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3° KAMER - 3 januari 2011

BEROEPSZIEKTE - OVERHEIDSSECTOR - VERKREGEN RECHTEN - BEGRIP

Artikel  23,  eerste  lid,  van  de  wet  van  3  juli  1967  betreffende  de  preventie  van  of  de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten in de overheidssector,  
sluit  de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet alleen uit  wat betreft  de verkregen  
rechten op de renten en andere vergoedingen, maar belet de onmiddellijke toepassing niet  
van  een  bepaling  die  deze  renten  en  vergoedingen  ten  laste  van  een  andere 
uitkeringsplichtige  legt  dan  die  welke  de  oude  wet  aanwees1.  (Art.  23,  eerste  lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel)

(ETHIAS GEMEEN RECHT, onderlinge verzekeringsvereniging T. FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN, in 
aanwezigheid van F.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0046.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2007 gewezen door het 
arbeidshof te Brussel.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 2, §1, eerste lid, 1° (vervangen bij het koninklijk besluit van 9 september  
1993), en 2, a), en 6, inzonderheid 1°, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970  
betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die  
ziekten voortvloeit; 

- de artikelen 1, eerste lid, inzonderheid 2°,16, inzonderheid tweede lid (zoals het van 
toepassing was zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 22 december 2003 en  
vóór de vervanging ervan bij de wet van 17 mei 2007), en 23, eerste lid, van de wet van 3  
juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,  
voor  ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk  en  voor  beroepsziekten  in  de 
overheidssector;

- de artikelen 1, d), en 2 van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de  
schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;

-  artikel  2,  I,  1°,  van  het  koninklijk  besluit  van  12  juni  1970  betreffende  de  
schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.1.
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nut,  voor  arbeidsongevallen  en  voor  ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk,  
gewijzigd bij  van het  koninklijk  besluit  van  20 september 1998 en vervangen bij  het  
koninklijk besluit van 19 april 1999;

- de artikelen 1 en 7 van het koninklijk besluit van 20 september 1998 tot wijziging van  
het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van 
de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor  
ongevallen op de weg naar en van het werk;

- de artikelen 1 en 2, tweede lid, en, voor zover nodig, 4, van het koninklijk besluit van 19  
april 1999 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen  
op  de  weg  naar  en  van  het  werk,  ten  gunste  van  de  personeelsleden  van  diverse  
instellingen van openbaar nut;

- artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut;

- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk wetten geen terugwerkende kracht hebben,  
vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- het  algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk  de nieuwe wet  onmiddellijk uitwerking  
heeft;

-  voor  zover  nodig,  artikel  1  van het  koninklijk  besluit  houdende  coördinatie  van de  
wetsbepalingen betreffende de beroepsziekten;

- voor zover nodig, de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 

9  september  1993  waarbij  de  wetten  betreffende  de  schadeloosstelling  voor 
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, in overeenstemming worden gebracht met  
de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en met de arbeidsongevallenwet  
van 10 april 1971;

-  voor  zover  nodig,  artikel  11  van  het  koninklijk  besluit  van  28  november  1969  tot  
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december  
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, wijzigt het beroepen  
vonnis,  behalve  in  zoverre  het  betrekking  heeft  op  de  ontvankelijkheid  van  de  
vorderingen, verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiseres ongegrond en beslist  
dat de vergoedingen voor beroepsziekte door het Nationaal Orkest van België aan de tot  
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij vanaf 1 december 1999 verschuldigd  
zijn volgens de regeling van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de  
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het  
werk  en  voor  beroepsziekten  in  de  overheidssector  en  zijn  uitvoeringsbesluit  van  5  
januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector.  
Het beslist aldus om de volgende redenen :

"I. De vraag

De vraag is welke wet vanaf 1 december 1999 van toepassing is op de vergoeding van de  
beroepsziekte van (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), celliste bij  
het nationaal orkest van België.
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De ziekte is ontstaan en werd door de (verweerder) erkend en vergoed op grond van de  
gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de vergoeding van de schade die uit  
de beroepsziekten voortvloeit.

De  wet  van  3  juli  1967  betreffende  de  preventie  van  of  de  schadevergoeding  voor  
arbeidsongevallen,  voor  ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk  en  voor  
beroepsziekten in de overheidssector is sinds 1 november 1998 echter van toepassing op  
de muzikanten van het Nationaal Orkest van België.

II. De wetgeving

In het Belgisch recht bestaan er in essentie twee verzekeringsregelingen die het risico op  
beroepsziekten dekken.

De eerste regeling, ingevoerd door de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende  
de beroepsziekten, is voornamelijk van toepassing in de privésector. De dekking wordt  
door de (verweerder) verleend.

De  tweede  regeling,  ingevoerd  door  de  wet  van  3  juli  1967  betreffende  de  
arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector,  legt de verzekering ten  
laste van de openbare instelling, die zich kan indekken door een verzekering. Dat is wat  
het  Nationaal Orkest  van België heeft  gedaan door een verzekering te sluiten bij  (de 
eiseres).

Artikel 2, §1, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van 
beroepsziekten  en  de  vergoeding  van  de  schade  die  uit  die  ziekten  voortvloeit,  zoals 
gewijzigd  in  1993,  bepaalt  dat  die  wetten  van toepassing  zijn  op  de werknemers die 
geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. De  
gecoördineerde wetten zijn pas sinds hun wijziging in 1993, als algemeen geldende regel  
en behoudens de hierna vermelde uitzonderingen, van toepassing op de muzikanten van 
het Nationaal Orkest  van België,  die maar gedeeltelijk aan de sociale zekerheid voor  
werknemers onderworpen zijn.

Volgens  artikel  2,  §1,  tweede  lid,  zijn  de  gecoördineerde  wetten  echter  niet  van  
toepassing  op  de  personen  op  wie  de  wet  van  3  juli  1967  betreffende  de  
arbeidsongevallen  en  de  beroepsziekten  in  de  overheidssector  van  toepassing  is  
verklaard.

Volgens artikel 1 van de wet van 3 juli 1967 is die wet van toepassing verklaard op de  
leden  van  het  personeel,  en  met  name  op  de  werknemers,  van  de  instellingen  van 
openbaar nut zoals het Nationaal Orkest van België, onder de voorwaarden en binnen de 
grenzen die bepaald zijn in dat koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit van 5 januari 1971 regelt de beroepsziekten in de instellingen van  
openbaar nut.

Sinds 1 november 1998 verklaart artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970  
betreffende de arbeidsongevallen in de instellingen van openbaar nut, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 19 april 1999, waarnaar het koninklijk besluit van 5 januari 1971  
betreffende de beroepsziekten in de overheidssector verwijst, de wet van 3 juli 1967 van  
toepassing op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van categorie B,  
zoals het Nationaal Orkest van België.

Overeenkomstig  artikel  2,  §1,  tweede  lid,  van  de  gecoördineerde  wetten,  zijn  de  
voormelde wetten dus niet langer van toepassing.

Artikel 23 van de wet van 3 juli 1967 luidt als volgt :
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'Onverminderd de verkregen rechten op renten en andere vergoedingen, komen (...) de  
leden van een personeel waarop een koninklijk besluit de bij deze wet ingestelde regeling  
toepasselijk  heeft  verklaard (...),  vanaf  de inwerkingtreding van dat  koninklijk  besluit  
(niet(  langer  in  aanmerking  voor  de  wetsbepalingen  inzake  herstel  van  schade  uit  
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar of van het werk en beroepsziekten'.

Het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de beroepsziekten in de openbare  
instellingen van algemeen nut bevat geen overgangsbepaling.

[...] VI. Bespreking

1. De nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op de situaties die ontstaan zijn  
sinds de inwerkingtreding ervan maar ook op de toekomstige gevolgen van de situaties  
die ontstaan zijn onder vigeur van de oude wet en die zich voordoen of voortduren onder  
vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing de reeds onherroepelijk vastgelegde  
rechten  niet  aantast  (...),  dat  zijn  met  andere  woorden  situaties  die  vóór  de  
inwerkingtreding van de nieuwe wet definitief zijn geworden (...), definitieve situaties (...).

2. Artikel 23 van de wet van 3 juli 1967 is een toepassing van dat beginsel.

De koninklijke besluiten betreffende de beroepsziekten in de instellingen van openbaar  
nut bevatten geen enkele overgangsbepaling die daarvan afwijkt.

De overgangsbepalingen  van  artikel  10  van  het  koninklijk  besluit  van 19 april  1999  
betreffende  de  arbeidsongevallen  in  de  instellingen  van  openbaar  nut  zijn  niet  van  
toepassing.  Hoewel  de  vergoeding  van  arbeidsongevallen  en  beroepsziekten  in  het  
algemeen  aan  dezelfde  regels  onderworpen  zijn,  kunnen  de  wetgever  en  de  Koning  
daarvan afwijken en in beide regelingen verschillende bepalingen uitvaardigen.

Artikel  2quinquies  van  de  wet  van  3  juli  1967  bepaalt  welke  wet  van  toepassing  is  
wanneer het slachtoffer van de beroepsziekte zijn rechten kan doen gelden zowel in het  
kader van de gecoördineerde wetten van 1970 als in dat van de wet van 3 juli 1967. Dat  
artikel  is  te  dezen  niet  van  toepassing  :  (de  tot  bindendverklaring  van  het  arrest  
opgeroepen partij)  kan  haar rechten  op de  vergoeding  van de  beroepsziekte  vanaf  1 
december 1999 alleen doen gelden in het kader van één enkele wet, en er moet bepaald  
worden welke wet dat is.

3.  Wat  de socialezekerheidsuitkeringen betreft,  wordt  het  recht  op die  uitkeringen,  in  
beginsel,  ten  laatste  definitief  en  onherroepelijk  vastgelegd  in  de  beslissing  van  de  
socialezekerheidsinstelling, die dat recht erkent.

Zo wordt het recht van de sociaal verzekerde op het rustpensioen, dat berekend wordt op  
grond van een welbepaalde loopbaanperiode, onherroepelijk vastgelegd in de beslissing 
van de socialezekerheidsinstelling [...].

De  voorwaarden  voor  de  uitoefening  van  het  recht  (uitkeringsplichtige,  periodiciteit,  
verwijlinterest, nieuwe grond tot herziening, tot schorsing, enz.) worden daarentegen niet  
onherroepelijk vastgelegd en kunnen voor de toekomst worden gewijzigd.

Bijvoorbeeld :

-  zelfs  als  het  recht  van  de  sociaal  verzekerde  op  een  pensioen  onherroepelijk  is  
vastgelegd op grond van een welbepaald aantal loopbaanjaren, kunnen de voorwaarden  
van  het  recht  op  het  pensioen  voor  de  toekomst  gewijzigd  worden  :  indexatie,  
herberekening, wijziging van de regels die het bedrag van het pensioen afhankelijk stellen 
van de gezinssituatie, enz.;

-  zelfs  als  het  recht  van  de  werkloze  op  uitkering  is  erkend,  kan  zijn  recht  voor  de  
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toekomst toch geschorst worden op grond van de nieuwe reglementering [...];

- de nieuwe regel die het bedrag van de jaarlijkse uitkering ten behoeve van een derde in 
de arbeidsongevallenregeling wijzigt,  is van toepassing voor de toekomst (P. Popelier,  
'De temporele toepassing van de regeling van de vergoedingen', RW, 1999-2000, 1055).

4. Te dezen wordt niet betwist dat (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen  
partij) recht heeft op vergoedingen voor beroepsziekte, die berekend zijn op een blijvende  
arbeidsongeschiktheid  van  vijf  pct.,  zonder  dat  er  rekening  werd  gehouden  met  de  
sociaaleconomische criteria en met het basisloon.

Het  enige twistpunt  is  de regeling die op de vergoedingen van toepassing is,  dat  wil  
zeggen de voorwaarden waaronder die vergoedingen worden betaald en, in het bijzonder,  
de aanwijzing van de uitkeringsplichtige (de (verweerder) of het Nationaal Orkest dat bij  
de  eiseres  verzekerd  is).  Volgens  het  dossier  wordt,  in  het  geval  van  (de  tot  
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), het bedrag van de vergoedingen niet  
betwist.

De  nieuwe  wet  is  van  toepassing  op  die  voorwaarden  en  bepaalt  wie  de 
uitkeringsplichtige is. De vergoedingen zijn thans betaalbaar in de regeling van de wet  
van  3  juli  1967  betreffende  de  arbeidsongevallen  en  de  beroepsziekten  in  de  
overheidssector  en  haar  uitvoeringsbesluit  van  5  januari  1971  betreffende  de  
beroepsziekten in de instellingen van openbaar nut.

Overeenkomstig artikel 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 vallen zij ten laste van  
het Nationaal Orkest van België (dat genoemd risico verzekerd heeft bij (de eiseres), die  
de  vergoedingen  rechtstreeks  uitbetaalt  aan  (de  tot  bindendverklaring  van  het  arrest  
opgeroepen partij)).

5. De ziekte en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid worden niet betwist. Over  
die punten hoeft er geen deskundigenonderzoek verricht te worden".

Grieven

Krachtens artikel 2, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970,  
vervangen bij het koninklijk besluit van 9 september 1993 waarbij de wetten betreffende 
de  schadeloosstelling  voor  beroepsziekten,  gecoördineerd  op  3  juni  1970,  in  
overeenstemming worden gebracht met de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de  
besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der 
arbeiders en met de arbeidsongevallenwet van 10 april  1971,  dat overeenkomstig het  
artikel  3  ervan  op  13  oktober  1993  in  werking  is  getreden,  is  het  voordeel  van  de  
schadeloosstelling voor beroepsziekten gewaarborgd aan de werknemers, die geheel of  
gedeeltelijk  onderworpen  zijn  aan  de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  
besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der 
arbeiders.

Krachtens artikel 11 van het ter uitvoering van die wet genomen koninklijk besluit van 28 
november  1969,  zijn  de  werknemers  van  een  instelling  van  openbaar  nut,  zoals  het  
Nationaal Orkest van België, gedeeltelijk aan die wet onderworpen.

Na de inwerkingtreding van artikel 2, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten van  
3 juni 1970, zoals het is gewijzigd door het voormelde koninklijk besluit van 9 september 
1993 (op 13 oktober 1993) en vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20  
september 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de  
schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut,  
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van het  
koninklijk  besluit  van  19  april  1999  betreffende  de  schadevergoeding  voor  
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arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de  
personeelsleden van diverse instellingen van openbaar nut (op 1 november 1998), waren  
de  gecoördineerde  wetten  van  3  juni  1970  dus  van  toepassing  op  de  leden  van  het  
personeel van het Nationaal Orkest van België, dat een instelling van openbaar nut is.

Krachtens artikel 6, inzonderheid 1°, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, heeft  
de verweerder tot taak de toepassing van die wetten te verzekeren en dus, onder andere,  
de krachtens die wetten verschuldigde vergoedingen voor beroepsziekte te betalen.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt het volgende :

- de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij is sinds 1 september 1972  
celliste bij het Nationaal Orkest van België;

- het nationaal orkest van België is een federale instelling van openbaar nut;

- in 1992 kreeg de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij last aan haar  
rechterschouder;

- de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij heeft op 1 februari 1996 bij  
de verweerder een aanvraag tot vergoeding voor beroepsziekte ingediend in het kader  
van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970;

-  de  verweerder  heeft  bij  beslissing  van  14  december  1998  erkend  dat  de  tot  
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij vanaf 3 december 1995 ten gevolge  
van een beroepsziekte voor vijf pct. arbeidsongeschikt was, zonder dat daarbij rekening is  
gehouden met sociaaleconomische criteria, en hij heeft haar recht op vergoeding van die  
arbeidsongeschiktheid erkend.

Uit  die  vaststellingen blijkt  dat  de ziekte  van de tot  bindendverklaring van het  arrest  
opgeroepen partij is ontstaan en door de verweerder erkend en vergoed werd in het kader  
van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970.

Die gegevens worden door de partijen overigens niet betwist.

Artikel 1, eerste lid, inzonderheid 2°, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie  
van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en  
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, bepaalt dat de bij die wet  
vastgestelde regeling voor het  herstel  van schade ten gevolge van arbeidsongevallen,  
ongevallen op de weg naar en van het werk en ten gevolge van beroepsziekten door de  
Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden en binnen de perken 
die  Hij  bepaalt,  toepasselijk  wordt  verklaard  op  de  leden  van  het  vast,  stagedoend,  
tijdelijk,  hulppersoneel  of  het  personeel  dat  wordt  in  dienst  genomen  door  een  
arbeidsovereenkomst,  die behoren tot  de  instellingen van openbaar nut  die  onder het  
gezag, de controle of het toezicht van de Staat vallen. Krachtens die bepaling wordt de  
wet  van  3  juli  1967  dus  bij  koninklijk  besluit  van  toepassing  verklaard  op  de  
personeelsleden van de instellingen van openbaar nut zoals het Nationaal Orkest van  
België,  onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in dat koninklijk besluit  zijn  
vastgesteld.

Krachtens  artikel  2  van  het  koninklijk  besluit  van  5  januari  1971  betreffende  de  
schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector, wordt de bij de wet van 3  
juli 1967 ingestelde regeling betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten van  
toepassing verklaard op de personeelsleden die, wat betreft de schadevergoeding voor  
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, onderworpen zijn  
aan artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970, waaronder, krachtens artikel 1,  
d), van het koninklijk besluit van 5 januari 1971, moet worden verstaan het koninklijk  
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besluit  van  dezelfde  datum  betreffende  de  schadevergoeding  ten  gunste  van  de  
personeelsleden  der  instellingen  van  openbaar  nut  voor  arbeidsongevallen  en  voor 
ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk  (alsook  de  bepalingen  die  dat  besluit  
vervangen of wijzigen).

Krachtens  artikel  2,  I,  van  het  koninklijk  besluit  van  12  juni  1970  betreffende  de 
schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar 
nut, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, in de in  
het middel bedoelde versie, wordt dat besluit van toepassing verklaard op de leden van  
het  vastbenoemd,  stagedoend,  tijdelijk  en  hulppersoneel  of  het  personeel  onder  
arbeidsovereenkomst aangeworven, die behoren tot de federale instellingen van openbaar  
nut van categorie B van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut.

Krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 september 1998, is dat besluit in 
werking getreden op 1 november 1998.

Krachtens artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 april 1999, heeft dat  
besluit wat betreft het Nationaal Orkest van België ook uitwerking op 1 november 1998.

Overeenkomstig artikel  1 van de wet van 16 maart 1954,  is  het  nationaal orkest  van  
België een federale instelling van openbaar nut van categorie B in de zin van die wet.

Artikel 2, §1, tweede lid, a), van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 bepaalt dat  
die wetten niet van toepassing zijn op de personen op wie de wet van 3 juli 1967 van  
toepassing zijn verklaard.

Uit de bewoordingen van en uit het onderling verband tussen de artikelen 1, eerste lid,  
inzonderheid 2°, van de wet van 3 juli 1967, 1, d), en 2 van het koninklijk besluit van 5  
januari  1971,  2,  1,  1°,  van  het  koninklijk  besluit  van  12  juni  1970,  1  en  7  van  het  
koninklijk besluit van 20 september 1998, 1 en 2, tweede lid, van het koninklijk besluit  
van 19 april 1999, 1 van de wet van 16 maart 1954 en 2, §1, tweede lid, a), van de  
gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, volgt dat de bij de wet van 3 juli 1967 ingevoerde 
regeling, wat betreft de vergoeding van de schade uit beroepsziekten, van toepassing is  
verklaard op de leden van het personeel van de federale instellingen van openbaar nut  
van categorie B in de zin van de wet van 16 maart 1954, zoals het Nationaal Orkest van  
België, waartoe, zoals het arrest vaststelt, ook de tot bindendverklaring van het arrest  
opgeroepen partij behoort.

Krachtens artikel 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967, in de in het middel bedoelde 
versie, dragen de in artikel 1, 2°, bedoelde rechtspersonen, zoals het Nationaal Orkest  
van België, de last van de renten en vergoedingen die aan hun personeelsleden worden  
toegekend met toepassing van die wet. Krachtens die bepaling legt de Koning daartoe,  
indien nodig, de verplichting op een verzekering aan te gaan.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het Nationaal Orkest van België, via een op  
6 april  1999 ondertekende overeenkomst,  het  risico van beroepsziekten bij  de  eiseres  
verzekerd heeft vanaf 1 november 1998.

Krachtens  artikel  2  van  het  Burgerlijk  Wetboek  beschikt  de  wet  alleen  voor  het  
toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht. Het beginsel volgens hetwelk de wet  
geen  terugwerkende  kracht  heeft,  is  een  algemeen  rechtsbeginsel.  Het  algemeen  
rechtsbeginsel dat verbiedt om aan wetten terugwerkende kracht te verlenen, impliceert  
dat  rechtsverhoudingen die definitief  zijn ontstaan en volledig zijn  geëindigd vóór de  
inwerkingtreding van de nieuwe wet, in beginsel niet meer door die nieuwe wet gewijzigd 
kunnen worden.
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De onmiddellijke of  exclusieve werking van de nieuwe wet is  de algemene regel.  Het  
beginsel  volgens  hetwelk  een  nieuwe  wet  onmiddellijk  beschikt  voor  het  toekomende,  
vloeit voort uit artikel 2 van het Burgerlijk Wetboeken en uit het algemeen rechtsbeginsel  
dat verbiedt om aan wetten terugwerkende kracht te verlenen, of vormt een bijzonder  
algemeen  rechtsbeginsel.  Dat  beginsel  impliceert  dat  de  nieuwe  wet  in  beginsel  niet  
alleen van toepassing is op de situaties die ontstaan zijn sinds de inwerkingtreding ervan 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de situaties die ontstaan zijn onder vigeur van  
de oude wet en die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor  
zover die toepassing de reeds onherroepelijk vastgelegde rechten, met andere woorden de  
definitief geworden situaties, niet aantast.

Artikel 23, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 bepaalt dat, onverminderd de verkregen 
rechten op renten en andere vergoedingen, noch de leden van een personeel waarop een  
koninklijk besluit de bij deze wet ingestelde regeling toepasselijk heeft verklaard, noch  
hun rechthebbenden, vanaf de inwerkingtreding van dat koninklijk besluit nog langer in  
aanmerking  komen  voor  de  wetsbepalingen  inzake  herstel  van  schade  uit  
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar of van het werk en beroepsziekten. Die  
bepaling is een toepassing van het voormelde rechtsbeginsel volgens hetwelk een nieuwe  
wet  in  beginsel  onmiddellijk  beschikt  voor  het  toekomende  :  wanneer  een  koninklijk  
besluit de door de wet van 3 juli 1967 ingevoerde regeling toepasselijk heeft verklaard op  
de leden van een personeel, vallen die leden, vanaf de inwerkingtreding van dat koninklijk  
besluit,  niet  meer  onder  de  toepassing  van  de  wettelijke  bepalingen  betreffende  de  
vergoeding  van  schade  uit  beroepsziekten,  dat  wil  zeggen  de  bepalingen  van  de  
gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, en vallen zij dus onder de toepassing van de wet  
van 3 juli  1967,  voor zover die toepassing van de wet van 3 juli  1967 de verkregen 
rechten op de renten en andere vergoedingen niet aantast.

Aangezien, zoals hierboven is uiteengezet, de koninklijk besluiten van 5 januari 1971 en  
12 juni 1970, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 1998 en vervangen bij  
het koninklijk besluit van 19 april 1999, de bij de wet van 3 juli 1967 ingevoerde regeling,  
wat  betreft  de  vergoeding  van  de  schade  uit  beroepsziekten,  toepasselijk  hebben  
verklaard op de leden van het personeel van het Nationaal Orkest van België vanaf 1  
november  1998,  is  artikel  23,  eerste  lid,  van  de  wet  van  3  juli  1967  te  dezen  van  
toepassing vanaf 1 november 1998.

Bij  gebrek aan specifieke bepalingen is  het  gegeven dat  in  aanmerking moet  worden  
genomen om te bepalen welke wet van toepassing is en waardoor een antwoord mogelijk  
is  op  de  vraag  of  socialezekerheidsuitkeringen  verschuldigd  zijn  en  wie  de  
uitkeringsplichtige is, het tijdstip waarop alle voorwaarden voor de toekenning van het  
recht  vervuld  zijn  of,  uiterlijk,  het  tijdstip  waarop  een  beslissing  van  de  bevoegde  
socialezekerheidsinstelling het  recht  op de uitkering heeft  erkend.  Op dat  welbepaald  
tijdstip is het recht op de socialezekerheidsuitkeringen (renten en andere vergoedingen)  
ten  laste  van  de  bevoegde  socialezekerheidsinstelling  definitief  verkregen  of  
onherroepelijk vastgesteld.

Om daarentegen te bepalen welke wet van toepassing is op de betalingsvoorwaarden en 
de berekeningswijze van de socialezekerheidsuitkeringen, moet, bij gebrek aan specifieke  
bepalingen, het tijdstip in aanmerking worden genomen waarop die uitkering definitief is  
vastgesteld of het tijdstip waarop het bedrag ervan is uitbetaald.

De aanwijzing van de instantie die de socialezekerheidsuitkeringen moet betalen, kan niet  
louter  als  een  voorwaarde  voor  de  toekenning  van  het  recht  of  voor  de  betaling  
beschouwd worden. De vraag wie de socialezekerheidsuitkeringen moet betalen, raakt de  
kern zelf van het recht op de sociale uitkeringen, dat definitief en uiterlijk verkregen is op  
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ogenblik  dat  een  beslissing  van  de  bevoegde  socialezekerheidsinstelling  het  recht  op  
uitkering heeft erkend.

Het arrest beslist dat te dezen niet betwist wordt dat de tot bindendverklaring van het  
arrest  opgeroepen partij recht heeft op vergoedingen voor beroepsziekte,  berekend op  
grond van een blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf pct., zonder dat er rekening werd 
gehouden met  de sociaaleconomische criteria  en met  het  basisloon,  dat  alleen wordt  
betwist  welke  regeling  op  de  vergoedingen  toepasselijk  is,  dat  wil  zeggen  welke  de  
toepassingsvoorwaarden ervan zijn en, in het bijzonder, wie de uitkeringsplichtige is (het  
Fonds voor de beroepsziekten of het Nationaal Orkest dat bij de eiseres verzekerd is), en 
dat, volgens de gegevens van het dossier, het bedrag van de vergoedingen in het geval  
van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij niet wordt betwist.

Het arrest beslist, met betrekking tot de socialezekerheidsuitkeringen, dat het recht op  
uitkering, in beginsel, ten laatste definitief en onherroepelijk is vastgelegd in de beslissing  
van de socialezekerheidsinstelling die dat recht erkent.

Het  arrest  beslist  vervolgens dat  "de voorwaarden voor de uitoefening van het  recht  
(uitkeringsplichtige,  periodiciteit,  verwijlinterest,  nieuwe  grond  tot  herziening,  tot  
schoring, enz.) daarentegen niet onherroepelijk worden vastgelegd en voor de toekomst  
kunnen worden gewijzigd".

Het arrest beslist dus dat de aanwijzing van de uitkeringsplichtige een voorwaarde van 
het recht op uitkering is die niet onherroepelijk is vastgelegd en voor de toekomst kan  
worden gewijzigd.

Aangezien, zoals hierboven is uiteengezet, de aanwijzing van de uitkeringsplichtige niet  
als een gewone voorwaarde van het recht op uitkering kan worden beschouwd en de kern 
zelf raakt van het recht op uitkering, dat definitief verkregen is uiterlijk op het ogenblik  
dat een beslissing van de bevoegde socialezekerheidsinstelling het recht op uitkering heeft  
erkend, schendt het arrest, door de aanwijzing van de uitkeringsplichtige te beschouwen  
als een voorwaarde voor het recht op uitkering, die niet onherroepelijk is vastgelegd en  
dat voor de toekomst kan worden gewijzigd, de artikelen 23, eerste lid, van de wet van 3  
juli  1967,  2  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  en  miskent  het  tevens  het  algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de wetten geen terugwerkende kracht hebben alsook het  
algemeen  rechtsbeginsel  volgens  hetwelk  de  nieuwe  wet  in  beginsel  onmiddellijk 
uitwerking heeft.

Uit de vaststellingen van het arrest dat de verweerder, bij beslissing van 14 december  
1998,  erkend heeft  dat  de  tot  bindendverklaring van het arrest  opgeroepen partij  ten  
gevolge van een beroepsziekte voor vijf pct. arbeidsongeschikt was, dat het gevolg was  
van de beroepsziekte, zonder dat er rekening werd gehouden met de sociaaleconomische  
criteria vanaf 3 december 1995, en erkend heeft dat zij recht had op de vergoeding van  
die arbeidsongeschiktheid, en dus dat de ziekte (van de tot  bindendverklaring van het  
arrest opgeroepen partij) is ontstaan en door de verweerder is erkend en vergoed in het  
kader van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, blijkt dat het tijdstip waarop het  
recht  op  de  socialezekerheidsuitkeringen  (renten  en  andere  vergoedingen  voor  
beroepsziekten)  ten laste  van de bevoegde socialezekerheidsinstelling (de verweerder)  
definitief is ontstaan of onherroepelijk is vastgelegd, dat wil zeggen, ten laatste op het  
tijdstip  waarop  een  beslissing  van  de  bevoegde  socialezekerheidsinstelling  (de 
verweerder) het recht op uitkering (vergoedingen voor beroepsziekte) heeft erkend, vóór  
de inwerkingtreding valt van de koninklijke besluiten van 5 januari 1971 en 12 juni 1970,  
zoals ze zijn gewijzigd door de koninklijke besluiten van 20 september 1998 en 19 april  
1999 (volgens welke de regeling van de wet van 3 juli 1967, wat betreft de vergoeding  
van  de  schade  uit  beroepsziekten,  toepasselijk  werd  verklaard  op  de  leden  van  het  
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personeel van het Nationaal Orkest van België), dat wil zeggen vóór 1 november 1998.

Op het ogenblik van de inwerkingtreding (op 1 november 1998) van de nieuwe wet (de  
wijziging krachtens welke de wet van 3 juli 1967 toepasselijk werd verklaard op de leden 
van  het  personeel  van  het  nationaal  orkest  van  België)  bestond  er  krachtens  de  
gecoördineerde wetten van 3 juni  1970 (de oude wet) dus een definitief  verkregen of  
onherroepelijk vastgelegd recht op de vergoedingen voor beroepsziekte ten laste van het  
Fonds voor de beroepsziekten (de verweerder) in de zin van artikel 23, eerste lid, van de  
wet  van 3 juli  1967 en overeenkomstig  het  beginsel  volgens hetwelk  een nieuwe wet  
onmiddellijk uitwerking heeft, zoals bedoeld in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, en  
het  algemeen  rechtsbeginsel  dat  verbiedt  om  aan  wetten  terugwerkende  kracht  te  
verlenen.

De schuldenaar van de vergoedingen voor beroepsziekte krachtens de gecoördineerde  
wetten  van  3  juni  1970,  was  dus  reeds  onherroepelijk  aangewezen  vóór  de  
inwerkingtreding, op 1 november 1998, van de nieuwe wet, aangezien, zoals hierboven is  
uiteengezet,  die  aanwijzing niet  kan worden beschouwd als  een voorwaarde voor het  
recht op de uitkeringen die voor de toekomst kan worden gewijzigd.

Het arrest, dat de schuldenaar van de vergoedingen voor beroepsziekte met ingang van 1 
december 1999 aanwijst op grond van de wijziging krachtens welke de wet van 3 juli  
1967 toepasselijk is verklaard op de leden van het personeel van het Nationaal Orkest  
van België (de nieuwe wet), miskent dus een reeds onherroepelijk vastgelegd recht (een  
verkregen recht).

Zoals  hierboven is  uiteengezet,  kan de aanwijzing van de uitkeringsplichtige dus niet  
worden beschouwd als een gewone voorwaarde voor het recht op uitkering, maar raakt  
zij de kern zelf van dat recht, dat definitief is verkregen ten laatste op het tijdstip waarop 
een beslissing van de bevoegde socialezekerheidsinstelling het recht op uitkering heeft  
erkend. Het arrest, dat de aanwijzing van de uitkeringsplichtige als een voorwaarde voor  
de  toekenning  van  het  recht  op  uitkering  beschouwt,  beslist  dat  de  nieuwe  wet  van  
toepassing is en bepaalt wie de uitkeringsplichtige is en dat, bijgevolg, de vergoedingen  
voortaan  betaalbaar  zijn  in  de  regeling  van  de  wet  van  3  juli  1967  en  haar  
uitvoeringsbesluit van 5 januari 1971, zodat die vergoedingen, overeenkomstig artikel 16,  
tweede lid, van die wet, ten laste vallen van het nationaal orkest van België (die dat risico  
bij  de  eiseres  heeft  verzekerd),  miskent  bijgevolg het  definitief  verkregen recht  op de  
vergoedingen voor beroepsziekte die krachtens de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970  
ten laste vallen van het Fonds voor de beroepsziekten in de zin van artikel 23, eerste lid,  
van  de  wet  van  3  juli  1967,  miskent  het  beginsel  volgens  hetwelk  een  nieuwe  wet  
onmiddellijk uitwerking heeft, zoals vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,  
alsook het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om aan wetten terugwerkende kracht te  
verlenen,  en  schendt  dus  de  voormelde  artikelen  en  miskent  de  voormelde  algemene  
rechtsbeginselen, alsook de in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

Voor zover uit de voormelde overwegingen van het arrest volgt dat het beslist dat de  
aanwijzing van de uitkeringsplichtige  na  de  inwerkingtreding van de nieuwe wet  (de  
wijziging krachtens welke de wet van 3 juli 1967 toepasselijk werd verklaard op de leden 
van het personeel van het nationaal orkest van België) een toekomstig gevolg is van de  
situaties die ontstaan zijn onder vigeur van de oude wet, welk gevolg zich voordoet of  
voortduurt  onder  vigeur  van  de  nieuwe  wet,  is  de  beslissing  dat  de  nieuwe  wet  van  
toepassing is en dat de nieuwe wet bepaalt wie de uitkeringsplichtige is, evenmin naar 
recht verantwoord. De aanwijzing van de uitkeringsplichtige na de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet (de wijziging krachtens welke de wet van 3 juli 1967 toepasselijk werd  
verklaard op de leden van het personeel van het nationaal orkest van België) kan niet  
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worden beschouwd als een toekomstig gevolg van de situaties die ontstaan zijn onder  
vigeur van de oude wet en die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe  
wet : het gaat om een rechtsverhouding die ontstaan is en definitief geëindigd is onder  
vigeur van de oude wet en die niet meer onder invloed van de nieuwe wet gewijzigd kan  
worden. 

Aangezien de toepassing van de wetswijziging, krachtens welke de wet van 3 juli 1967  
toepasselijk is verklaard op de leden van het personeel van het Nationaal Orkest van 
België (de nieuwe wet), om op grond daarvan te bepalen wie vanaf 1 december 1999 de  
vergoedingen voor beroepsziekte  verschuldigd is,  neerkomt op de toepassing van een 
nieuwe  wet  op  een  rechtsverhouding  die  ontstaan  is  en  definitief  geëindigd  is  onder  
vigeur  van  de  oude  wet  of  afbreuk  doet  aan  een  recht  op  vergoedingen  voor  
beroepsziekte, dat krachtens de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 (de oude wet) ten  
laste van het Fonds voor de beroepsziekten definitief is verkregen in de zin van artikel 23,  
eerste lid,  van de wet van 3 juli  1967 en krachtens het beginsel volgens hetwelk een  
nieuwe wet onmiddellijk uitwerking heeft, zoals dat beginsel is vastgelegd in artikel 2 van  
het  Burgerlijk  Wetboek,  en  het  algemeen  rechtsbeginsel  dat  verbiedt  om  aan  wetten 
terugwerkende kracht te verlenen, beslist het arrest niet naar recht dat de nieuwe wet van 
toepassing is en bepaalt  wie de uitkeringsplichtige is (schending van de artikelen 23,  
eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding  
voor  arbeidsongevallen,  voor  ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk  en  voor  
beroepsziekten in de overheidssector, 2 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het  
in dat artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde algemeen rechtsbeginsel volgens  
hetwelk wetten geen terugwerkende kracht hebben en van het algemeen rechtsbeginsel  
volgens hetwelk een nieuwe wet in beginsel onmiddellijk van toepassing is). Het arrest  
beslist  bijgevolg niet  naar  recht  dat  de vergoedingen voortaan  betaalbaar zijn  in  de  
regeling van de wet van 3 juli 1967 en haar uitvoeringsbesluit van 5 januari 1971, zodat  
die vergoedingen, overeenkomstig artikel 16, tweede lid, van die wet, ten laste vallen van 
het nationaal orkest van België (schending van de artikelen 2, §1, eerste lid, 1°, zoals  
vervangen bij het koninklijk besluit van 9 september 1993, en 2, a), en 6, inzonderheid 1°,  
van  de  gecoördineerde  wetten  van  3  juni  1970  betreffende  de  preventie  van  
beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, 1, eerste  
lid, inzonderheid 2°,  16, inzonderheid tweede lid, zoals het van toepassing was zowel  
vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 22 december 2003 en vóór de vervanging  
ervan bij de wet van 17 mei 2007, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van  
of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van  
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,  1,  d),  en 2 van het koninklijk  
besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de  
overheidssector, 2, I, 1°, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 1998  
en vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april 1999, van het koninklijk besluit van 12  
juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de  
instellingen van openbaar nut,  voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg  
naar  en  van  het  werk,  1  en  7  van  het  koninklijk  besluit  van  20  september  1998 tot  
wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten 
gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen 
en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, 1, 2, tweede lid en, voor zover nodig,  
4,  van het koninklijk besluit  van 19 april  1999 betreffende de schadevergoeding voor  
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de  
personeelsleden van diverse instellingen van openbaar nut, 1 van de wet van 16 maart  
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, en, voor zover  
nodig, 1 van het koninklijk besluit tot coördinatie van de wettelijke bepalingen betreffende 
de beroepsziekten, 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 september 1993 en 11 van het  
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot  
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herziening van de  besluitwet  van  28  december 1944 betreffende de  maatschappelijke  
zekerheid  der  arbeiders).  Het  arrest  verklaart  de  oorspronkelijke  vordering  van  de  
eiseres derhalve niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel  
opgesomde wettelijke bepalingen en algemene rechtsbeginselen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Artikel 23, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van  het  werk  en  voor  beroepsziekten  in  de  overheidssector,  bepaalt  dat, 
onverminderd de verkregen rechten op renten en andere vergoedingen, noch de 
leden van een personeel waarop een koninklijk besluit de bij deze wet ingestelde 
regeling  toepasselijk  heeft  verklaard,  noch  hun  rechthebbenden,  vanaf  de 
inwerkingtreding  van dat  koninklijk  besluit  nog langer  in  aanmerking komen 
voor  de  wetsbepalingen  inzake  herstel  van  schade  uit  arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar of van het werk en beroepsziekten.

Die bepaling, die de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet alleen uitsluit 
wat betreft de verkregen rechten op de renten en andere vergoedingen, belet de 
onmiddellijke toepassing niet van een bepaling die deze renten en vergoedingen 
ten laste legt van een andere uitkeringsplichtige dan die welke deze onder vigeur 
van de oude wet verschuldigd was.

Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.

De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de vordering die 
ertoe strekt het arrest tegenstelbaar te verklaren aan de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt  het  cassatieberoep  en  de  vordering  tot  bindendverklaring  van  het 
arrest;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3  januari  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Simon –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Leclercq,  procureur-
generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 2

2° KAMER - 4 januari 2011
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1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEMISDRIJVEN - BURGERLIJKE VORDERING TOT BETALING 
VAN RECHTEN EN ACCIJNZEN - DOUANEADMINISTRATIE - HOEDANIGHEID - AFWIJZING VAN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - DOUANEMISDRIJVEN - BURGERLIJKE VORDERING TOT BETALING VAN 
RECHTEN EN ACCIJNZEN - DOUANEADMINISTRATIE - HOEDANIGHEID - AFWIJZING VAN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - UITSPRAAK OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDELING 
TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - GEVALLEN

1º en 2º Dat de strafrechter bij toepassing van artikel 283 A.W.D.A. ook over de burgerlijke  
rechtsvordering  van  de  douaneadministratie  uitspraak  doet,  houdt  niet  in  dat  deze 
administratie optreedt als burgerlijke partij en als een burgerlijke partij in de zin van artikel  
162bis,  tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  kan  worden  beschouwd;  ingeval  van 
afwijzing van die burgerlijke rechtsvordering kan de administratie niet worden veroordeeld 
tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde. (Art. 162bis, Wetboek van 
Strafvordering; Artt. 281, 282 en 283, AWDA)

3º  De  strafgerechten,  ook  als  ze  uitspraak  doen  over  een  burgerlijke  rechtsvordering, 
kunnen  slechts  veroordelen  tot  de  door  artikel  1022  Gerechtelijk  Wetboek  bedoelde  
rechtsplegingsvergoeding in de gevallen vastgelegd door de artikelen 162bis, 194, 211 en 
351 Wetboek van Strafvordering. 

(D. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(AR P.10.0664.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 25 maart 2010.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1022 Gerechtelijk Wetboek 
en 162bis Wetboek van Strafvordering: het bestreden arrest beslist ten onrechte 
dat  de  eiser  geen  recht  heeft  op  een  rechtsplegingsvergoeding  lastens  de 
verweerder, wiens burgerlijke vordering nochtans ongegrond is verklaard. 
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2.  Artikel  162bis,  tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  dat  de 
burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld,  zal  worden  veroordeeld  tot  het  aan  de  beklaagde  betalen  van  de 
vergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.

Artikel  1022,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de 
rechtsplegingsvergoeding  een  forfaitaire  tegemoetkoming  is  in  de  kosten  en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Artikel 283 AWDA bepaalt ten slotte dat, wanneer de overtredingen, fraudes, 
misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de 
strafvordering,  tevens  tot  betaling  van  rechten  of  accijnzen,  en  alzo  tot  een 
civiele actie aanleiding geven, de kennisneming en berechting daarvan in beide 
opzichten tot de bevoegde criminele of correctionele rechter zal behoren.

3.  De  in  artikel  283  AWDA  bedoelde  rechtsvordering  van  de 
douaneadministratie tot invordering van de ontdoken rechten naar aanleiding van 
misdrijven  bedoeld  in  de  artikelen  281  en  282  AWDA  is  een  met  de 
strafvordering  samengaande  burgerrechtelijke  rechtsvordering  die  niet 
voortvloeit uit het misdrijf, maar die haar rechtstreekse grondslag vindt in de wet 
die de betaling van rechten oplegt.

Dat de strafrechter bij toepassing van artikel 283 AWDA ook over de burgerlijke 
rechtsvordering van de douaneadministratie uitspraak doet, houdt niet in dat deze 
optreedt als burgerlijke partij.

De douaneadministratie kan dan ook niet worden beschouwd als een burgerlijke 
partij in de zin van artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en zij 
kan  ingeval  van  afwijzing  van  haar  burgerlijke  rechtsvordering  niet  worden 
veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde.

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

4.  De  strafgerechten,  ook  als  ze  uitspraak  doen  over  een  burgerlijke 
rechtsvordering, kunnen slechts veroordelen tot de door artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek  bedoelde  rechtsplegingsvergoeding  in  de  gevallen  bepaald  in  de 
artikelen 162bis, 194, 211 en 351 Wetboek van Strafvordering.

Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek biedt als dusdanig geen rechtsgrond voor de 
strafgerechten om de douaneadministratie te veroordelen tot het betalen van een 
rechtsplegingsvergoeding aan de eiser.

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

5. De eiser verzoekt het Hof aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële 
vraag  te  stellen:  "Schenden  artikel  162bis  Wetboek  van  Strafvordering  en/of 
artikel  1022  Gerechtelijk  Wetboek,  de  artikelen  10  en  11  Grondwet,  in 
samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, in zoverre ze geen toepassing zouden 
vinden omwille van het bepaalde in de artikelen 281 tot 283 AWDA?"

De  voorgestelde  prejudiciële  vraag  preciseert  niet  in  welke  gevallen  de 
bekritiseerde  wetsbepalingen  wel  van  toepassing  zijn  op  partijen  die  zich  in 
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gelijke of vergelijkbare rechtstoestand bevinden als deze waarin de eiser zich 
hier bevindt. De voorgestelde prejudiciële vraag heeft bijgevolg geen betrekking 
op  de  ongelijke  behandeling  van  partijen  in  gelijke  of  vergelijkbare 
rechtstoestanden. 

De prejudiciële vraag is niet ontvankelijk en wordt bijgevolg niet gesteld.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

4  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs.W. Fransen, Antwerpen, M. Cornette, Antwerpen en 
De Bruyn. 

Nr. 3

2° KAMER - 4 januari 2011

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING - VERVOLGING VOOR MEERDERE TELASTLEGGINGEN - 
VEROORDELING VOOR EEN TELASTLEGGING EN VRIJSPRAAK VOOR DE ANDERE - VEROORDELING TOT 
DE KOSTEN - OPSPLITSING VAN DE KOSTEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERVOLGING VOOR MEERDERE 
TELASTLEGGINGEN - VEROORDELING VOOR EEN TELASTLEGGING EN VRIJSPRAAK VOOR DE ANDERE - 
VEROORDELING TOT DE KOSTEN - OPSPLITSING VAN DE KOSTEN

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEROORDELING VAN BEKLAAGDEN WEGENS EEN ZELFDE MISDRIJF EN 
WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT ALLE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING - VOORWAARDE

1º en 2º Indien een beklaagde wordt vervolgd voor twee telastleggingen en hij voor één 
wordt  vrijgesproken  en  aan  de  andere  wordt  schuldig  verklaard,  oordeelt  de  rechter 
soeverein of en in welke mate de kosten van de strafvordering zijn veroorzaakt door de 
telastlegging waaraan hij schuldig werd verklaard1.  (Artt. 162, 194 en 211, Wetboek van 
Strafvordering)

1 Zie: Cass., 9 mei 2007, AR P.07.0091.F, AC, 2007, nr. 240.
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3º Indien drie beklaagden aan één telastlegging zijn schuldig verklaard en twee van hen 
ook aan een andere telastlegging, is de hoofdelijke veroordeling van alle beklaagden tot  
alle kosten van de strafvordering overeenkomstig artikel 50 Strafwetboek slechts wettig,  
indien  de  rechter  vaststelt  dat  al  deze  kosten  zijn  veroorzaakt  door  de  telastlegging  
waaraan alle beklaagden werden schuldig verklaard2. (Art. 50, Strafwetboek; Artt. 162, 194 
en 211, Wetboek van Strafvordering)

(W.)

ARREST

(AR P.10.1198.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 27 mei 2010. 

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 162, 194 en 211 Wetboek 
van  Strafvordering:  het  arrest  veroordeelt  de  eiser  hoofdelijk  met 
medeveroordeelden  tot  alle  kosten,  niettegenstaande  zijn  vrijspraak  voor  de 
telastlegging B; de kosten moeten worden verdeeld in functie van de bewezen 
verklaarde misdrijven en die met betrekking tot de telastlegging B mochten de 
eiser niet worden aangerekend.

3. Indien een beklaagde wordt vervolgd voor twee telastleggingen en hij voor 
één wordt vrijgesproken en aan de andere wordt schuldig verklaard, oordeelt de 
rechter  soeverein  of  en  in  welke  mate  de  kosten  van  de  strafvordering  zijn 
veroorzaakt door de telastlegging waaraan hij schuldig werd verklaard.

Indien drie beklaagden aan één telastlegging zijn schuldig verklaard en twee van 
hen ook aan een andere telastlegging,  is  de hoofdelijke veroordeling van alle 
beklaagden  tot  alle  kosten  van  de  strafvordering  overeenkomstig  artikel  50 
Strafwetboek slechts wettig,  indien de rechter vaststelt dat al deze kosten zijn 
veroorzakt  door  de  telastlegging  waaraan  alle  beklaagden  werden  schuldig 
verklaard.

4. Het arrest dat de eiser en de medebeklaagden schuldig heeft verklaard aan de 

2 Zie: Cass., 14 dec. 1964, Pas., 1965, I, 384; Cass., 17 aug. 1978, AC, 1978, 1288.
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telastlegging A en de medebeklaagden aan de telastlegging B, veroordeelt hen 
hoofdelijk tot de kosten van de beide aanleggen, met de vaststelling dat al deze 
kosten ondeelbaar werden veroorzaakt door het misdrijf dat aan hen gemeen is. 
Aldus verantwoordt het arrest die beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...) 

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

4  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Van Driessche, Oudenaarde.

Nr. 4

2° KAMER - 4 januari 2011

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - BEVESTIGING VAN DE 
SCHULDIGVERKLARING AAN HET BASISMISDRIJF - GEEN BEVESTIGING VAN DE VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN - BEVESTIGING VAN DE OPGELEGDE STRAF

Geen  eenstemmigheid  is  vereist  wanneer  de  appelrechters  de  door  de  eerste  rechter  
opgelegde straf behouden, nadat ook zij het basismisdrijf bewezen achtten zonder evenwel 
de door de eerste rechter weerhouden verzwarende omstandigheden. 

(H. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1411.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 17 juni 2010.

De eisers I en II voeren in een gemeenschappelijke memorie grieven aan.
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De eiseres III voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...) 

Derde middel van de eiseres III
6.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  211bis  Wetboek  van 
Strafvordering: het bestreden arrest is niet met éénparigheid gewezen; het legt 
aan de eiseres eenzelfde straf op als het beroepen vonnis terwijl het anders dan 
het beroepen vonnis de eiseres enkel schuldig verklaart aan het basismisdrijf van 
artikel  433quinquies,  §1,  3°,  Strafwetboek  en  niet  aan  de  verzwarende 
omstandigheden van artikel 433septies, 2° en 6°, Strafwetboek.

7. De appelrechters die in het bedoelde geval, de straf behouden, verzwaren de 
door het beroepen vonnis opgelegde straf niet. Eénparige stemmen zijn in dat 
geval dan ook niet vereist. 

Het middel faalt naar recht.

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 de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

4  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.

Nr. 5

2° KAMER - 4 januari 2011

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - AFGIFTE VAN EEN 
AFSCHRIFT - AFSCHRIFT - BEGRIP
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Het aan de inverdenkinggestelde afgegeven afschrift van het aanhoudingsbevel dient de 
handtekening van de onderzoeksrechter niet te bevatten1. (Art. 18, §1, derde lid, Voorlopige 
Hechteniswet)

(E.)

ARREST

(AR P.10.1997.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 december 2010.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...) 

Vierde middel

Eerste en tweede onderdeel
20. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 16, §6, en 18, §1, derde 
lid, Voorlopige Hechteniswet: het arrest oordeelt ten onrechte dat de betekening 
van het aanhoudingsbevel regelmatig is; het is niet omdat het origineel van het 
aanhoudingsbevel  zich  in  het  dossier  bevindt  dat  aan  de  voorwaarde  van  de 
betekening van een volledig afschrift van het bevel tot aanhouding aan de eiser is 
voldaan (eerste onderdeel); de handtekening van de onderzoeksrechter is volgens 
artikel  16,  §6,  Voorlopige  Hechteniswet  een  essentieel  element  van  het 
aanhoudingsbevel, zodat een afschrift van het bevel zonder die handtekening niet 
volledig is (tweede onderdeel).

21.  Volgens  artikel  18,  §1,  derde  lid,  Voorlopige  Hechteniswet  bestaat  de 
betekening  van  het  bevel  tot  aanhouding  in  het  mondeling  meedelen  van  de 
beslissing in de taal van de rechtspleging, met afgifte van een volledig afschrift 
van de akte.

Uit  de  bewoordingen  van  deze  bepaling  volgt  niet  dat  het  aan  de  verdachte 
afgegeven  afschrift  van  het  aanhoudingsbevel  de  handtekening  van  de 
onderzoeksrechter dient te bevatten.

De onderdelen die van een andere rechtsopvatting uitgaan, falen naar recht.

1 Cass., 20 jan. 1993, AR P.93.0095.F, AC, 1993, nr. 41.
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(...) 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing
39. 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  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Luyckx, Antwerpen.

Nr. 6

2° KAMER - 5 januari 2011

1º INFORMATIEMAATSCHAPPIJ - INFORMATICAFRAUDE - OVERSCHRIJDING VAN DE 
TOEGANGSBEVOEGDHEID TOT EEN INFORMATICASYSTEEM - BEGRIP

2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VOORWERP - ROERENDE ZAKEN - BEGRIP - 
GESCHRIFTEN

3º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VOORWERP - ROERENDE ZAKEN - BEGRIP - IN EEN 
INFORMATICASYSTEEM AANWEZIGE SOFTWARE EN DOCUMENTEN

4º INFORMATIEMAATSCHAPPIJ - IN EEN INFORMATICASYSTEEM AANWEZIGE SOFTWARE EN 
DOCUMENTEN - MISBRUIK VAN VERTROUWEN

5º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MISBRUIK VAN VENNOOTSCHAPSGOEDEREN - 
BESTANDDEEL - IN AANZIENLIJKE MATE NADELIG GEBRUIK

1º De beklaagde, die wordt vervolgd wegens het feit dat hij met bedrieglijk opzet en met het 
oogmerk  te  schaden  zijn  toegangsbevoegdheid  tot  een  informaticasysteem heeft  over-
schreden,  met  de  omstandigheid  dat  hij  de  gegevens  ervan  heeft  overgenomen,  enig  
gebruik ervan heeft gemaakt of enige schade eraan heeft veroorzaakt, en die toegang had 
tot de litigieuze gegevens toen hij een kopie ervan heeft gevraagd en gekregen, heeft de 
toegangsbevoegdheid niet overschreden, welke overschrijding bij artikel 550bis, §2, van het 
Strafwetboek strafbaar wordt gesteld1. 

1 Zie  O.  LEROUX,  "Criminalité  informatique",  in  H.-D.  BOSLY en C.  DE VALKENEER (o.l.v.),  "Les 
Infractions contre les biens", Brussel, Larcier, 2008, p. 416-417. 
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2º De roerende zaken waarop het misbruik van vertrouwen kan slaan zijn die welke op  
beperkende wijze zijn opgesomd in artikel 491 van het Strafwetboek; ofschoon die bepaling 
in  de  regel  niet  toepasselijk  is  op  de  geschriften  die  geen  verbintenis  of  een 
schuldbevrijding inhouden, bestraft zij wel de verduistering ervan wanneer die geschriften 
een koopwaar uitmaken of een economische waarde hebben2. 

3º  en  4º  De  in  een  informaticasysteem  aanwezige  software,  studies,  verslagen,  
contractuele  stukken,  contactlijsten  en  andere  beheersapplicaties,  kunnen  gelijkgesteld 
worden met geschriften van om het even welke aard of andere roerende lichamelijke zaken, 
als bedoeld in artikel 491 van het Strafwetboek3. 

5º Het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen vereist dat een in aanzienlijke mate  
nadelig gebruik werd gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon. 
(Art. 492bis, Strafwetboek)

(V. e.a. T. R. e.a)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1094.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 
correctionele kamer, van 20 mei 2010.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
De eisers hebben een conclusie neergelegd waarin zij in substantie aanvoeren dat 
de eerste verweerder de vennootschap waarvan hij één van de zaakvoerders was, 
de erelonen van een binnenhuisarchitect  heeft  aangerekend voor de inrichting 
van  zijn  villa,  het  woongedeelte  van  het  gebouw  inbegrepen.  Zij  hebben 
aangevoerd dat de facturen betreffende die kosten op bedrieglijke wijze in de 
boekhouding van de vennootschap waren ingevoerd als facturen met betrekking 
tot de eigen werking van de vennootschap, dat de beschrijvende bijlagen niet bij 
de  facturen  zaten  en  dat  de  boeking  ervan  als  toeleveringskosten  de 
vennootschap  heeft  belet  om de  precieze  aard  van  de  geboekte  prestaties  te 
controleren.

Het arrest vermeldt dat tussen de vennoten was beraadslaagd over de verdeling 
van de resultaten van de vennootschap, dat de vennootschap de persoonlijk door 

2 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.6.
3 Ibid. 
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de  vennoten  gemaakte  kosten  te  haren  laste  nam  alvorens  ze  op  de 
resultaatsrekeningen van de zaakvoerders  toe te rekenen, dat er bijgevolg een 
georganiseerde praktijk bestond van toerekening van de door de vennootschap 
voor de vennoten gedragen kosten en dat,  ook al  werden de facturen  van de 
binnenhuisarchitect zonder bijlagen ingediend, de boekhoudkundige toerekening 
wel  degelijk  aan  de eiser  voor onderzoek werd voorgelegd.  De appelrechters 
leiden daaruit af dat het bedrieglijk opzet niet genoegzaam bewezen was.

Met die vermeldingen hebben de appelrechters aan de motiveringsplicht voldaan. 
Zij dienden daarnaast niet te antwoorden op de kritiek waarbij de boekingswijze 
van  de  facturen  wordt  aangeklaagd,  aangezien  die  kritiek  alleen  bestaat  uit 
argumenten die worden aangevoerd om de gegrondheid van de telastlegging te 
verantwoorden en zij bijgevolg geen afzonderlijk middel vormt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
De eerste drie verweerders werden sub D.6 vervolgd wegens het feit dat zij met 
bedrieglijk opzet en met het oogmerk om te schaden hun toegangsbevoegdheid 
tot een informaticasysteem hebben overschreden, met de omstandigheid dat zij 
de gegevens ervan hebben overgenomen, enig gebruik ervan hebben gemaakt of 
enige schade eraan hebben veroorzaakt.

Het  arrest  wijst  erop  dat  de  twee  eerste  verweerders  toegang  hadden  tot  de 
litigieuze gegevens toen de tweede een kopie ervan heeft gevraagd en gekregen. 
Die vaststelling sluit de overschrijding van de toegangsbevoegdheid uit die bij 
artikel 550bis, §2, Strafwetboek, strafbaar is gesteld.

De appelrechters dienden daarnaast niet na te gaan of de eerste drie verweerders 
nog in het informaticasysteem van de eiseres waren dan wel of ze zich na hun 
ontslag  toegang  ertoe  hebben  verschaft,  aangezien  zij  sub  D.6  niet  werden 
vervolgd wegens het in §1 van het voormelde artikel 550bis bedoelde misdrijf.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

Eerste onderdeel
De eerste  drie  verweerders  werden  sub  F.8  vervolgd  wegens  het  feit  dat  zij 
goederen  hebben  verduisterd  of  verspild  die  hun  waren  overhandigd  onder 
voorwaarde ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken. De in die 
telastlegging bedoelde goederen zijn de gegevens betreffende de site en de e-
mailbox  van  de  vennootschap.  De  verweerders  wordt  verweten  dat  zij  die 
gegevens voor eigen gebruik gehanteerd hebben en onder zich hebben gehouden.

De roerende zaken waarop het misbruik van vertrouwen kan slaan zijn die welke 
op beperkende wijze zijn opgesomd in artikel 491 Strafwetboek. Ofschoon die 
bepaling in de regel niet toepasselijk is op de geschriften die geen verbintenis of 
een schuldbevrijding inhouden, bestraft zij wel de verduistering ervan wanneer 
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die geschriften een goed uitmaken of een economische waarde hebben.

De  in  een  informaticasysteem  aanwezige  software,  studies,  verslagen, 
contractuele  stukken,  contactlijsten  en  andere  beheersapplicaties,  kunnen 
gelijkgesteld  worden  met  geschriften  van  om het  even  welke  aard  of  andere 
roerende lichamelijke zaken, als bedoeld in artikel 491 Strafwetboek.

Het  arrest  stelt  evenwel  vast  (p.  14 en 15, §28 en 29) dat  geen  betrouwbare 
informatie  wordt  verstrekt  over  de werkelijke inhoud van de site  waarvan  de 
eiseres  beweert  dat  zij  buiten  het  bezit  ervan  werd  gesteld  en  dat  die  site 
integendeel niet of slechts op bijkomstige wijze werd gebruikt.

Die overwegingen vormen een voldoende grond voor de bekritiseerde vrijspraak, 
vermits  de  appelrechters  aan  de  in  de  telastlegging  bedoelde  zaken  niet  de 
waarde toekennen die ze tot zaken maken die kunnen worden verduisterd.

Aangezien het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, is het niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel
De eisers verwijten het arrest dat het de vrijspraak voor de telastlegging misbruik 
van vennootschapgoederen grondt op de bewering dat informaticagegevens geen 
deel  uitmaken  van  de  zaken  die  volgens  artikel  492bis  Strafwetboek  het 
voorwerp kunnen uitmaken van het in dat artikel strafbaar gestelde bedrieglijk 
gebruik.

Sub E.7  werden  de  eerste  drie  verweerders  vervolgd  wegens  het  feit  dat  zij 
gebruik  hebben  gemaakt  van  de  goederen  of  van  het  krediet  van  de 
rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel 
was  van  de  vermogensbelangen,  meer  bepaald  wegens  het  feit  dat  zij  de 
informaticagegevens van de site met de bestanden, programma's of directories 
die  onontbeerlijk  zijn  voor  de  werking  van  de  vennootschap  hebben 
gemanipuleerd,  en dat zij  die gegevens voor eigen gebruik onder zich hebben 
gehouden.

Het arrest wijst erop dat het kopiëren van de gegevens op de site en in de e-
mailbox  van  de  vennootschap  niet  tot  gevolg  had  dat  die  gegevens  werden 
gewist, gewijzigd of dat ermee werd geknoeid (p. 15 en 16, §30 en 35) en dat dit 
de vennootschap niet heeft belet haar contracten verder uit te voeren, aangezien 
alle informatica die bij de door de eiseres uitgevoerde studies is aangewend, zich 
in feite bij haar klanten bevond (p. 15, §32).

Die overwegingen sluiten het op betekenisvolle wijze nadelige gebruik uit dat bij 
artikel 492bis Strafwetboek is vereist. Op die grond beslissen de appelrechters 
naar recht dat het misdrijf niet bewezen was.

Aangezien het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, is het niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

5  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Baets, Kirkpatrick, D. Léonard, Brussel.

Nr. 7

2° KAMER - 5 januari 2011

1º HANDELSPRAKTIJKEN - PRIJSREGLEMENTERING - MISDRIJF - VERKOPEN TEGEN EEN 
ABNORMALE PRIJS - ABNORMALE PRIJS - BEGRIP

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - 
HANDELSPRAKTIJKEN - VERKOPEN TEGEN EEN ABNORMALE PRIJS - ABNORMALE PRIJS - BEGRIP

1º en 2º Uit het feit dat een abnormale prijs onder meer kan blijken uit de abnormale winst 
die met de verkoop van het product of door de uitvoering van de prestatie wordt geboekt,  
volgt nog niet dat onder de bij de wet bedoelde verkoop tegen abnormale prijzen alleen 
prijzen moeten worden verstaan die aan het economisch subject werden uitbetaald. (Art. 1, 
§2, Wet 22 jan. 1945)

(R. e.a. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1322.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 juni 2010.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring tegen de verweerders wegens poging tot oplichting
De eisers voeren geen middel aan.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring  tegen  de  verweerders  wegens  het  verkopen  aan  prijzen  hoger  dan  de  
normale prijzen
De verweerders worden vervolgd wegens overtreding van artikel 1, §2, van de 
wet  van  22  januari  1945  betreffende  de  economische  reglementering  en  de 
prijzen, daar zij grondwerken hebben gefactureerd aan een prijs die dertigmaal 
de waarde ervan overschrijdt. Die waarde wordt vastgesteld door het bedrag dat 
aan de uitvoerende onderaannemer is betaald.

De  buitenvervolgingstelling  die  voor  die  telastlegging  is  bevolen,  is  hierop 
gegrond  dat  de  klagers  die  de  opdrachtgevers  zijn,  onmiddellijk  de  factuur 
hebben betwist, dat zij de aannemer aldus belet hebben om onrechtmatige winst 
te maken, dat het misdrijf bijgevolg niet voltrokken is en dat de poging ertoe niet 
strafbaar is.

Uit het feit  dat een abnormale prijs onder meer kan blijken uit de abnormale 
winst die met de verkoop van het product of door de uitvoering van de prestatie 
wordt  geboekt,  volgt  nog niet  dat  onder  de bij  de wet bedoelde verkoop aan 
abnormale prijzen alleen prijzen moeten verstaan worden die aan het economisch 
subject werden uitbetaald.

Paragraaf  twee  van  artikel  1  van  de  wet  van  22 januari  1945,  moet  gelezen 
worden in het licht van de vorige paragraaf, die met het verbod om te verkopen 
tegen hogere prijzen dan de maximumprijzen niet alleen doelt op de verkoop van 
producten  of  de  uitvoering  van  elke  prestatie,  maar  ook  op  het  feit  dat  die 
producten  te  koop  worden  aangeboden  op  de  markt.  Nergens  blijkt  dat  de 
wetgever  aan  de  verkoop  tegen  abnormale  prijzen,  die  in  paragraaf  twee  is 
bedoeld,  een  beperktere  betekenis  heeft  willen  geven  dan  die  welke  aan  de 
verkoop tegen hogere prijzen is toegekend als bedoeld in paragraaf één.

Uit artikel 2, §4, eerste lid, van de wet blijkt overigens dat de minister met het 
oog op de  toepassing van de met  name in  het  voormelde  artikel  1  bedoelde 
bepalingen,  de  verplichting  kan  opleggen  om  aangifte  te  doen  van  de 
prijsverhogingen  die  de  ondernemingen  op  de  binnenlandse  markt  willen 
toepassen. Daaruit volgt dat de prijs waarvan het normaal karakter aan toezicht is 
onderworpen, niet alleen de prijs is die aan het subject is betaald, maar ook de 
prijs die de aannemer aanplakt, beslist, vaststelt, aanbiedt of eist.

Wanneer het arrest beslist dat het vragen van een abnormale prijs een misdrijf is 
dat is voltrokken als het gevraagde bedrag door de consument werd betaald en 
als de overtreder aldus zijn onrechtmatig voordeel heeft verkregen, voegt het aan 
het  misdrijf  een  bestanddeel  toe  dat  niet  bij  wet  is  bepaald  en  schendt  het 
bijgevolg de wet.

Het middel is gegrond.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepassing  
van de artikelen 128, tweede lid, en 1022 Gerechtelijk Wetboek is gewezen
De  hierna  uit  te  spreken  gedeeltelijke  vernietiging  van  het  arrest  waarbij 
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verklaard  wordt  dat  er  geen  grond  is  om vervolging  in  te  stellen,  brengt  de 
vernietiging met zich mee van de veroordeling van de eisers tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding aan de verweerders, aangezien die veroordeling steunt 
op de buitenvervolgingstelling die door het Hof wordt verworpen.

Er is bijgevolg geen grond om uitspraak te doen over het tweede middel, dat 
uitsluitend gericht is tegen het dictum dat bij uitbreiding kan vernietigd worden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het zegt dat er geen grond is 
om de  verweerders  te  vervolgen  wegens  poging  tot  oplichting  (telastlegging 
A.1).

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

Veroordeelt de verweerders in een vierde van de kosten van hun cassatieberoep 
en de eisers in het overige vierde.

5  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. P. Thomas, Luik en C. Mandelblat, Brussel.

Nr. 8

2° KAMER - 5 januari 2011

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 16 — ARTIKEL 16.4 - 
TOEPASSINGSGEBIED - BESTUURDER DIE WIL INHALEN - BEGRIP - BESTUURDER DIE HET 
INHAALMANOEUVRE HEEFT GESTAAKT NOG VOOR HIJ HET GOED EN WEL BEGONNEN WAS

Wanneer het functioneren van de linker richtingaanwijzer van het voertuig en het begin van 
een verplaatsing naar links slechts de aanzet vormden voor een inhaalmanoeuvre dat de 
bestuurder  had  gestaakt  nog  voor  hij  het  goed  en  wel  begonnen  was,  diende  
laatstgenoemde  de  voorzorgen  niet  te  nemen  die  artikel  16.4  van  het 
Wegverkeersreglement oplegt aan de bestuurder die wil inhalen. 

(B. e.a. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1404.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Luik van 17 juni 2010.
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De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

D. De cassatieberoepen van de eisers, burgerlijke partijen, tegen de beslissingen 
op hun burgerlijke rechtsvorderingen tegen C. L.

Middel
De eisers voeren aan dat de appelrechters, door de verweerster vrij te spreken, de 
artikelen 16.4, 16.6 en 16.7 Wegverkeersreglement en, bijgevolg,  de artikelen 
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek hebben geschonden.

Het vonnis wordt verweten dat het niet vaststelt dat C. L. vóór het links inhalen 
van  de  voorligger  zich ervan  vergewist  heeft  dat  geen  voertuig háár  aan  het 
inhalen was. De beslissing wordt eveneens verweten dat zij niet vaststelt dat de 
nadering van het door de eiser bestuurde voertuig wegens de onvoorspelbaarheid 
ervan een rechtvaardigingsgrond zou zijn voor de overtreding van de voormelde 
artikelen van het Wegverkeersreglement.

Artikel 16.6 vermeldt de voorwaarden waarop de links inhalende bestuurder zijn 
plaats rechts opnieuw moet innemen.

Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan,  blijkt  niet  dat  de 
verweerster een overtreding van die bepaling die het rijgedrag van de bestuurder 
regelt ná het inhalen, ten laste wordt gelegd. 

Het vonnis wijst weliswaar erop dat C. L. de linker richtingaanwijzer van haar 
voertuig  in  werking  heeft  gezet,  meer  bepaald  op  het  ogenblik  waarop  het 
voertuig van de eiser op de linker rijstrook ter hoogte van de achterkant van haar 
voertuig kwam aangereden.

Het  vonnis stelt  evenwel  ook vast  dat  de verweerster  het  door haar  geplande 
inhaalmanoeuvre niet heeft moeten uitvoeren omdat de rijbaan die een ogenblik 
belemmerd  was,  voor  haar  vrijkwam,  waardoor  zij  haar  weg  op  haar  eigen 
rijstrook kon vervolgen zonder de middellijn te overschrijden hoewel zij zeer 
licht naar links is afgeweken.

Uit het bestreden vonnis blijkt ook dat beide voertuigen elkaar geraakt hebben 
niet  wegens  die  lichte zijdelingse  verplaatsing,  maar  nadat  de eiser  door zijn 
overdreven  reactie  de  macht  over  het  stuur  was  kwijtgeraakt  door  de  linker 
gelijkgrondse berm op te rijden en vervolgens terug naar rechts te gaan, waar hij 
het voertuig van de verweerster aanreed en tegen een paal terechtkwam.
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De  appelrechters  die  geoordeeld  hebben  dat  het  doen  functioneren  van  de 
richtingaanwijzer en het begin van een verplaatsing naar links slechts de aanzet 
vormden voor een inhaalmanoeuvre dat de verweerster heeft gestaakt nog voor 
zij  het  goed  en  wel  begonnen  was,  dienden  niet  meer  na  te  gaan  of  zij  de 
voorzorgen heeft genomen die artikel 16.4 Wegverkeersreglement oplegt aan de 
bestuurder die wil inhalen.

Aangezien artikel 16.4 niet werd overtreden, vermits van de verweerster niet kan 
worden gezegd dat zij zich opmaakte om in te halen, dienden de appelrechters 
voor  haar  vrijspraak  evenmin  een  rechtvaardigingsgrond  te  vinden  voor  het 
gedrag van de eiser.

Artikel 16.7 Wegverkeersreglement bepaalt dat elke bestuurder die op het punt 
staat links ingehaald te worden, zo ver mogelijk naar rechts moet uitwijken.

De  rechtbank  die  oordeelt  dat  de  zesde  verweerster  alleen  naar  links  is 
afgeweken  in  zoverre  dat  ten  opzichte  van  het  voertuig  vóór  haar,  strikt 
noodzakelijk was, zonder haar rijstrook te verlaten, stelt vast dat het voormelde 
artikel 16.7 was nageleefd.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre zij gericht zijn 
tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van E. P., P. P. en 
G. D., tegen de eisers, uitspraak doen over de omvang van de schade.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

5  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en De Bruyn.

Nr. 9

2° KAMER - 5 januari 2011

1º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - FRANSE GEMEENSCHAP - 
MAATREGELEN BEVOLEN DOOR DE JEUGDRECHTBANK - TENUITVOERLEGGING DOOR DE DIRECTEUR BIJ 
DE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - RESTERENDE BEVOEGDHEID VAN DE JEUGDRECHTBANK

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - FRANSE GEMEENSCHAP - MAATREGELEN 
BEVOLEN DOOR DE JEUGDRECHTBANK - TENUITVOERLEGGING DOOR DE DIRECTEUR BIJ DE 
HULPVERLENING AAN DE JEUGD - RESTERENDE BEVOEGDHEID VAN DE JEUGDRECHTBANK
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1º en 2º Aangezien de tenuitvoerlegging van de door de jeugdrechtbank, met toepassing 
van artikel 38 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd bevolen 
maatregel tot de bevoegdheid behoort van de directeur bij de hulpverlening aan de jeugd, is  
de  jeugdrechtbank  in  onderhavig  geval  alleen  bevoegd  tot  de  wijziging  van  die 
maatregelen,  als  bepaald  in  artikel  60  van  de  wet  van  9  april  1965,  tot  hun  jaarlijks  
hernieuwd onderzoek overeenkomstig de artikelen 10 van het decreet en 63quinquies van 
de  wet,  tot  het  in  artikel  37  van  het  decreet  bedoelde  onderzoek  van  een  betwisting  
betreffende de nadere regels voor de toepassing van de maatregelen, of tot homologatie 
van een andere maatregel waarover de partijen het eens zijn geraakt, als bepaald in artikel  
38,  §4,  tweede  lid,  van  het  decreet1.  (Art.  38,  Decr.Fr.Gem.  4  maart  1991  inzake 
hulpverlening aan de jeugd)

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1963.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij  verzoekschrift  dat  op  17  december  2010  op  de  griffie  van  het  Hof  is 
ingekomen  en  waarvan  een  eensluidend  verklaard  afschrift  aan  dit  arrest  is 
gehecht, vraagt de eiser dat het beschermingsdossier van het kind L. L., dochter 
van J.-P. L. en Chr. D., met het notitienummer FAM13077 van het parket van de 
procureur des Konings te Aarlen, en met het repertoriumnummer 7045 van de 
jeugdrechtbank,  wegens  gewettigde  verdenking  aan  de  rechtbank  van  eerste 
aanleg te Aarlen zou worden onttrokken.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

In  de  zaak  van  de  minderjarige  L.  L.  werd  op  30  september  2010  door  de 
jeugdkamer van het hof van beroep te Luik een arrest gewezen dat gegrond is op 
artikel 38 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, 
waarbij  bevolen  wordt  dat  het  kind  tijdelijk  buiten  zijn  familiaal  leefmilieu 
gehuisvest  zal  blijven met  het  oog op haar  behandeling,  haar  opvoeding,  het 
onderwijs  dat  zij  moet  volgen,  en  dat  zegt  dat  het  kind  en  haar  ouders  aan 
richtlijnen  of  aan  een  begeleiding  van  educatieve  aard  zullen  worden 
onderworpen.

Overeenkomstig artikel 38, §3, tweede lid, van het voormelde decreet worden de 
aldus bevolen maatregelen  uitgevoerd door de directeur  van de hulpverlening 
aan de jeugd.

Aangezien de tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen tot de bevoegdheid 
van de bestuurlijke overheid behoort, is de jeugdrechtbank in onderhavig geval 

1 Zie F. TULKENS en T. MOREAU, “Droit de la jeunesse”, Brussel, Larcier, 2000, p. 432.
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alleen bevoegd tot de wijziging van die maatregelen, als bepaald in artikel 60 
Jeugdbeschermingswet,  tot hun jaarlijks hernieuwd onderzoek overeenkomstig 
de artikelen 10 van het decreet en 63quinquies van de wet, tot de in artikel 37 
van  het  decreet  bedoelde  beoordeling  van  een  betwisting  van  een 
toepassingsmodaliteit  van de maatregelen,  of  tot  homologatie  van een andere 
maatregel waarover de partijen het eens zijn geraakt, als bepaald in artikel 38, 
§4, tweede lid, van het decreet.

Het  blijkt  niet  dat  de  jeugdrechtbank  te  Aarlen  momenteel  van  één  van  die 
procedures kennis moet nemen.

Bij gebrek aan voorwerp is het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk. 

Dictum

Het Hof,

Gelet op artikel 545, eerste lid, Wetboek van Strafvordering,

Verwerpt het verzoek.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

5 januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Cornelis  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

Nr. 10

2° KAMER - 5 januari 2011

1º ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - BEGRIP

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - BEGRIP

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - NIEUWE STUKKEN - 
TOELATING - VOORWAARDEN

4º ADVOCAAT - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - 
ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6, §3.C - VOORONDERZOEK - VERHOOR - POLITIEVERHOOR TIJDENS DE 
TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - 
BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORWAARDEN

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - VOORONDERZOEK - VERHOOR - 
POLITIEVERHOOR TIJDENS DE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORWAARDEN
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6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6.3, C - VOORONDERZOEK - VERHOOR - 
POLITIEVERHOOR TIJDENS DE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORWAARDEN

1º  en  2º  Het  feit  dat  de  onderzoeksmagistraat  reeds  vroeger  in  de  hoedanigheid  van 
magistraat  van de zetel  of  van het  openbaar ministerie  is opgetreden in andere zaken 
waarin  het  slachtoffer  betrokken  was,  is  onvoldoende  om  het  vermoeden  van 
onpartijdigheid dat hij geniet te weerleggen. 

3º Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de partijen om een nieuw stuk voor te leggen in  
hoger beroep, mits daarover tegenspraak kan worden gevoerd. 

4º, 5° en 6° Het feit dat er geen advocaat aanwezig was bij het politieverhoor tijdens de 
termijn van vrijheidsberoving, kan aan een eventuele schuldigverklaring alleen in de weg 
staan in zoverre die schuldigverklaring uitsluitend en op beslissende wijze steunt op door 
middel  van  dat  verhoor  verkregen  zelfbeschuldigende  verklaringen,  zonder  dat  de 
verhoorde persoon heeft afgezien van de bijstand van een raadsman of vrij ervoor gekozen 
heeft van die bijstand af te zien1. (Artt. 6.1 en 6.3.c, EVRM)

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

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1618.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 
correctionele kamer, van 13 september 2010.

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

Op  de  rechtszitting  van  15  december  2010 heeft  afdelingsvoorzitter  Frédéric 
Close  verslag  uitgebracht  en  heeft  advocaat-generaal  Jean  Marie  Genicot 
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep van G. S. gericht is tegen de beslissing op de  
tegen hem ingestelde strafvordering

Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het op een gerechtelijk onderzoek is gegrond 
dat door een partijdige magistraat is gevoerd.

In  zoverre  het  middel  gericht  is  tegen  het  gerechtelijk  onderzoek  en  de 
onderzoeksmagistraat, heeft het geen betrekking op de bestreden beslissing.

1 Vgl. Cass., 15 dec. 2010, AR P.10.0914.F, AC, 2010, nr.743. 
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Voor het  overige  is  het  feit  dat  de onderzoeksmagistraat  reeds  vroeger  in  de 
hoedanigheid  van  magistraat  van  de  zetel  of  van  het  openbaar  ministerie  is 
opgereden in andere zaken waarin het slachtoffer betrokken was, onvoldoende 
om het vermoeden van onpartijdigheid, dat hij geniet, te weerleggen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede en derde middel
Het tweede middel, dat schending aanvoert van artikel 6.2 EVRM en van artikel 
12, tweede lid, Grondwet, voert aan dat het arrest, door de veroordeling van de 
eiser te baseren op de verklaringen die hij na de polygraaftest heeft afgelegd, het 
vermoeden van onschuld miskent door geloof te hechten aan verklaringen die 
onder druk zijn verkregen.

Het derde middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3, c, EVRM, op 
grond dat die verklaringen zijn afgelegd na een test waarop de advocaat van de 
eiser niet aanwezig was.

Het  tweede  middel  is  onduidelijk  in  zoverre  het  de  schending  van  de 
grondwettelijke bepaling aanvoert.

Het arrest stelt vast dat de eiser bevestigd heeft dat zijn bekentenissen na het 
afleggen  van  de  polygraaftest  niet  voortkwamen  uit  de  aanwending  van  die 
techniek. Daaruit volgt dat de grieven tegen die test, zelfs in de veronderstelling 
dat zij gegrond zijn, niet tot cassatie kunnen leiden.

Het  arrest  stelt  tevens  vast  dat  het  verhoor  met  de  polygraaf  meer  bepaald 
gebeurde  met  de  vrije  en  welingelichte  toestemming van  de  eiser  en  dat  de 
daaruit volgende verklaringen, die niet onmiddellijk na de test werden afgelegd, 
onderzoeksverrichtingen zijn die daarmee geen verband houden. Aangezien het 
tweede middel aanvoert  dat de verklaringen waarop kritiek wordt  uitgeoefend 
het  gevolg  zouden  zijn  van  druk  van  de  speurders,  vereist  het  een  feitelijke 
beoordeling, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

De middelen zijn niet ontvankelijk.

Vierde middel
Het middel oordeelt dat de eiser geen recht heeft gehad op rechtspraak in twee 
instanties,  op  grond  dat  het  openbaar  ministerie  een  bijkomend stuk  aan  het 
strafdossier  had  toegevoegd,  nadat  de  rechtbank  het  beroepen  vonnis  had 
gewezen.

Aangezien de eiser naar recht hoger beroep kon instellen tegen de beslissing in 
eerste aanleg en hij dat rechtsmiddel bovendien daadwerkelijk heeft ingesteld, 
kan hij niet beweren dat hij geen recht op rechtspraak in twee instanties heeft 
gehad.

Voor het overige verbiedt geen enkele wettelijke bepaling de partijen om een 
nieuw stuk voor te leggen in hoger beroep, mits het, zoals in onderhavig geval, 
aan tegenspraak wordt onderworpen.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

Vijfde middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 5.1, 6.1 en 6.3 EVRM, op grond 
dat  de  eiser,  noch  tijdens  zijn  verhoor  door  de  politiediensten  na  zijn 
vrijheidsberoving  noch  voor  de  onderzoeksrechter,  werd  bijgestaan  door  een 
advocaat.

In zoverre het middel de schending aanvoert van het voormelde artikel 5.1, dat 
betrekking heeft op de vrijheidsberoving van de eiser, die geen verband houdt 
met het bestreden arrest, faalt het naar recht.

Het feit dat er tijdens de vrijheidsberoving geen advocaat aanwezig was op het 
politieverhoor,  kan een eventuele schuldigverklaring alleen in de weg staan in 
zoverre die schuldigverklaring uitsluitend of op beslissende wijze steunt op door 
middel van dat verhoor verkregen zelfbeschuldigende verklaringen, zonder dat 
de verhoorde persoon heeft afgezien van de bijstand van een raadsman of vrij 
ervoor gekozen heeft van die bijstand af te zien.

Dat  is  hier  niet  het  geval,  aangezien  het  arrest  vaststelt  dat  de  litigieuze 
bekentenissen van de eiser niet werden ingetrokken voor de raadkamer, waar de 
eiser wél door zijn advocaat werd bijgestaan, en dat het onderzoeksgerecht dat 
zowel inzake de voorlopige hechtenis als over de regeling van de rechtspleging 
uitspraak doet,  en dat  moet  nagaan  of  er  ernstige  aanwijzingen  of voldoende 
aanwijzingen  van  schuld  bestaan,  bekentenissen  of  de  intrekking  ervan  kan 
toelaten.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over 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 de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

5  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Close  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Genicot,  advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. J. Martin, Namen en C. Bernes, Namen.

Nr. 11
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1° KAMER - 6 januari 2011

PENSIOEN — ALLERLEI - GEMEENTEN - GEWEZEN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEWESTELIJKE 
BRANDWEERDIENST - PENSIOENEN - BIJDRAGE VAN DE WERKGEVER - FORFAITAIRE EN JAARLIJKSE 
BIJDRAGE - BEREKENING

Voor de berekening van de bijdrage van de werkgever die de gemeente werkelijk gedragen  
heeft  in  de  pensioenlast  van  de  gewezen  personeelsleden  van  de  gewestelijke  
brandweerdienst, dient krachtens artikel 3 van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 
tot  vaststelling van de normen voor het bepalen van de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage 
bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, 
als  algemeen  criterium  te  worden  uitgegaan  van  de  omslag  van  het  aandeel  van  de  
werkgever  in  de  pensioenen dat  is  vastgelegd in  artikel  13  van het  reglement  van de  
pensioendienst  van 1 januari 1935 van de gemeente en dat bestaat in een evenredige  
verdeling van die last naar rato van de gestorte pensioenen1. (Art. 3, MB 10 okt. 1977)

(STAD LUIK T. BELGISCHE STAAT, min. van Binnenlandse Zaken e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0231.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 april 2008 gewezen door het 
hof van beroep te Luik.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, vóór de  
vervanging  ervan  door  de  wet  van  20  juli  2005  houdende  diverse  bepalingen  en  de  
opheffing ervan bij de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

- artikel 3 van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 tot vaststelling van de normen 
voor het bepalen van de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage bedoeld in artikel 10 van de wet  
van 31 december 1963 betreffende de civiele  bescherming,  na de wijziging ervan bij  
artikel 1 van het ministerieel besluit van 31 januari 1990 en voor de opheffing ervan bij  
het  koninklijk  besluit  van  25  oktober  2006  tot  vaststelling  van  de  normen  voor  de  
bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van  
de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

- artikel 161 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, voor de wijziging ervan bij  
artikel 157 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen;

- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet.

Aangevochten beslissing

1 Zie de concl. van het OM in Pas., 2011, nr.11.
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Het arrest stelt vast "dat het geschil uitsluitend loopt over de vraag welke de betekenis is  
van de woorden 'overeenstemmend percentage' in artikel 3, §3, b), (van het) ministerieel  
besluit  (van 10 oktober 1997)"  en dat volgens de eiseres "bij  de interpretatie van de  
uitdrukking 'overeenstemmend percentage' de methode moet worden gevolgd die de RSZ 
PPO gebruikt voor de vaststelling van het omslagpercentage waarbij rekening gehouden  
wordt met het bedrag van de loon- en pensioenmassa (artikel 161 van de gemeentewet,  
zoals het toen van toepassing was)", terwijl volgens de interpretatie van de verweerders  
"de termen 'overeenstemmend percentage' verwijzen naar het aandeel dat de stad moet  
betalen voor de gepensioneerde personeelsleden van de gewestelijke brandweerdienst,  
dat is na aftrek van het persoonlijk aandeel van het personeel". Vervolgens verwerpt het  
de  vordering  van  de  eiseres  die  in  de  eerste  plaats  ertoe  strekte  de  verweerders  te  
veroordelen tot het besluit dat de rekening van de kosten die tussen de gemeenten van de  
gewestelijke brandweerdienst van Luik kunnen worden omgeslagen, voor het jaar 1990 
22.597.274,49  euro,  voor  het  jaar  1991  24.257.668,98  euro  en  voor  het  jaar  1992 
25.936.359,36 euro bedraagt, de verweerders te veroordelen om de rekeningen tussen de  
verschillende betrokken gemeenten opnieuw te maken op die basis en aan de eiseres het  
verschil te storten tussen de bedragen die de tweede verweerder ten onrechte vastgesteld 
heeft en die welke effectief verschuldigd zijn, en hen te veroordelen om de interest op dat  
verschil  alsook  de  kosten  te  betalen.  Het  beslist  aldus  op  alle  gronden  die  hier  als  
volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald op de volgende gronden:

"Een analytische lezing van de tekst van artikel 3, §3, b) leidt tot de conclusie dat alleen  
de  interpretatie  van  de  (verweerders)  juist  is,  daar  de  termen  'overeenstemmend 
percentage' alleen verwijzen naar de woorden 'het aandeel van de werkgever'. De slotzin  
van die tekst moet als volgt worden gelezen '... of van het percentage dat overeenstemt 
met het aandeel van de werkgever wanneer de gemeente-gewestelijk groepscentrum zelf  
haar pensioenkas beheert'.

Bovendien schendt de door (de eiseres) voorgestelde interpretatie artikel 3, §1, van het  
ministerieel besluit van 10 oktober 1977, in zoverre zij tot gevolg heeft dat de beschermde  
gemeenten  de  pensioenlasten  voor  de  diensten  van  (de  eiseres),  andere  dan  de  
brandweerdienst, moeten dragen".

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 10 van de wet van 31 december 1963, worden de gemeenten voor de  
algemene organisatie van de brandweerdiensten in gewestelijke groepen ingedeeld. De 
gouverneur wijst de gemeente aan die het centrum van de gewestelijke groep vormt. De 
overige gemeenten van die groep zijn ertoe gehouden hetzij  een brandweerdienst,  die  
over het nodige personeel en materieel beschikt, te behouden of op te richten, hetzij een  
beroep  te  doen  op  de  brandweerdienst  van  de  gemeente  die  het  centrum  van  de  
gewestelijke groep vormt tegen betaling van een forfaitaire en jaarlijkse  bijdrage die  
door de provinciegouverneur wordt vastgesteld overeenkomstig de normen bepaald door  
de bevoegde minister.

Krachtens artikel 3 van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 wordt de forfaitaire 
en jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 op de  
civiele bescherming, zoals het in dit geschil van toepassing is, vastgesteld, onder meer, op  
de grondslag (§1) van de in aanmerking komende kosten van de brandweerdiensten van  
de gemeenten-gewestelijk groepscentrum van de provincie; die kosten worden vastgesteld  
op grond van de tijdens het vorige jaar door die diensten gedragen werkelijke kosten".

De  §3  bepaalt  dat  "bij  het  vaststellen  van  de  in  aanmerking  komende  kosten  niet  
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meegerekend mogen worden: (...) b) de financiële lasten betreffende de pensioenen van  
het  personeel  van  de  brandweerdiensten,  met  uitzondering  van  het  aandeel  van  de  
werkgever  in  de  bijdrage  voor  de  Rijksdienst  voor  de  Sociale  Zekerheid  van  de  
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ PPO) of van het overeenstemmend  
percentage  wanneer  de  gemeente-gewestelijk  groepscentrum  zelf  haar  pensioenkas  
beheert". 

Krachtens artikel 161 van de gemeentewet van 24 juni 1988, zoals het van toepassing is  
op  het  geschil,  slaat  de  Rijksdienst  voor  sociale  zekerheid  van  de  provinciale  en  
plaatselijke overheden de kosten van het vorige jaar, verhoogd met het verschil tussen de 
geraamde uitgaven van het lopende jaar en die van het vorige jaar, jaarlijks om tussen de  
gemeente en verhaalt die op hen, evenredig met de wedden die elke gemeente gedurende  
het lopende jaar betaalt aan de aangeslotenen. Dat artikel legt tevens iedere gemeente de  
verplichting op om op de wedden van het personeel 7,5 pct. in te houden om ieder jaar  
het krediet voor de pensioenlasten te stijven.

Wanneer de centrumgemeente van de groep aangesloten is bij de RSZ PPO, worden de  
kosten van haar pensioenlasten - of het aandeel van de werkgever aan die instelling in de 
zin van artikel 3, §3, b), van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 - aldus jaarlijks  
vastgesteld op basis van de gehele loonmassa van alle vastbenoemde ambtenaren, die bij  
het stelsel aangesloten zijn, met dien verstande dat het aandeel dat ten laste valt van het  
personeel  op  het  krediet  van  de  gemeente  komt  en  dat,  als  de  financiële  kosten  zijn 
bepaald,  een  verhouding  wordt  vastgesteld  met  de  loonmassa  van  de  gewestelijke  
brandweerdienst.

Krachtens  zowel  de  artikelen  10  van  de  wet  van  31  december  1963  en  3  van  het  
ministerieel  uitvoeringsbesluit  van 10 oktober 1977 als  de artikelen 10 en 11 van de  
Grondwet - volgens welke er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen de gemeenten  
die aangewezen zijn als groepscentrum en aangesloten zijn bij de RSZ PPO en die welke  
daarbij niet aangesloten zijn, daar die categorieën van gemeenten dezelfde verplichting  
hebben die bepaald is in artikel 10 van de wet op de civiele bescherming, namelijk de  
verplichting  om  de  brandweerdienst  van  de  gemeenten  die  er  geen  inrichten  te  
verzekeren, mits die gemeenten een bijdrage betalen, - moet bij de interpretatie van het  
begrip  'overeenstemmend percentage'  wanneer  de  groepscentrumgemeente  niet  bij  de  
RSZ PPO aangesloten is,  de in aanmerking komende last volgens dezelfde wiskundige  
bewerking worden bereken. De werkelijke in aanmerking te nemen kosten moeten dus  
worden vastgesteld op basis van de totale loonmassa van het personeel dat in actieve  
dienst is bij de centrumgemeente van de groep.

De "restrictieve" methode die door de verweerders verdedigd wordt en die erin bestaat  
dat als percentage dat overeenkomt met het aandeel van de werkgever, alleen het bedrag  
in  aanmerking  genomen  wordt  dat  de  gemeente  betaalt  voor  de  gepensioneerde  
personeelsleden  van  de  gewestelijke  brandweerdienst,  is  dus  onwettig.  Die  werkwijze 
druist  in  tegen  het  begrip  "percentage"  dat  impliceert  dat  tussen  twee  zaken  een 
verhouding wordt bepaald, en tegen het begrip "overeenstemmend" dat gebiedt dat de  
centrumgemeenten van de groep die bij de RSZ PPO aangesloten zijn en de gemeenten  
die niet aangesloten zijn op voet van gelijkheid moeten worden behandeld.

De "gunstiger" methode die de tweede verweerder aangaf te hebben toegepast en waarbij  
geen rekening gehouden wordt met de totale loonmassa van de betrokken gemeente maar  
uitgaat van de totale pensioenlast van die gemeente, is dus eveneens onwettig.

Krachtens artikel 159 van de Grondwet dat de hoven en rechtbanken verbiedt onwettige  
verordeningen toe te passen, diende het hof van beroep de beslissingen van de tweede  
verweerder  buiten  toepassing  te  laten  en  diende  het  de  verweerders  te  bevelen  de  
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rekeningen opnieuw op te maken en daarbij uit te gaan van de wettige interpretatie van 
de toepasselijke wetsbepalingen.

Het  arrest  dat  weigert  die  beslissingen  buiten  toepassing  te  laten  en  dat  weigert  de  
verweerders  te  bevelen  om  de  door  de  eiseres  voorgestelde  berekeningsmethode  te  
gebruiken  bij  de  heropmaak  van  de  nieuwe  rekeningen,  schendt  derhalve  alle  in  het  
middel aangegeven wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel

In haar syntheseconclusie in hoger beroep voerde de eiseres het volgende aan:

"De verwerende partijen voeren als tweede argument aan dat de interpretatie van de  
(eiseres) ertoe zou leiden dat de beschermde gemeenten pensioenlasten zouden moeten  
dragen die geen enkel verband houden met de brandweerdienst van de stad Luik en die in  
werkelijkheid verbonden zijn met de totale pensioenlast van de stad;

De door (de eiseres) toegepaste regeling heeft  (...) nochtans dezelfde gevolgen als de  
toepassing van de regeling zoals die gangbaar is bij de RSZ PPO;

Hierbij  wordt  de  bijdragevoet  berekend  zonder  dat  een  onderscheid  wordt  gemaakt  
naargelang van de werkgever of de verschillende categorieën van aangesloten personeel  
(administratief personeel, werklui, technici, verzorgend en bijstandverlenend personeel,  
opvoedkundig personeel, veiligheidskorps);

Dezelfde  bijdragevoet  moet  immers  voor  iedereen  worden  toegepast  volgens  de  
verdeelsleutel: massa van de pensioenen die aan iedereen worden betaald/loonmassa van  
alle personeelsleden in actieve dienst, zonder dat hierbij de een of andere verhouding  
tussen het personeel in actieve dienst en de gepensioneerden van iedere werkgever en  
iedere categorie in acht genomen moet worden.

Als (de eiseres) de door haar voorgestelde methode toepast, krijgt ze dus af te rekenen 
met dezelfde gevolgen als die welke zouden voortvloeien uit de toepassing van de RSZ 
PPO-regeling,  namelijk  een  eventuele  wanverhouding  tussen  het  bedrag  van  de  
bijdrage ?pensioenen'  van de brandweerdienst  en het bedrag van de aan de gewezen  
personeelsleden van die dienst betaalde pensioenen, naargelang die dienst weinig of geen  
gepensioneerden telt in verhouding tot de brandweerlieden in actieve dienst;

Kortom,  de  tweede  reden  die  de  (verweerders)  aanvoeren  om  de  door  de  (eiseres) 
voorgestelde  berekeningsmethode  niet  toe  te  passen,  bekritiseert  enkel  een  gevolg  
verbonden aan het solidariteitsstelsel dat in het kader van de RSZ PPO is ingevoerd en  
dat  in  het  ministerieel  besluit  van  10  oktober  1977  uitdrukkelijk  als  ijkpunt  wordt  
genomen voor de berekening van de financiële lasten betreffende de pensioenen van het  
personeel van de brandweerdiensten van de aangesloten gemeenten;

(...)

De beroepen beslissing wijst  de rechtsvordering van de (eiseres) af  op grond dat 'de  
kosten van diensten, andere dan de brandweer, dus niet in aanmerking mogen worden  
genomen'.

De wijze waarop de RSZ PPO wordt gefinancierd heeft evenwel juist dat gevolg. Artikel  
161 van de nieuwe gemeentewet bepaalde immers ten tijde van de feiten het volgende:  
'Jaarlijks gaat de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke  
overheidsdiensten  over  tot  omslag  over  de  (daarbij  aangesloten)  gemeenten  en  tot  
verhaal op hen van de uitgaven van het vorig jaar, verhoogd met het verschil tussen de  
geraamde uitgaven van het lopende jaar en de uitgaven van het vorige jaar, en dit in  
verhouding tot de wedden welke in iedere gemeente gedurende het lopende jaar aan de  
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aangeslotenen  betaald  worden  (...).  De  gemeenten  houden  op  de  wedden  van  het  
personeel  6,5  pct.  in,  om ieder  jaar  het  voor  de  pensioenlasten  bestemde  krediet  te  
stijven'.

Bijgevolg wordt de RSZ PPO inzake pensioenen gefinancierd door een omslagstelsel dat  
berust op de loonmassa. De RSZ PPO berekent het aandeel van de erbij  aangesloten  
gemeenten  op  basis  van  de  loonmassa  van  alle  erbij  aangeslotenen  waardoor  de  
pensioenlast  op gelijke  wijze  over  alle  gemeenten wordt  verdeeld (solidariteit  van de  
personeelsleden in actieve dienst). Het vereiste omslagpercentage wordt vastgesteld op 
basis van de raming van het bedrag van de loon- en pensioenmassa's voor het lopende  
jaar.

Daaruit  volgt  dat  de  RSZ PPO de bijdragevoet  berekent  zonder enig onderscheid te  
maken  naargelang  van  de  werkgever  of  van  de  onderscheiden  categorieën  van  
aangesloten  personeel  (administratief  personeel,  werklui,  technici,  verzorgend  en  
bijstandverlenend  personeel,  opvoedkundig  personeel,  veiligheidskorps).  Dezelfde  
bijdragevoet  moet  immers  voor  iedereen worden toegepast  volgens de  verdeelsleutel:  
massa  van  de  pensioenen  die  aan  allen  worden  betaald/  loonmassa  van  de  
personeelsleden in actieve dienst, zonder dat hierbij de een of andere verhouding tussen  
het personeel in actieve dienst en de gepensioneerden van iedere werkgever en iedere  
categorie in acht moet worden genomen.

Bijgevolg is het  door het  beroepen vonnis  in  aanmerking genomen argument volgens  
hetwelk 'de kosten van diensten met uitzondering van de brandweer niet in aanmerking  
mogen worden genomen'  onjuist  en kan het  de  verwerping  van  de vordering van de  
(eiseres) niet verantwoorden".

In hun syntheseconclusie herhalen de (verweerders) het volgende:

"Diezelfde  solidariteit  mag  niet  worden  opgelegd  voor  de  berekening  van  de  in 
aanmerking  te  nemen  kosten  van  de  brandweerdienst,  aangezien  die  berekening  ten  
grondslag  ligt  aan  de  verdeling  tussen  de  centrumgemeente  van  de  groep  en  de  
beschermde gemeenten van dezelfde gewestelijke groep". "De in aanmerking te nemen  
kosten  van"  de  brandweerdiensten  van  de  centrumgemeenten  van  de  groep  worden  
vastgesteld op basis van de werkelijke kosten van die brandweerdiensten, zodat de kosten 
van diensten, andere dan de brandweer, niet in aanmerking mogen worden genomen".

"Artikel 3, §3, van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 preciseert evenwel dat het  
aandeel van de werkgever in de bijdrage aan de RSZ PPO - of het overeenstemmend 
percentage  -  in  aanmerking  wordt  genomen  in  zoverre  het  van  toepassing  is  op  de  
financiële  lasten  die  uitsluitend  de  pensioenen  van  het  personeel  van  de  
brandweerdiensten  betreffen,  met  uitzondering  van  de  lasten  verbonden  aan  andere  
diensten".

"Zoals hierboven is gezegd verwijst artikel 3, §3, van het ministerieel besluit naar 'het  
aandeel van de werkgever in de bijdrage aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de  
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten';

Hier is helemaal geen sprake van financiële lasten die uitsluitend betrekking hebben op  
de pensioenen van het personeel van de brandweerdiensten;

Uiteraard  kan  geen  onderscheid  in  behandeling  gemaakt  worden  naargelang  de  
groepscentrumgemeente  al  dan  niet  aangesloten  is  bij  het  pensioenstelsel  van  de  
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten".

Uit  het  eerste  onderdeel  van  het  middel  dat  thans  als  volledig  weergegeven  wordt  
beschouwd blijkt, dat het aandeel van de werkgever in de bijdrage, voor de gemeenten die  
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bij de RSZ PPO aangesloten zijn, krachtens artikel 161 van de nieuwe gemeentewet wordt  
vastgesteld op basis van de totale loonmassa van de personeelsleden in actieve dienst.

In zoverre de minister in artikel 1 van het ministerieel besluit van 31 januari 1990 tot  
aanvulling van artikel  3,  §3,  b)  van het  ministerieel  besluit  van 10 oktober 1977 dat  
aandeel van de werkgever in aanmerking neemt voor de berekening van de forfaitaire en  
jaarlijkse bijdrage bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963, beslist hij  
noodzakelijkerwijze  dat  artikel  3,  §1,  van  dat  besluit  de  gouverneurs  de  verplichting 
oplegde  om  voor  de  bij  de  RSZ  PPO  aangesloten  gemeenten  het  aandeel  van  de  
werkgever  in  aanmerking  te  nemen  dat  vastgesteld  wordt  op  basis  van  de  totale  
loonmassa,  met  andere  woorden  een  aandeel  van  de  werkgever  waarbij  andere 
parameters worden gehanteerd dan alleen de pensioenlasten van de brandweerdienst. Hij  
beslist aldus noodzakelijkerwijze dat hij, door dat aandeel in aanmerking te nemen, niet  
inging  tegen  de  in  artikel  3,  §1,  c),  vervatte  eis  dat  alleen  de  werkelijke  kosten  in  
aanmerking mogen worden genomen omdat  anders  beide bepalingen elke  samenhang  
zouden verliezen.

Krachtens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en op grond van het beginsel dat de  
gemeenten de vrije keuze hebben om zich al dan niet bij de RSZ PPO aan te sluiten, dat is  
vastgelegd  in  artikel  161  van  de  nieuwe  gemeentewet,  diende  de  minister  alle  
centrumgemeenten die,  krachtens artikel  10 van de wet  van 31 december 1963 ertoe  
verplicht waren om tegen betaling van een bijdrage de brandweerdienst te verzekeren van  
de gemeenten die dat zelf niet doen, op voet van gelijkheid te behandelen.

In zoverre de minister voor de niet bij de RSZ PPO aangesloten gemeenten beslist om het  
percentage dat overeenstemt met het aandeel van de werkgever in de bijdrage aan de RSZ  
PPO als  toelaatbare  lasten  in  aanmerking  te  nemen,  neemt  hij  in  artikel  1  van  het  
ministerieel  besluit  van 31 januari 1990 tot  aanvulling van artikel  3,  §3,  b),  van het 
ministerieel besluit van 10 oktober 1977 noodzakelijker wijze aan dat de methode waarbij  
voor de berekening van de pensioenlasten de totale loonmassa als uitgangspunt genomen  
wordt, niet in strijd was met artikel 3, §1, meer bepaald met het in het artikel 3, §1, c),  
van hetzelfde ministerieel besluit vervatte vereiste dat alleen de werkelijke kosten van de  
gewestelijke brandweerdienst in aanmerking mogen worden genomen.

Het arrest dat aan artikel 3, §1, niet de draagwijdte toekent die de eiseres eraan gaf op  
grond dat die uitlegging de schending van artikel 3, §1, tot gevolg zou hebben in zoverre  
zij ertoe zou leiden "dat de beschermde gemeenten de pensioenlasten moeten dragen van  
diensten van de stad Luik, andere dan de brandweerdienst" en dat om die reden weigert  
de beslissingen van de tweede verweerder op grond van artikel 159 van de Grondwet  
buiten  toepassing  te  laten,  schendt  alle  in  het  middel  vermelde  bepalingen,  met  
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.

Bovendien antwoordt het arrest niet op het middel waarin de eiseres aanvoerde dat voor  
de bij de RSZ PPO aangesloten gemeenten het bestaan van een eventuele wanverhouding  
tussen het bedrag van de bijdrage die de centrumgemeente betaalt voor de pensioenen 
van  de  gewestelijke  brandweerdienst  en  het  bedrag  van  de  aan  de  gewezen 
personeelsleden van die dienst werkelijk betaalde pensioenen niet tot gevolg had dat het  
aandeel van de werkgever aan de RSZ PPO niet  zou kunnen worden omschreven als  
'werkelijke  kosten'  in  de zin  van artikel  3,  §1,  c),  van het  ministerieel  besluit  en dat  
dezelfde interpretatie bindend was voor de niet aangesloten gemeenten; het is bijgevolg  
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 10 van de wet van 31 december 1963 
betreffende  de  civiele  bescherming  worden  de  gemeenten  voor  de  algemene 
organisatie  van  de  brandweerdiensten  in  gewestelijke  groepen  ingedeeld.  De 
provinciegouverneur  wijst  de  gemeente  aan  die  het  centrum  vormt  van  de 
gewestelijke groep. De overige gemeenten van die groep zijn ertoe houden hetzij 
een  brandweerdienst,  die  over  het  nodige  personeel  en  materieel  beschikt,  te 
behouden, hetzij een beroep te doen op de brandweerdienst van de gemeente die 
het centrum van die groep vormt tegen betaling van een forfaitaire en jaarlijkse 
bijdrage die door de provinciegouverneur wordt vastgesteld overeenkomstig de 
normen bepaald door de bevoegde minister.

Artikel 3, §1, c), van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 tot vaststelling 
van de normen voor het bepalen van de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage bedoeld 
in artikel 10 van de wet van 31 december 1963, zoals het van toepassing is op dit 
geschil,  bepaalde  dat  de  jaarlijkse  bijdrage  verschuldigd  door  de  gemeenten 
wordt vastgesteld op de grondslag van de in aanmerking komende kosten van de 
brandweerdiensten  van  de  gemeenten-gewestelijke  groepscentra  van  de 
provincie  en  dat  die  kosten  worden  vastgesteld  op  grond  van  de  tijdens  het 
vorige jaar door die diensten gedragen werkelijke kosten, met inbegrip van de 
kosten voor interest en aflossing van leningen. Voornoemd artikel bepaalt in b) 
en c) dat bij het vaststellen van de in aanmerking komende kosten de financiële 
lasten betreffende de pensioenen van het personeel  van de brandweerdiensten 
niet  mogen  meegerekend  worden,  met  uitzondering  van  het  aandeel  van  de 
werkgever  in  de  bijdrage  aan  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  van  de 
provinciale  en  plaatselijke  overheidsdiensten  (afgekort  RSZ  PPO)  of  het 
overeenstemmend percentage wanneer de gemeente-gewestelijk groepscentrum 
zelf haar pensioenkas beheert, en de uitgaven welke uiteraard ten laste komen 
van de gewestelijke centrumgemeente.

De  eiseres  betoogde  in  haar  conclusie  dat  de  termen  "overeenstemmend 
percentage" moesten worden geïnterpreteerd met behulp van de methode die de 
RSZ PPO gebruikt  voor de vaststelling van het  percentage dat  hij  bepaalt  op 
basis van het bedrag van de loonmassa's en de pensioenen.

Het arrest voert hiertegen aan dat "een analytische lezing van de tekst van artikel 
3, §3, b), tot de conclusie leidt dat alleen de interpretatie van [de verweerders] 
juist is, daar de woorden 'overeenstemmend percentage' alleen verwijzen naar de 
woorden 'het aandeel van de werkgever'. De slotzin van die tekst moet als volgt 
worden gelezen '.... of van het percentage dat overeenstemt met het aandeel van 
de  werkgever  wanneer  de  gemeente-gewestelijk  groepscentrum  zelf  haar 
pensioenkas beheert'".

Het  arrest  leidt  daaruit  terecht  af  dat  "bijgevolg  voor  de  berekening  van  de 
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bijdrage  van  de  werkgever  die  de  (eiseres)  werkelijk  gedragen  heeft  in  de 
pensioenlast  van  de  gewezen  personeelsleden  van  de  gewestelijke 
brandweerdienst het algemeen criterium van de omslag van het aandeel van de 
werkgever in de pensioenen moet worden gehanteerd, zoals het is vastgelegd in 
artikel 13 van het reglement van 1 januari van de pensioendienst (van de eiseres), 
en dat bestaat in een evenredige verdeling van die last naar rato van de gestorte 
pensioenen".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
De beslissing dat  de  berekeningsmethode  die  de  tweede  verweerder  gebruikt 
heeft  voor  de  vaststelling  van  de  in  aanmerking  komende  lasten  van  de 
pensioenen  van  de  gewestelijke  brandweerdienst  niet  onwettig  is,  vindt  een 
afzonderlijke  en  toereikende  grondslag  in  de  in  het  antwoord  op  het  eerste 
onderdeel weergegeven gronden, alsook in de overweging dat "het ondenkbaar is 
dat het 'percentage dat overeenstemt' met de bijdrage van de werkgever in de 
pensioenlasten de effectief en werkelijk betaalde pensioenlasten te boven gaat".

In  zoverre  is  het  onderdeel  dat  gericht  is  tegen  een  ten  overvloede  gegeven 
overweging van het arrest, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Voor het overige antwoordt het arrest op de conclusie van de eiseres, door te 
beslissen  dat  de  door  haar  voorgestelde  interpretatie  "artikel  3,  §1,  van  het 
ministerieel besluit van 10 oktober 1977 schendt, daar zij tot gevolg heeft dat de 
beschermde gemeenten de pensioenlasten moeten dragen van de diensten van de 
(eiseres), andere dan de brandweerdienst".

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Batselé  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Henkes,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 12

1° KAMER - 6 januari 2011

1º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - RECHTSMISBRUIK - IN HET GEDING 
ZIJNDE BELANGEN - AFWEGING - RECHTER - VERPLICHTING

3º RECHTSMISBRUIK - OVEREENKOMST - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING, GEVORDERD 
MET MISBRUIK VAN RECHT - HERSTEL - VERBEURING VAN HET RECHT OP DE GEDWONGEN 
TENUITVOERLEGGING

1º en 2º Misbruik van recht bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die de  
grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam 
persoon kennelijk  te  buiten gaat.  Dat  is  met  name het  geval  wanneer de veroorzaakte 
schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van het recht op het oog had  
of heeft verkregen. Bij de afweging van de in het geding zijnde belangen dient de rechter  
rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak1. (Art. 1134, derde lid, BW)

3º  Wanneer  één van de partijen  de  keuze geboden bij  artikel  1184 van het  Burgerlijk  
Wetboek misbruikt om van de tegenpartij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst af te  
dwingen  in  plaats  van  de  ontbinding  ervan  met  schadevergoeding  te  eisen  of  te 
aanvaarden, kan het herstel van dat misbruik erin bestaan dat die partij het recht verbeurt  
om de gedwongen tenuitvoerlegging te verkrijgen2. (Artt. 1184 en 1134, derde lid, BW)

(PHOTOLINEA cvba T. NOUVELLES GALERIES DU BOULEVARD ANSPACH nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0624.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 30 juli 2009 in hoger beroep 
gewezen door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 1134, eerste en derde lid, 1149, 1150, 1184, inzonderheid tweede lid, 1319,  
1320, 1322, 1382, 1383, 1719 en 1723 van het Burgerlijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken van zijn  
recht.

Aangevochten beslissing

De rechtbank verklaart het principaal beroep van de eiseres niet gegrond en bevestigt de  
beslissing van de eerste rechter die haar vordering tot betaling van een schadevergoeding  
van 75.561,90 euro had afgewezen. Die beslissing steunt op de volgende gronden:

1 Zie de concl. van het OM in Pas., 2011, nr.12.
2 Ibid.
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"Misbruik van recht bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die de grenzen 
van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon  
kennelijk te buiten gaat. Dat is met name het geval wanneer een partij uitsluitend handelt  
in  haar  eigen  belang,  met  de  bedoeling  om een  voordeel  te  krijgen  dat  buiten  alle  
verhouding staat tot dat van haar madecontractant. Bij de afweging van de in het geding 
zijnde belangen moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak  
(...).

In  casu heeft  de  eerste rechter terecht  beslist  dat  de (eiseres) door haar handelwijze  
misbruik van recht heeft gepleegd".

De eerste rechter, wiens redenen door de rechtbank aldus worden overgenomen, had het  
volgende beslist:

"Te  dezen  heeft  de  verweerster  aan  de  eiseres  een  beëindiging  van  de  handelshuur  
voorgesteld tegen een redelijke vergoeding. Laatstgenoemde heeft er echter de voorkeur  
aan gegeven de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst te eisen, hoewel zij  
pertinent wist dat gelet op de omstandigheden de tenuitvoerlegging voor de verweerster  
gewoon onmogelijk was.

De verweerster heeft geen enkele fout begaan: daar zij betrokken was bij een uitgebreid  
project  dat  ontwikkeld was door de stad Brussel  (dus de overheid),  restte  haar geen  
andere redelijke keuze dan te handelen zoals zij gedaan heeft, namelijk de winkelgalerij  
sluiten en alle handelshuurovereenkomsten beëindigen om de vereiste werkzaamheden te  
kunnen uitvoeren.

Door die projecten te dwarsbomen en ondanks alles toch te eisen dat de verweerster alle  
lasten en uitgaven van de gehele galerij op zich zou nemen en dat voor een handelsruimte 
van slechts 10 vierkante meter, koos de eiseres de slechtst denkbare oplossing voor de  
verweerster. De eiseres had bij dit alles geen enkel voordeel, aangezien de huur hoe dan  
ook afliep binnen twee jaar en de exploitatievoorwaarden voor de overblijvende periode 
alleen maar erop achteruit konden gaan.

Die keuze levert een misbruik van recht op, te meer daar de eiseres kennelijk tot doel had  
om op de verweerster druk uit te oefenen opdat zij haar vergoeding zou verhogen.

De eiseres heeft  die keuze en de daaruit  voor haar voortvloeiende schade alleen aan  
haarzelf  te  wijten,  te  meer daar de verweerster al  het  mogelijke  gedaan heeft  om de  
schade van haar huurster te beperken gedurende die laatste periode van twee jaar.

De eiseres heeft dus geen enkele reden om van de verweerster ook maar enige vergoeding  
te eisen voor de nadelen die zij gedurende de laatste twee jaar van haar handelshuur  
geleden heeft".

Het bestreden vonnis beslist verder het volgende:

"Er dient aan te worden herinnerd dat (de verweerster), gelet op de beslissing van de  
eigenaar van de plaats om de site weder op te bouwen en gelet op de onvermijdelijke  
gevolgen  van  die  beslissing  voor  de  situatie  van  de  huurders,  voorgesteld  heeft  de 
litigieuze huurovereenkomst voortijdig te beëindigen tegen betaling van een vergoeding 
van 25.000 euro wat overeenkwam met iets meer dan vijf jaar huur en heffingen.

Zoals de eerste rechter heeft gezegd gaf (de eiseres), hoewel zij heel goed op de hoogte  
was van de renovatieplannen en van de gevolgen ervan voor haar handelszaak, er toch de  
voorkeur aan de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten te eisen. Hierdoor maakte zij  
de voor (de verweerster) meest nadelige keuze, hoewel haar belang om in de handelszaak  
te blijven op zijn zachtst gezegd gering was, daar de huurovereenkomst afliep binnen  
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twee jaar en de exploitatievoorwaarden voor de overblijvende periode er alleen maar op 
konden achteruitgaan (...).

(De eiseres) verliest (evenwel) uit het oog dat haar handelszaak, gelet op het verstrijken 
van haar huurovereenkomst op 28 februari 2007 en gelet op het feit dat de hernieuwing  
ervan, wat er ook over werd beweerd, utopisch was wegens de werkzaamheden die er  
begonnen waren, onvermijdelijk op korte termijn ten dode opgeschreven was.

Zij toont overigens niet aan dat de vergoeding die zij toen had kunnen eisen op grond van  
de  artikelen  1149 en  volgende  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  merkelijk  hoger  zou  zijn  
geweest.  Wat dat betreft dient eraan te worden herinnerd dat de te vergoeden schade 
bestaat in de verliezen en de gederfde winsten die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg  
zijn van de niet-uitvoering en dat, behoudens bedrog, alleen de schade die de partijen  
hadden voorzien of hadden kunnen voorzien bij het sluiten van de overeenkomst moet  
worden  vergoed.  In  strijd  met  wat  (de  eiseres)  betoogt,  impliceerde  de  vergoeding  
waarop zij aanspraak had kunnen maken dus niet dat zij haar activiteiten zou kunnen 
overbrengen naar een gelijksoortige handelszaak in de onmiddellijke buurt.

Het beroepen vonnis bevat dus geen tegenstrijdigheid waar het enerzijds vermeldt, dat de  
voorgestelde  vergoeding redelijk  was,  maar  anderzijds  toegaf  dat  die  vergoeding  (de  
eiseres) niet in staat stelde een gelijksoortige handelszaak te vinden in het centrum van de  
stad".

Grieven

(...)

Vierde onderdeel

Misbruik  van recht  kan bestaan in  de uitoefening van een recht  op een wijze  die  de  
grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig  
persoon kennelijk te buiten gaat (zie Cass., 10 juni 2004, AC, 2004, nr. 315).

Buiten het geval van opzet om te schaden, worden voor de omschrijving van het begrip  
rechtsmisbruik evenredigheidscriteria gehanteerd:

- een recht wordt uitgeoefend zonder belang of wettige reden en berokkent aldus aan een  
derde een schade die had kunnen worden voorkomen;

- een recht wordt uitgeoefend terwijl het behaalde voordeel totaal buiten verhouding staat  
tot de schade aan een ander;

- tussen verschillende wijzen van rechtsuitoefening wordt de voor anderen meest nadelige  
wijze gekozen zonder dat die keuze verantwoord is door een belang (of een voldoende  
belang) aan de zijde van de houder van het recht;

- een recht wordt op zodanige wijze uitgeoefend dat voor de gemeenschap schade kan  
ontstaan die buiten elke verhouding staat tot het voordeel dat de houder van het recht op  
het oog heeft.

Het Hof (van Cassatie) mag hierbij nagaan of de concrete vaststellingen in de beslissing  
de toepassing wettigen ofwel van de algemene omschrijving ofwel van het een of andere  
geval waarin sprake is van rechtsmisbruik.

De vaststellingen van het bestreden vonnis volstaan te dezen niet om van rechtsmisbruik  
te kunnen spreken.

De rechtbank stelt  immers vast  dat het belang van de eiseres "op zijn zachtst  gezegd  
gering"  was,  wat  onmogelijk  kan  impliceren  dat  zij  de  grenzen  van  de  normale  
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uitoefening van haar recht kennelijk had overschreden.

Bovendien  bevestigt  de  rechtbank  wel  dat  de  eiseres  de  voor  de  verweerster  meest  
nadelige  keuze  gedaan  heeft  maar  zij  omschrijft  niet  waarin  de  schade  van  
laatstgenoemde in concreto bestaan heeft.

Om die redenen schendt het bestreden vonnis dat beslist dat de vordering van de eiseres  
tot  schadevergoeding  moest  worden  afgewezen  zonder  daarbij  vast  te  stellen  dat  de  
eiseres de grenzen van de normale uitoefening van haar recht kennelijk overschreden  
heeft en zonder in concreto vast te stellen dat zij haar recht heeft uitgeoefend op de wijze 
die  voor  de  verweerster  het  meest  nadelig  was,  de  artikelen  1382,  1383  en  1134,  
inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en miskent het tevens het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand van zijn recht misbruik mag maken.

(...)

Tweede middel

Geschonden wetsbepalingen

- de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

-  het  algemeen  rechtsbeginsel  volgens  hetwelk  niemand van  zijn  recht  misbruik  mag 
maken.

Aangevochten beslissing

Op de in het eerste middel weergegeven gronden verklaart de rechtbank het principaal  
beroep van de eiseres niet gegrond en bevestigt zij de beslissing van de eerste rechter, die  
haar vordering tot betaling van een schadevergoeding van 75.561,90 euro had afgewezen  
omdat zij een misbruik van recht had begaan door die vergoeding te eisen.

Grieven

De sanctie  op  rechtsmisbruik  is  niet  het  volledig  verbeuren  van  dat  recht,  maar  het  
opleggen van de normale uitoefening ervan of het herstel van de schade ten gevolge van  
dit misbruik (Cass., 16 december 1982,  AC, 1982-83, nr. 231 ; Cas., 18 februari 1988,  
AC, 1987-88, nr. 375; Cass., 11 juni 1992, AC, 1991-92, nr. 532 ; Cass., 8 februari 2001,  
AC, 2001, nr. 78).

Het bestreden vonnis kon bijgevolg niet wettig beslissen dat het eventuele rechtsmisbruik  
van de eiseres een reden was om haar vordering tot schadevergoeding in haar geheel niet  
gegrond  te  verklaren  (met  inbegrip  van  het  haar  door  de  verweerster  voorgestelde 
bedrag). De rechtbank schendt aldus de artikelen 1382, 1383, 1134, inzonderheid derde  
lid, van het Burgerlijk Wetboek en miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk  
niemand van zijn recht misbruik mag maken.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Eerste middel
(...)

Vierde onderdeel
Misbruik van recht bestaat in de uitoefening van dat recht op een wijze die de 
grenzen  van  de  normale  uitoefening  van  dat  recht  door  een  voorzichtig  en 
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bedachtzaam  persoon  kennelijk  te  buiten  gaat.  Dat  is  met  name  het  geval 
wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de 
houder van het recht op het oog had of heeft verkregen. Bij de afweging van de 
in  het  geding  zijnde  belangen  dient  de  rechter  rekening  te  houden  met  alle 
omstandigheden van de zaak.

Het bestreden vonnis stelt vast dat, "gelet op de beslissing van de eigenaar van de 
plaats om de site weder op te bouwen en gelet op de onvermijdelijke gevolgen 
van die beslissing voor de situatie van de huurders, (de verweerster) voorgesteld 
heeft de litigieuze huurovereenkomst voortijdig te beëindigen tegen betaling van 
een vergoeding van 25.000 euro, wat overeenkwam met iets meer dan vijf jaar 
huur en heffingen" en dat de eiseres, "hoewel zij heel goed op de hoogte was van 
de renovatieplannen en van de gevolgen hiervan voor haar handelszaak, er toch 
de voorkeur aan gaf de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten te eisen". 

Het bestreden vonnis beslist dat de eiseres "aldus de voor (de verweerster) meest 
nadelige  keuze  heeft  gemaakt,  hoewel  haar  belang  om in  de  handelszaak  te 
blijven op zijn  zachtst  gezegd gering  was,  daar  de huurovereenkomst  binnen 
twee jaar afliep en de exploitatievoorwaarden er voor de overblijvende periode 
alleen maar op konden achteruitgaan".

In  verband met het  door de eiseres  nagestreefde  voordeel  wijst  het  bestreden 
vonnis er meer bepaald op dat haar handelszaak, "gelet op het verstrijken van 
haar  huurovereenkomst  op  28  februari  2007 en  gelet  op  het  feit  dat  (...)  de 
hernieuwing  ervan  utopisch  was  wegens  de werkzaamheden  die er  begonnen 
waren, haar handelszaak onvermijdelijk op korte termijn ten dode opgeschreven 
was" en dat zij "het besluit had genomen om ter plaatse te blijven hoewel zij heel 
goed op de hoogte was van de werkzaamheden die er begonnen waren en van de 
nadelige  gevolgen  ervan  voor  de  aantrekkelijkheid  van  de  site  en  voor  haar 
handelszaak in het bijzonder, (dat zij) immers reeds in maart 2005 kloeg over het 
sluiten  van  de  galerij,  het  vertrek  van  de  overige  winkeliers  en  de  gevolgen 
hiervan voor haar zaak", terwijl de vergoeding die haar door de verweerster was 
voorgesteld "redelijk" was, zij in elk geval "niets ondernomen had om de billijke 
vergoeding te krijgen (...) waarop zij meende recht te hebben en de rechtbank in 
dat verband vaststelt (dat zij niet aantoonde) ook maar enig redelijk voorstel tot 
schadevergoeding te hebben gedaan,  maar dat  zij  integendeel  (toegaf)  op een 
gegeven  ogenblik  buitensporige  bedragen  te  hebben  geëist  en  dat  uit  het 
onderzoek van het  dossier  (bleek)  dat  zij  onophoudelijk gevraagd  had dat  de 
overeenkomst tot de afloop ervan zou worden uitgevoerd".

In verband met de schade die voor de verweerster voortvloeide uit de keuze van 
de eiseres blijkt uit de vermeldingen van het bestreden vonnis dat die schade erin 
bestond  dat  de  verweerster,  van  wie  de  eiseres  de  uitvoering  bij  wijze  van 
equivalent vorderde, de verplichting had om "voor een handelsruimte van minder 
dan 10m2 alle kosten en uitgaven van de gehele winkelgalerij te haren laste te 
nemen"  en  "het  geheel  van  de  verbintenissen  die  voortvloeiden  uit  de 
overeenkomst van dienstverlening".

Op grond van die overwegingen onderzoekt het bestreden vonnis in het licht van 
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alle omstandigheden van de zaak of de verweerster uit het gebruik van haar recht 
om  de  uitvoering  van  de  tussen  de  partijen  bestaande  overeenkomsten  te 
vorderen, geen voordeel zou behalen dat niet in verhouding stond tot de hiermee 
overeenkomende last van de verweerster en verantwoordt het zijn beslissing naar 
recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Tweede middel
De sanctie op rechtsmisbruik bestaat erin dat het recht slechts op een normale 
wijze mag worden uitgeoefend of dat de schade ten gevolge van dat misbruik 
moet worden hersteld.

Wanneer  een  van  de  partijen  de  keuze  geboden  bij  artikel  1184  Burgerlijk 
Wetboek  misbruikt  om  van  de  tegenpartij  de  tenuitvoerlegging  van  de 
overeenkomst  af  te  dwingen  in  plaats  van  de  ontbinding  ervan  met 
schadevergoeding te eisen of te aanvaarden, kan het herstel van dat misbruik erin 
bestaan dat die partij het recht verbeurt om de gedwongen tenuitvoerlegging te 
verkrijgen.

Het  bestreden  vonnis  vermeldt  dat  de  eiseres  "de  schadelijke  gevolgen  moet 
dragen die voor haar uit haar misbruik van recht voortvloeien" en weigert haar 
een  vergoeding  toe  te  kennen  gelijk  aan  die  welke  de  verweerster  haar  had 
voorgesteld binnen het kader van de ontbinding van de overeenkomsten op grond 
dat  "zij  er  de  voorkeur  aan  gegeven  heeft  de  gedwongen  uitvoering  van  de 
overeenkomsten te eisen, zodat zij niet het recht heeft om de vergoeding van de 
eruit voortvloeiende schade te vorderen" van de verweerster.

Het  bestreden  vonnis  heeft  wettig  kunnen  beslissen  dat  het  door  de  eiseres 
begane rechtsmisbruik die sanctie vereiste.  Het vonnis dat om die redenen de 
vordering  van  de  eiseres  tot  toekenning  van  schadevergoeding  omdat  de 
verweerster  haar  verplichtingen  niet  was  nagekomen,  volledig  niet  gegrond 
verklaart,  miskent  het  algemeen rechtsbeginsel  niet  volgens  hetwelk  niemand 
van zijn recht  misbruik mag maken en het schendt evenmin de in het  middel 
aangegeven wetsbepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr.  Velu  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Henkes,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Heenen en Verbist.
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Nr. 13

1° KAMER - 6 januari 2011

RECHTSBIJSTAND - VERLENING - VOORWAARDEN - NATIONALITEIT - VERBLIJFPLAATS - 
VREEMDELINGENWET - INTERNATIONALE VERDRAGEN

Uit artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat geen rechtsbijstand 
kan  worden  verleend  wanneer:  de  verzoekster  van  Russische  nationaliteit  is,  niet  op 
regelmatige wijze haar gewone verblijfplaats in  België heeft  en evenmin op regelmatige 
wijze in één van de Lid-Staten van de Europese Unie verblijft; de rechtsbijstand niet wordt 
gevraagd in één van de procedures waarin is voorzien bij de wet betreffende de toegang tot  
het grondgebied, het verblijf, de vestiging, en de verwijdering van vreemdelingen; er ook  
generlei  aanwijzing is dat  aan de verzoekster  op grond van enig internationaal  verdrag  
rechtsbijstand zou kunnen worden verleend. 

(B.)

BESLISSING

(AR G.10.0265.N)
Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 24 november 2010;

Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek;

Gehoord de conclusie van de heer advocaat-generaal André Henkes;

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :

- de verzoekster van Russische nationaliteit is, niet op regelmatige wijze haar 
gewone verblijfplaats in België heeft en evenmin op regelmatige wijze in één 
van de Lid-Staten van de Europese Unie verblijft;

-  de  rechtsbijstand  niet  wordt  gevraagd  in  één  van  de  procedures  waarin  is 
voorzien bij de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging, en de verwijdering van vreemdelingen;

-  er  ook  generlei  aanwijzing  is  dat  aan  de  verzoekster  op  grond  van  enig 
internationaal verdrag rechtsbijstand zou kunnen worden verleend.

2. Hieruit volgt dat de verzoekster, ingevolge het bepaalde in het artikel 668 van 
het Gerechtelijk Wetboek, geen rechtsbijstand kan worden verleend.

Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Bureau voor rechtsbijstand,

Verwerpt het verzoek.

6 januari 2011 – Bureau voor Rechtsbijstand – Voorzitter en Verslaggever: de h. Maffei, 
waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.
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Nr. 14

1° KAMER - 6 januari 2011

RECHTSBIJSTAND - EINDARREST VAN HET HOF - KRIJGEN VAN EEN KOSTELOZE KOPIE - 
VERZOEK INGESTELD NA DE UITSPRAAK - ONTVANKELIJKHEID

Is niet ontvankelijk het verzoek tot rechtsbijstand dat strekt tot het krijgen van een kosteloze 
kopie van een arrest van het Hof, dat is ingesteld na de uitspraak van dit arrest, nu uit  
artikel 671, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat, ook voor het krijgen van een afschrift  
van de eindbeslissing, rechtsbijstand aan het Bureau van het Hof van Cassatie alleen kan  
worden gevraagd wanneer het geschil voor het Hof aanhangig is of wordt gemaakt, wat na 
de uitspraak van een eindarrest niet meer het geval is. 

(M.)

BESLISSING

(AR G.10.0282.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND

Het verzoek strekt tot de toekenning van rechtsbijstand daar de verzoeker een 
kosteloze kopie wenst  te  krijgen  van het  arrest  P.10.1394.N van  7 december 
2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft advies uitgebracht.

BESLISSING

Beoordeling

1.  Naar  luid  van  artikel  671,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  wordt 
rechtsbijstand  alleen  verleend  voor  de  proceshandelingen  die  moeten  worden 
verricht  en  voor  de  gewone  afschriften  van  de  uittreksels  uit  de stukken  die 
moeten worden voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is 
of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissing daaronder begrepen.

2. Uit deze bepaling volgt  dat, ook voor het krijgen van een afschrift  van de 
eindbeslissing, rechtsbijstand aan het Bureau van het Hof van Cassatie alleen kan 
worden  gevraagd  wanneer  het  geschil  voor  het  Hof  aanhangig  is  of  wordt 
gemaakt. Het kan niet meer worden gevraagd na de uitspraak van het eindarrest. 
In dat geval is immers geen geschil meer voor het Hof aanhangig en kan het voor 
het Hof ook niet meer aanhangig worden gemaakt.

Het  verzoek,  dat  is  ingesteld  na  de  uitspraak  van  het  eindarrest,  is  niet 
ontvankelijk.

Dictum

Gelet op de artikelen 664 en volgende Gerechtelijk Wetboek.
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Het bureau voor rechtsbijstand,

Verwerpt het verzoek.

6 januari 2011 – Bureau voor Rechtsbijstand – Voorzitter en Verslaggever: de h. Maffei, 
waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. S. Stevens, Mechelen.

Nr. 15

1° KAMER - 7 januari 2011

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
SCHIP - EVENREDIGE VERDELING EN RANGREGELING - SCHULDEISER - AANGIFTE VAN 
SCHULDVORDERING - TERMIJN - SANCTIE

2º SCHIP. SCHEEPVAART - UITVOEREND BESLAG OP SCHIP - EVENREDIGE VERDELING EN 
RANGREGELING - SCHULDEISER - AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING - TERMIJN - SANCTIE

1º en 2º De sanctie van het verval van rechten wegens het niet  verrichten, binnen drie  
maanden na verzending van het bericht door de vereffenaar, van de aangifte bij hem van  
het bedrag of van de voorlopige raming van hun schuldvordering door de schuldeisers, is  
verbonden  aan  het  niet-tijdig  verrichten  van  die  aangifte,  met  inachtneming  van  de 
voorgeschreven inhoud daarvan, niet aan de wijze waarop zij moet gebeuren.  (Art. 1661, 
Gerechtelijk Wetboek)

(BANQUE SBA, vennootschap naar Frans recht T. Mter. L. KEYZER, in hoedanigheid van vereffenaar e.a.)

ARREST

(AR C.08.0345.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
4 juni 2007.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eerste verweerder werpt de niet-ontvankelijkheid op van het cassatieberoep 
wegens laattijdigheid: het bestreden arrest van 4 juni 2007 werd bij gerechtsbrief 
van 12 juni 2007 ter kennis van de eiseres gebracht; het cassatieberoep werd pas 
ingesteld bij verzoekschrift dat op 30 en 31 juli 2008 aan de verweerders werd 
betekend en pas op 4 augustus 2008 ter griffie van het Hof werd neergelegd.

2. Uit het dossier van de rechtspleging blijkt geen kennisgeving bij gerechtsbrief. 
Evenmin bewijst de eerste verweerder de kennisgeving per gerechtsbrief.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel
1. Krachtens artikel 1661 Gerechtelijk Wetboek moeten de schuldeisers, binnen 
drie maanden na verzending van het bericht door de vereffenaar, op straffe van 
verval van hun rechten op de prijs van de toewijzing, bij aangetekende brief aan 
de griffie de aangifte doen geworden van het bedrag of van de voorlopige raming 
van hun schuldvordering.

2.  De  sanctie  van  het  verval  van  rechten  is  verbonden  aan  het  niet-tijdig 
verrichten  van  de  aangifte  met  inachtneming  van  de  voorgeschreven  inhoud 
daarvan, niet aan de wijze waarop zij moet gebeuren.

3. De appelrechters oordelen dat het gebruik van een aangetekende brief geen 
wezenlijk onderdeel is van de vervaltermijn en dat " deze bepaling er alleen toe 
[strekt]  om de  schuldeisers  (...)  een  bewijs  in  handen  te  geven,  dat  zij  hun 
vordering binnen de vervaltermijn hebben gesteld" en dat  "het  bewijs van de 
datum waarop aangifte op de griffie gebeurt (...) evenzeer [kan] volgen uit de 
neerlegging op de griffie zelf en de datumafstempeling van de aangifte door de 
griffie".

4. Het arrest dat op die gronden beslist dat de aangifte van de schuldvorderingen 
door de schuldeisers  op de griffie  van de rechtbank van koophandel  te  Gent 
tegen datumafstempeling van de aangifte door de griffie, ontvankelijk is, is naar 
recht verantwoord.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

5. Het middel verwijt het arrest verder dat het toepassing maakt van artikel 867 
Gerechtelijk Wetboek door te oordelen dat de verklaring van schuldvordering, 
hoewel zij niet vervat was in een aangetekende brief, niettemin het doel heeft 
bereikt dat de wet beoogt, zodat de aangifte niet nietig was.

6. Het arrest wijst de vordering van de eiseres niet enkel  af op grond van de 
voormelde bekritiseerde reden, maar ook op grond van de zelfstandige, hiervoor 
vergeefs aangevochten reden dat het gebruik van een aangetekende brief geen 
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wezenlijk onderdeel is van de vervaltermijn.

7.  Het  middel  dat  opkomt  tegen  een  overtollige  reden,  kan  niet  tot  cassatie 
leiden.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de  h.  Dirix  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Verbist, T'Kint en De Gryse.

Nr. 16

1° KAMER - 7 januari 2011

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - RECHTEN VAN DE COGNOSSEMENTHOUDER - UITGEVER - NAZICHT - GEVOLG

2º SCHIP. SCHEEPVAART - GOEDERENVERVOER - ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT - 
RECHTEN VAN DE COGNOSSEMENTHOUDER - UITGEVER - NAZICHT - GEVOLG

3º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT - UITGEVER - DERDE-HOUDER - BEWIJSVOERING

4º SCHIP. SCHEEPVAART - GOEDERENVERVOER - ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT - 
UITGEVER - DERDE-HOUDER - BEWIJSVOERING

1º en 2º Aan de regel dat de cognossementhouder zijn rechten uit het cognossement put,  
wordt  geen  afbreuk  gedaan  doordat  wordt  nagegaan  wie  het  cognossement  heeft 
uitgegeven1. (Art. 91, A, §1, Zeewet)

3º en 4º De derde-cognossementhouder kan met alle middelen van recht bewijzen wie de 
bevrachter  of  de  uitgever  van  het  cognossement  was,  indien  zulks  niet  blijkt  uit  het 
cognossement; wanneer de identiteit van de vervoerder uit het cognossement blijkt, dient 
niet te worden onderzocht wie het cognossement heeft uitgegeven2. (Art. 91, A, §1, Zeewet)

(AXA WINTERTHUR nv, verzekeringsmaatschappij naar Zwitsers recht T. D.S.V. AIR & SEA S.A.S., vennootschap naar 
Frans recht, e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Het geschil vindt zijn oorsprong in de beschadiging van een locomotief met bijhorende 
onderdelen,  verzekerd  door  de  eiseres,  tijdens  het  zeevervoer  van  Antwerpen  naar 
Haiphong (Vietnam) per "Ms Daria Kamal". 

1 Zie de concl. van het OM 
2 Ibid.



Nr. 16 - 7.1.11 HOF VAN CASSATIE 53 

Het vervoer gebeurde onder dekking van een cognossement, nr. SEA-3150, uitgegeven 
door de rechtsvoorgangster van de derde (minstens in gemeen- en bindendverklaring van 
het tussen te komen arrest opgeroepen) verweerster (ABX Logistics (Hong Kong) Ltd), 
als zeevervoerder.  De eiseres heeft  de derde-houder van het cognossement vergoed en 
werd in diens rechten gesubrogeerd.
De  eiseres  vorderde  de  solidaire  veroordeling  tot  schadevergoeding  van  de 
rechtsvoorgangster  van  de  derde  verweerster,  ABX  Logistics  (Hong  Kong)  Ltd,  als 
zeevervoerder en uitgever van het cognossement, van de rechtsvoorgangster van de eerste 
verweerster, D.S.V. Air & Sea S.A.S., als zeevervoerder en van de tweede (minstens in 
gemeen- en bindendverklaring van het tussen te komen arrest opgeroepen) verweerster 
(Quadrant Shipping Limited), als eigenares van het schip.
Bij arrest van 29 september 2005 van het hof van beroep te Antwerpen werd de vordering 
van de eiseres niet toelaatbaar verklaard.
Op het cassatieberoep van de eiseres heeft het Hof, bij arrest van 20 oktober 2006, dat 
arrest, wegens tegenstrijdigheid in de motieven, vernietigd en de aldus beperkte zaak naar 
het hof van beroep te Gent verwezen.
Het bestreden arrest van 24 november 2008 van dit hof verklaart het hoger beroep van de 
eiseres  ontvankelijk,  maar  niet  gegrond  en,  door  bevestiging  van  het  vonnis  a  quo, 
verklaart het de vordering van de eiseres tegen de (eerste) verweerster ongegrond. 
(...)
3. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel zelf faalt naar recht.
Het  voert  de  schending  aan  van  de  artikelen  87  en  91,  A,  1,  a)  en  b),  van  de 
gecoördineerde wetten op de zee- en binnenvaart, die titel II van boek II van het Wetboek 
van Koophandel vormen.
Artikel 91 van de Zeewet bepaalt:
"A. Op het verhandelbaar cognossement,  opgemaakt voor het vervoer van goederen in 
enig  schip  van  welke  nationaliteit  ook,  uit  of  naar  een  haven  van  het  Rijk,  zijn  de 
volgende regels van toepassing:
§1 In dit artikel worden de navolgende woorden gebruikt in de hieronder aangegeven zin:
omvat het begrip 'vervoerder', de eigenaar van het schip of de bevrachter die partij is bij 
een vervoerovereenkomst met een afzender;" (...) 
Het onderdeel is, zoals blijkt uit de toelichting, gesteund op de leer van het Hof, in zijn 
arrest van 11 januari 19913. In dat arrest overweegt het Hof "dat die bepaling meebrengt 
dat,  voor  het  bepalen  van  de  rechten  die  de  derde-cognossementhouder  uit  het 
cognossement put, dient te worden nagegaan wie als bevrachter het cognossement heeft 
uitgegeven en tegen wie de cognossementhouder derhalve zijn aanspraken kan richten; 
dat aan de regel dat de cognossementhouder zijn rechten uit het cognossement put dan 
ook geen afbreuk wordt gedaan doordat wordt  vastgesteld wie het cognossement heeft 
uitgegeven". 
Het onderdeel verwijt het bestreden arrest te oordelen dat, omdat het cognossement aan 
THL Container Line Ltd de hoedanigheid van vervoerder toekent,  niet  verder dient te 
worden  nagegaan  wie  in  werkelijkheid  het  cognossement  heeft  uitgegeven,  zoals  de 
eiseres vroeg.
Zoals de eerste en de derde verweersters in hun memorie van antwoord terecht stellen, 
heeft dat cassatiearrest van 11 januari 1991 evenwel niet de draagwijdte die de eiseres 
eraan  toekent.  In  dat  arrest  overweegt  het  Hof  immers  dat  het  aan  de  derde-
cognossementhouder toegelaten is te bewijzen wie als bevrachter het cognossement heeft 

3 AR 6853 en 6854, AC, 1990-91, nr. 239.
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uitgegeven, voor zover dit niet blijkt uit het cognossement zelf. Welnu, in dezen stellen de 
appelrechters uitdrukkelijk de identiteit van de zeevervoerder vast en oordelen ze dus naar 
recht dat verder onderzoek niet vereist is.
(...)
5. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.09.0208.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
24 november 2008 op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 
20 oktober 2006.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...) 

Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 91, A, §1, a, Zeewet, is "vervoerder", de scheepseigenaar of 
de bevrachter die partij is bij een vervoerovereenkomst met een afzender.

5. Voor die bepaling van de rechten die de derde-houder uit het cognossement 
put, dient dus te worden nagegaan wie als bevrachter  het cognossement  heeft 
uitgegeven en tegen wie de cognossementhouder derhalve zijn aanspraken kan 
richten. 

Aan de regel dat de cognossementhouder zijn rechten uit het cognossement put, 
wordt geen afbreuk gedaan doordat wordt nagegaan wie het cognossement heeft 
uitgegeven.

6. De derde-cognossementhouder kan met alle middelen van recht bewijzen wie 
de bevrachter of de uitgever van het cognossement was, indien zulks niet blijkt 
uit het cognossement. 

Wanneer de identiteit van de vervoerder uit het cognossement blijkt, dient niet te 
worden onderzocht wie het cognossement heeft uitgegeven.
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Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring. 

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  h.  Dirix  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Mahieu, Verbist, T'Kint en Geinger.

Nr. 17

1° KAMER - 7 januari 2011

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - E.E.X.--VERDRAG - 
ARTIKEL 17 - EXCLUSIEF BEVOEGDHEIDSBEDING - OVEREENKOMST - PARTIJEN - VORMEN - 
TOEPASSELIJKHEID - TAAK VAN DE RECHTER

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT - ARTIKEL 91, ZEEWET - AARD - TOEPASSELIJK RECHT

3º SCHIP. SCHEEPVAART - GOEDERENVERVOER - ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT - 
ARTIKEL 91, ZEEWET - AARD - TOEPASSELIJK RECHT

1º Artikel 17, eerste lid, c, E.E.X.--verdrag richt zich tot de partijen die oorspronkelijk een bij  
uitsluiting bevoegd gerecht bij overeenkomst hebben aangewezen en bepaalt de toegelaten 
vormen  bij  het  sluiten  van  deze  overeenkomst;  de  toepasselijkheid  van  deze bepaling 
betreffende een exclusieve rechterlijke bevoegdheid dient derhalve ook te worden getoetst 
door de rechter die van het geschil kennisneemt in het licht van de verhouding tussen de bij  
dit geschil betrokken partijen1. (Art. 17, eerste lid, c, EEX-verdag)

2º  en  3º  De regels  van artikel  91  Zeewet  zijn  van dwingend recht  en  van toepassing 
ongeacht het op het cognossement toepasselijke recht2. (Art. 91, Zeewet)

(SCHEEPVAARTONDERNEMING PARKGRACHT cv, vennootschap naar Nederlands recht T. LEDERLE PIPERAILLIN 
Inc., e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle: 
1. De eiseres werd belast met het vervoer, per zeeschip, van Antwerpen naar Puerto Rico, 
van een industriële machine voor de farmaceutische nijverheid. Tijdens de zeereis liep de 
lading, ingevolge zware weersomstandigheden, schade op. Op vordering van de derde-
cognossementhouder,  Lederele  Piperacillin  Inc.  en  de  verzekeraars  van  de 
ladingbelanghebbende, huidige verweersters sub 1 t.e.m. 10, verklaarde de rechtbank van 
koophandel te Antwerpen zich "bevoegd" om kennis te nemen van de schadevordering. 
Ten gronde verklaarde zij de hoofdvordering gegrond tot beloop van 91.569.53€, meer 

1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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interesten en kosten. De vordering in tussenkomst en vrijwaring van de eiseres tegen de 
derde verweerster werd ongegrond verklaard. 
Het bestreden arrest bevestigt de "bevoegdheid/rechtsmacht" van de Belgische rechtbank, 
de veroordeling tot een (verminderd) bedrag en de afwijzing van de tussenvordering. 
2.  Het  eerste  cassatiemiddel  komt  op  tegen  de  afwijzing  van  de  door  de  eiseres 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid van de Belgische rechtbank. De eiseres hield 
voor  dat  de  derde-cognossementhouder  gebonden  was  door  het  in  het  cognossement 
opgenomen bevoegdheidsbeding,  overeengekomen tussen de vervoerder  en de inlader, 
houdende de forumkeuze, met name de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 
3. Het eerste onderdeel voert de schending aan van artikel 17, eerste lid, c) van het EEX-
Verdrag van 27 september 1968, van het analoog artikel van het Verdrag van Lugano van 
16 september 1988 en van artikel 149 van de Grondwet.
Artikel 17, eerste lid, van het EEX-Verdrag bepaalt:
"Wanneer de partijen, van wie er ten minste één woonplaats heeft op het grondgebied van 
een Verdragsluitende Staat, een gerecht of de gerechten van een Verdragsluitende Staat 
hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen welke naar aanleiding van een 
bepaalde  rechtsbetrekking  zijn  ontstaan  of  zullen  ontstaan,  is  dit  gerecht  of  zijn  de 
gerechten van die Staat bij uitsluiting bevoegd. Deze overeenkomst tot aanwijzing van 
een bevoegde rechter dient te worden gesloten
a)  hetzij  bij  een  schriftelijke  overeenkomst,  hetzij  bij  een  schriftelijk  bevestigde 
mondelinge overeenkomst;
b)  hetzij  in  een  vorm die  wordt  toegelaten  door  de  handelwijzen  die  tussen  partijen 
gebruikelijk zijn geworden;
c) hetzij,  in de internationale handel, in een vorm die overeenstemt met een gewoonte 
waarvan de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale 
handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken 
handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen."
Het  hof  van  beroep  oordeelt  dat  er  geen  bewijs  voorligt  dat  de  derde-houder  heeft 
ingestemd met het forumkeuzebeding binnen het kader van art. 17, lid 1. 
Volgens het onderdeel is de derde-houder van een cognossement eveneens gebonden door 
zulk beding wanneer hij volgens het toepasselijke nationale recht in de rechten en plichten 
is getreden van de afzender  en,  ook als hij  niet  als diens opvolger  te beschouwen is,  
wanneer is voldaan aan de nader in artikel 17 bepaalde vormen waaruit zijn instemming 
of een vermoeden van zijn instemming blijkt. 
Het onderdeel verwijt de appelrechters enkel te hebben nagegaan of aan de vereisten van 
artikel 17, eerste lid, a) en b) was voldaan, maar niet aan de vereiste van artikel 17, eerste 
lid, c) en niet te hebben geantwoord op het desbetreffend verweer van de eiseres. 
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
(…) 
4.  Het  tweede  onderdeel  voert  -  voor  het  geval  het  Hof  mocht  oordelen  dat  bedoeld 
onderzoek werd gedaan en dat het verweer wel beantwoord werd (d.i. dus bij verwerping 
van het eerste onderdeel) - de schending aan van dezelfde verdragbepaling. Het verwijt de 
appelrechters de voorwaarden van dat artikel 17, eerste lid, c) te beoordelen in het licht 
van  de  verhouding  tussen de  concrete  partijen in  het  geschil,  namelijk  de  eiseres  als 
vervoerder  en de  eerste  verweerster  als  cognossementhouder,  terwijl  die  voorwaarden 
moeten worden getoetst aan de hand van wat,  in het algemeen, door de actoren in de 
maritieme transportsector in acht wordt genomen en van wat, in het bijzonder, bekend is 
aan de oorspronkelijke partijen bij de overeenkomst, namelijk de inlader en eiseres als 
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vervoerder.  De  eiseres  verzoekt  het  Hof  desgevallend,  voor  de  interpretatie  van  de 
verdragsbepaling,  een  prejudiciële  vraag  aan  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen (thans Europese Unie) te Luxemburg te willen stellen.
Het onderdeel faalt, m.i., naar recht. Minstens kan het niet worden aangenomen.
Deze verdragbepaling heeft betrekking op de totstandkoming van de overeenkomst over 
de aanwijzing van de bevoegde rechter, tussen de oorspronkelijke partijen, d.z. de inlader 
en de vervoerder, terwijl het geschil (over de bevoegdheid) in wezen betrekking heeft op 
de  tegenstelbaarheid  van  het  bevoegdheidbeding  aan  de  latere  houder  van  het 
cognossement en de betwisting inzonderheid de vraag betreft of deze wel een partij bij de 
overeenkomst  (geworden)  is of,  zoals het bestreden arrest  het preciseert,  of de houder 
heeft ingestemd met het forumbeding in de overeenkomst. De sub a), b) en c) beschreven 
mogelijkheden betreffen de vorm van de overeenkomst.
De appelrechters wijzen terecht op de strikte uitlegging van de verdragbepaling door het 
Hof van Justitie, o.m. in het MSG- arrest  van 20 februari  19973,  volgens hetwelk,  ter 
bescherming  van  de  zwakste  partij,  de  daadwerkelijke  instemming  van  de 
belanghebbende de doelstelling is van de bepaling.
De  appelrechters  stellen  vast  dat  de  eerste  verweerster  geen  partij  was  aan  de 
oorspronkelijke  overeenkomst  en ze  oordelen dat ze  als cognossementhouder  niet  kan 
geacht worden te zijn toegetreden tot deze overeenkomst. Zij oordelen vervolgens dat het 
bestaan van de gewoonte en het gebruikelijk karakter om dergelijke bedingen te maken, 
dient te worden beoordeeld in de verhouding tussen de eiseres en de eerste verweerster en 
beslissen  dat  in  die  verhouding  een  dergelijke  bekendheid  in  hoofde  van  de  eerste 
verweerster niet wordt bewezen. 
Het onderdeel gaat ervan uit dat de rechter de toepasselijkheid van artikel 17, eerste lid, c) 
niet vermag te beoordelen in het licht van de verhouding tussen de concrete partijen in het 
geschil,  terwijl  het  toch  precies  de  taak  is  van  de  rechter  (aan  de  hand  van  zijn 
interpretatie van de rechtsregel in het algemeen) de aanspraken van de procespartijen aan 
die rechtsregel, minstens aan de gevolgen van die regel, de tegenstelbaarheid aan een van 
die partijen, te toetsen. 
Het bestreden arrest verwijst dan ook terecht naar het arrest van 9 november 2000 van het 
Hof van Justitie4 (en de in dat arrest geciteerde precedenten van 19 juni 19845 en 16 maart 
19996). In punt 26 stelt dat Hof:
"Wanneer  de derde krachtens  het  toepasselijke  nationale  recht  echter  niet  een van  de 
oorspronkelijke  partijen  in  haar  rechten  en  verplichtingen  is  opgevolgd,  moet  de 
geadieerde  rechter  in  het  licht  van  de  vereisten  van  artikel  17,  eerste  alinea, 
Executieverdrag  nagaan,  of  hij  werkelijk  met  het  tegen  hem  ingeroepen 
forumkeuzebeding heeft ingestemd." 
5. Het tweede middel bekritiseert de beslissing dat de vraag of de derde houder van het 
cognossement in de rechten is getreden van de afzender, zodat hij door het forumbeding 
gebonden is, alsook de vraag welke de plaats is waar de aan de eis ten grondslag liggende 
verbintenis  dient  uitgevoerd  te  worden,  moet  beantwoord  worden  op  grond  van  het 
Belgisch recht en dat enkel het dwingende artikel 91 van de Zeewet de toepassing van dat 
recht (en niet het in het cognossement aangewezen Nederlandse recht) verantwoordt.
Het eerste onderdeel verwijt het arrest de gewone IPR-regels en de autonomieleer wat de 
rechtskeuze  betreft  terzijde  te  hebben geschoven  en aldus ook de bepalingen van  het 

3 Zaak C-106/95, r.o. 14.
4 Zaak C.-387/98, Coreck Maritime GmbH &Handelsveem BV e.a.
5 Zaak 71/83, Tilly Russ.
6 Zaak C-159/97, Castellitti.
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Cognossementsverdrag, die dezelfde bescherming als artikel 91 van de Zeewet bieden, te 
hebben geschonden.
Het  tweede  onderdeel  verwijt  het  arrest  het  aangewezen  Nederlands  recht  terzijde  te 
hebben geschoven, hoewel deze rechtskeuze in het cognossement betrekking heeft op het 
materiële recht dat aan de derde houder tegenstelbaar is.
Artikel 91 van de Zeewet is de incorporatie, in het Belgisch recht, bij de wetten van 28 
november 1928 en 11 april 1989, van de internationale verdragen betreffende het vervoer 
van  goederen  over  de  zee,  onder  cognossement,  het  verdrag  van  25  augustus  1925 
("Hague Rules") en de wijzigende Protocols van 23 februari 1968 ("Visby Amendments") 
en 21 december 1979. 
Het bepaalt:
"A. Op het verhandelbaar cognossement, opgemaakt voor het vervoer van goederen in 
enig  schip  van  welke  nationaliteit  ook,  uit  of  naar  een  haven  van  het  Rijk,  zijn  de 
volgende regels van toepassing: (...)".
Lang is voorgehouden dat deze bepaling zelfs van (internationale) openbare orde is. Het 
Hof heeft, bij arrest van 19 december 1946 de bepalingen van artikel 91 gekenmerkt als 
"gebiedende en van openbare orde"7 en, bij arrest van 2 februari 19798, overwogen dat de 
bij artikel 91 bepaalde aansprakelijkheid "voorzeker de openbare orde aanbelangt". Het 
betrof,  in  1979,  artikel  91,  A,  §III,  8°,  krachtens  hetwelk  elk  beding  waardoor  de 
vervoeder  of  het  schip  van  de  in  deze  paragraaf  bepaalde  aansprakelijkheid  wordt 
ontheven of waardoor aansprakelijkheid, anders dan in deze paragraaf is bepaald, wordt 
verminderd "van nul en gener waarde is". Het Hof kreeg toen niet de gelegenheid de aard 
van deze bepaling in haar geheel te kenmerken. De meeste auteurs menen dat de bepaling 
van  internationale  openbare  orde  is.  Anderen  menen  dat  dit  niet  kan  volgehouden 
worden9. Het begrip is inderdaad relatief naar de tijd10. In meer recente rechtsleer werd, 
m.i. terecht, gesteld dat men moeilijk kan voorhouden dat de regels inzake vervoer onder 
cognossement  behoren  tot  de  wezenlijke  beginselen  van  de  ethische,  politieke  of 
economische ordening van de Belgische Staat, die, volgens de rechtspraak van het Hof11, 
ressorteren onder de internationale openbare orde12. 
Bij  arrest  van  18  juni  200713 oordeelt  het  Hof  dat  een  wet  slechts  de  internationale 
openbare orde raakt indien de wetgever, door de bepalingen van die wet, een beginsel 
heeft  willen  vastleggen  dat  hij  als  wezenlijk  voor  de  in  België  gevestigde  morele, 
politieke of  economische  orde beschouwt  en dat,  op die  grond,  noodzakelijkerwijs  de 
toepassing in België moet uitsluiten van elke buitenlandse rechtsregel die hiermee strijdig 
is of hiervan afwijkt, zelfs indien deze volgens de gewone regels van de wetconflicten van 
toepassing is.
Een  auteur  meent  dat  de  bepaling,  als  "IPR-rechtelijke  regel"  een  "onmiddellijk 
toepasselijke  wet"  en  "tevens  een  politiewet"  is  en,  als  "materieelrechtelijke  regel", 
minstens "niet  meer" van openbare orde is,  maar ongetwijfeld een regel van dwingend 

7 Arr. Verbr. 1946, 445; Fr.:"impératives et d'ordre public", Pas., 1946, I, 480.
8 AC, 1978-79, 630.
9 J. LAENENS, De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Kluwer Rechtswetenschappen 
Antwerpen,  1981,  174,  nrs.  591-595;  E.  KRINGS,  Het  executieverdrag  van  27  september  1968, 
wijzigingen en recente toepassing ervan, TPR, 1980, 395.
10 J. LAENENS, op. cit., nr. 594.
11 Cass. 4 mei 1950, Arr. Cass., 1950, 557 en Cass. 27 februari 1986, AR 7432,  AC, 1985-86, nr. 
414.
12 L. DELWAIDE & J. BLOCKX, Kroniek van Zeerecht, Overzicht van rechtsleer en rechtspraak 1976-
1989, TBH, 1990, 583-589, nr. 55; F. STEVENS, Vervoer onder cognossement, Larcier, 2001, 45, nr. 
75.
13 AR C.04.0430.F, Pas., 2007, nr. 332, met concl. van advocaat-generaal WERQUIN. 
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recht is14. Hij stelt terecht dat dit laatste volgt zowel uit het doel van art. 91, m.n. een 
minimumbescherming garanderen aan de cognossementhouder, die niet de mogelijkheid 
heeft gehad de vervoerovereenkomst met de zeevervoerder te onderhandelen, als uit art. 
91, A, §3, 8°, dat afwijkende bedingen verbiedt.
De regels van art. 91 Zeewet zijn dus alleszins van dwingend recht, zodat de rechter ze 
zeker moet toepassen, ook al is in het cognossement gekozen voor de toepassing van een 
ander recht,  zoals in casu, voor het Nederlands recht en dus ook ongeacht welk recht 
volgens de gewone verwijzingsregels op het cognossement van toepassing zou kunnen 
zijn.
Reeds in het vermelde arrest van 19 december 194615 heeft het Hof geoordeeld dat het 
beding, waarbij de partijen overeenkwamen een mogelijk geschil toe te vertrouwen aan 
een buitenlandse rechtbank (i.c. Hamburg), met verplichting de bepalingen van artikel 91 
Zeewet toe te passen, geen beding is dat een ontheffing van bepalingen van openbare orde 
tot gevolg kan hebben, doch uitsluitend een beding van toewijzing van bevoegdheid. Dit 
toont dan toch ook wel, impliciet, aan welk belang het Hof reeds hechtte aan de correcte 
toepassing van de Belgische wet. Mits de zekerheid van deze toepassing heeft het Hof, bij 
het  ook reeds vermelde  arrest  van 2 februari  197916,  toewijzing  van  bevoegdheid  aan 
Zweedse  rechtbanken  (te Stockholm)  aanvaard  en het  arrest  dat  zulk beding verwierp 
vernietigd.
In antwoord op de prejudiciële vraag van het Hof, bij arrest van 8 april 198317, beslist het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, bij arrest van 19 juni 198418, dat, in 
de verhouding tussen vervoerder en derde-cognossementhouder, aan de voorwaarden van 
art.  17  EEX  is  voldaan,  indien  het  bevoegdheidsbeding  als  geldig  is  erkend  in  de 
verhouding tussen de inlader en de vervoerder en de derde-houder bij verkrijging van het 
cognossement volgens het toepasselijke nationale recht de inlader niet in diens rechten en 
verplichtingen is opgevolgd.
Het Hof past deze rechtspraak toe in zijn arrest van 18 september 198719: de derde-houder 
van een cognossement beheerst door artikel 91 van de gecoördineerde wetten op de zee- 
en binnenvaart, put zijn rechten niet uit de verhouding tussen de inlader en de vervoerder, 
doch uit het cognossement zelf. Door het verwerven van het cognossement, volgt hij de 
inlader niet in diens rechten en verplichtingen op, zodat het bevoegdheidsbeding hem niet 
tegenwerpelijk is.
Het bestreden arrest beoordeelt dus terecht, op grond van het Belgisch recht, de vraag of 
de eerste verweerster  als derde-cognossementhouder  in de rechten van de inlader was 
getreden en de vraag welke de plaats is waar de eiseres, als vervoerder, de aan de eis ten 
grondslag liggende verbintenis diende uit te voeren.
De onderdelen, die van een andere opvatting uitgaan, falen derhalve naar recht.
6. Het derde middel (...) mist feitelijke grondslag.
(...)
7. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.09.0275.N)

14 F. STEVENS, op. cit., 46, nrs. 77-79, 49, nr. 84 en 50, nr. 85
15 Zie voetnoot 7.
16 Zie voetnoot 8.
17 AR 3665, AC, 1982-83, nr. 425.
18 Zaak 71/83, Tilly Russ. 
19 AR 5346, AC, 1987-88, nr. 38.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 20 oktober 2008.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
(...) 

Tweede onderdeel
2. Artikel 17, eerste lid, c, EEX-verdrag, bepaalt: "Wanneer de partijen, van wie 
er ten minste één woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende 
Staat,  een  gerecht  of  de  gerechten  van  een  Verdragsluitende  Staat  hebben 
aangewezen voor de kennisneming van geschillen welke naar aanleiding van een 
bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn 
de  gerechten  van  die  Staat  bij  uitsluiting  bevoegd.  Deze  overeenkomst  tot 
aanwijzing van een bevoegde rechter dient te worden gesloten (...), hetzij, in de 
internationale handel, in een vorm die overeenstemt met een gewoonte waarvan 
de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale 
handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de 
betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen."

3.  Deze  bepaling  richt  zich  aldus  tot  de  partijen  die  oorspronkelijk  een  bij 
uitsluiting bevoegd gerecht bij overeenkomst hebben aangewezen en bepaalt de 
toegelaten vormen bij het sluiten van deze overeenkomst.

De toepasselijkheid van deze bepaling betreffende  een exclusieve rechterlijke 
bevoegdheid dient derhalve ook te worden getoetst door de rechter die van het 
geschil  kennisneemt in  het  licht  van de  verhouding  tussen  de  bij  dit  geschil 
betrokken partijen.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter de toepasselijkheid van de in 
artikel  17,  eerste  lid,  c,  EEX-verdrag  bepaalde  voorwaarde  niet  vermag  te 
beoordelen  in  het  licht  van  de  verhouding  tussen  de  concrete  partijen  in  het 
geschil waarvan hij kennisneemt, faalt naar recht.

5. Aangezien deze uitlegging van artikel 17, eerste lid, c, EEX-verdrag voor de 
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hand liggend is, bestaat er geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële 
vraag.

Tweede middel in zijn geheel
6. De eiseres voert aan dat de eerste verweerster als derde-cognossementshouder 
gehouden is aan het door de eiseres in het cognossement gemaakte beding van 
rechtskeuze zodat de vraag of de eerste verweerster al dan niet in de rechten en 
verplichtingen  van de afzender  is  getreden  volgens dat  recht  dient  te worden 
beoordeeld.

7.  De regels  van artikel  91 Zeewet  zijn van toepassing op het  verhandelbare 
cognossement opgemaakt voor het vervoer van goederen in enig schip van welke 
nationaliteit  ook,  uit  of  naar  een  haven  van  het  rijk.  Deze  regels  die  van 
dwingend  recht  zijn,  zijn  van  toepassing  ongeacht  het  op  het  cognossement 
toepasselijke recht.

De onderdelen die uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen naar recht.

Derde middel
(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  h.  Dirix  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. De Baets, T'Kint en Mahieu.

Nr. 18

1° KAMER - 7 januari 2011

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - OMVANG 
- BEGRIP

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT - BEGRIP

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT - HOGER BEROEP 
- TERMIJN - TOEPASSELIJKHEID
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1º  In  de  regel  is  de cassatie  beperkt  tot  de  draagwijdte van het  middel  dat  eraan ten  
grondslag ligt1. 

2º Een vonnis dat ter zake van faillissement is gewezen, is ieder vonnis dat uitspraak doet  
over rechtsvorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit faillissementen en waarvan 
de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het 
faillissement beheerst2. (Art. 465, eerste lid, Faillissementswet 1851)

3º  De korte  termijn  voor hoger  beroep bij  een vonnis  dat  ter  zake van faillissement  is 
gewezen, is niet van toepassing op de vonnissen die uitspraak doen over een vraag die,  
ook al belangt ze de gezamenlijke schuldeisers aan, een andere oorzaak heeft dan het  
faillissement, zodat zij geen enkel juridisch gevolg heeft voor de oplossing van het geschil3.  
(Art. 465, eerste lid, Faillissementswet 1851)

(WILLEMS nv T. Mter. M. Blondiau, Mter Chr. Delbart, in hun hoedanigheid van curator van het faillissement van de 
ALUMINIUM EUROPE nv) 

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle: 
1.  De  eiseres  die,  als  aannemingsbedrijf,  volgens  overeenkomst  van  3  juni  1992, 
aluminiumprofielen afnam bij de NV Aluminium Europe, heeft, na het faillissement van 
deze vennootschap, uitgesproken bij vonnis van 12 februari 1996, de curatoren, thans de 
verweersters, voor de rechtbank van koophandel te Oudenaarde gedagvaard in verbreking 
van  die  overeenkomst  wegens  ontijdige  leveringen.  Deze  rechtbank  verklaarde  de 
vorderingen, bij verstek, deels gegrond. Het verzet van de verweersters werd ongegrond 
verklaard. Op hun hoger beroep verklaarde het hof van beroep te Gent zich, bij arrest van 
16 oktober 1998, territoriaal onbevoegd en verwees het de zaak naar het hof van beroep te 
Bergen, dat zich, bij arrest van 16 september 2003, gebonden achtte door deze verwijzing 
en de vorderingen van de eiseres ongegrond en de tegenvordering van de verweersters 
gegrond verklaarde.
De eiseres  stelde  een  cassatieberoep in  tegen  het  arrest  van  hof  van  beroep te  Gent, 
alsook, later, tegen het arrest van hof van beroep te Bergen. 
Het cassatiemiddel tegen het Gentse arrest voerde toen een schending aan van de artikelen 
574, 2° en 860 van het Gerechtelijk Wetboek en van 465, lid 1 van de Faillissementswet 
1851, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van de Faillissementswet 1997.
Het artikel  574,  2° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde toen dat de rechtbank van 
koophandel  kennis  neemt  van  vorderingen  en  geschillen  rechtstreeks  ontstaan  uit  het 
faillissement en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder 
recht dat van toepassing is op het stelsel van het faillissement.
Het artikel 465, lid 1 van de Faillissementswet 1851 bepaalde dat vonnissen in zaken van 
faillissement  uitvoerbaar  bij  voorraad waren en dat de gewone  termijn om daarvan in 
hoger beroep te komen slechts vijftien dagen was, te rekenen vanaf de betekening. 
Het middel kwam op tegen de beslissing van het hof van beroep te Gent dat het hoger 
beroep van de verweersters "impliciet doch zeker" ontvankelijk verklaart (wat namelijk 
volgt  uit  de  vaststelling  dat  het,  alvorens  zich  territoriaal  onbevoegd  te  verklaren,  de 
beroepen vonnissen teniet doet), hoewel het vooraf oordeelde dat de vordering viel onder 
artikel 574, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en, volgens zijn vaststelling, de termijn van 
vijftien dagen om hoger beroep in te stellen, zoals bepaald bij artikel 465, lid 1 van de 
Faillissementswet 1851, verstreken was.

1 Zie de concl. van het OM. 
2 Ibid.
3 Ibid.



Nr. 18 - 7.1.11 HOF VAN CASSATIE 63 

Bij arrest van 11 maart 20054 heeft het Hof dit middel gegrond verklaard en dat bestreden 
arrest vernietigd op grond dat het niet tegelijkertijd vermocht te beslissen dat het beroepen 
vonnis  uitspraak  deed  over  rechtsvorderingen  en  geschillen  rechtstreeks  uit  het 
faillissement  ontstaan  en  dat  de  termijn  van  hoger  beroep  niet  de  korte  termijn  was 
bedoeld in artikel 465 van de oude faillissementswet.. Het Hof heeft ook het arrest van het 
hof  van  beroep te  Mons (al  behoort  dit  hof  tot  het  Franse taalgebied)  bij  uitbreiding 
vernietigd, daar het een gevolg was van het Gentse arrest. Het Hof heeft de zaak verwezen 
naar het hof van beroep te Brussel, dat het thans bestreden arrest heeft gewezen.
Het  hof  van  beroep  te  Brussel  oordeelt  dat  het  hoger  beroep  van  de  verweersters 
ontvankelijk is om reden dat de vorderingen van de eiseres niet rechtstreeks ontstonden 
uit het faillissement, maar uit de verbintenissen die uit een overeenkomst waren ontstaan 
en dat de oplossing van het geschil zich evenmin bevindt in het bijzonder recht dat het 
stelsel  van  het  faillissement  beheerst,  maar  in  de  beoordeling  van  de  contractuele 
verplichtingen tussen handelaars, waarbij het faillissement te dezen slechts een incidentie 
is,  evenals  het  voortzetten  van  de  handelsactiviteit  door  de  curatoren.  De  bijzondere 
termijn voor het instellen van het hoger beroep voorzien in art. 465, 1ste lid (oud) W.Kh. 
is dan ook niet van toepassing. Het hoger beroep werd binnen de maand (op 9 juli 1997) 
na betekening (op 12 juni 1997) van de bestreden vonnissen ingesteld en is dan ook tijdig. 
2. Het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel voert thans een miskenning aan, door 
het hof van beroep te Brussel, van de omvang van de cassatie, doordat deze vernietiging 
enkel, ingevolge de beperking daartoe van het toenmalig middel, zou beperkt zijn tot de 
beslissing van het hof van beroep te Gent, waarbij het hoger beroep van de verweersters 
ontvankelijk  werd  verklaard  en  niet  de  voorafgaande  beslissing over  de  aard van  het 
geschil  (d.i.  over  een faillissementsvordering)  omvatte,  zodat  het  verwijzingshof  deze 
aard niet meer kon beoordelen, wat het (in de tegengestelde zin) dus ten onrechte deed.
3. Wanneer het Hof van Cassatie zonder enige beperking de vernietiging uitspreekt, geeft 
het hiermee in de regel aan dat de vernietiging volledig is5. 
Volgens de constante rechtspraak van het Hof, o.m. in zijn arrest van 10 december 20076, 
komt aan de rechter, die kennis neemt van een geschil op verwijzing na (gedeeltelijke) 
cassatie, de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing, die in beginsel beperkt 
is tot de omvang van de vernietiging, met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en 
beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn en staat het hem in die 
stand van de rechtspleging over die omvang te beslissen.
Als de cassatie,  in het dictum van het cassatiearrest,  niet  beperkt werd is er dus geen 
aanleiding tot beoordeling van de omvang: de cassatie "omvangt" alles; geen deel van de 
bestreden beslissing blijft overeind.
4. Het thans bestreden arrest oordeelt aldus (in de rubriek "Omtrent de bevoegdheid", p. 7) 
dat beide arresten van de andere beroepshoven "volledig" vernietigd werden. Het lijkt dan 
ook niet logisch dat het verder (in de rubriek "Omtrent de ontvankelijkheid van het hoger 
beroep", zelfde p.) oordeelt dat enkel de beslissing het hoger beroep (van de verweersters) 
niet  ontvankelijk  te  verklaren  door  het  Hof  als  niet  naar  recht  verantwoord  werd 
beoordeeld, terwijl  de beslissing van de (Gentse) appelrechter omtrent de aard van het 
geschil, d.i. in zake van faillissement, niet werd bestreden. In de optiek dat de cassatie 
beperkt wordt tot de draagwijdte van het middel7 betekent dit dat, volgens het bestreden 
arrest, de beslissing over de aard van het geschil overeind bleef ... en de cassatie dus niet 

4 AR C.04.0211.N, AC, 2005, nr. 154.
5 Cass. 5 juni 2003, AR C.03.0164.F, AC, 2003, nr. 339; zie Cass. 18 maart 1983, AC, 1982-83, nr. 
403 en 26 jan. 1990, AR 6880, AC 1989-90, nr. 328.
6 AR C.07.0313.N, Pas., 2007, nr. 622.
7 Cass. 18 september 1997, AR C.95.0465.N, AC, 1997, nr. 360.
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volledig is. Het arrest wordt evenwel geen tegenstrijdigheid verweten.
Het onderdeel mist, m.i., feitelijke grondslag.
Het arrest van het Hof van 15 maart 20078 beslist dat de cassatie in de regel beperkt is tot 
de draagwijdte van het middel dat eraan ten grondslag ligt.
Het middel dat tot de cassatie, bij arrest van 11 maart 2005, geleid heeft voerde eigenlijk 
enkel een tegenstrijdigheid aan, namelijk tussen het oordeel, in het toen bestreden Gentse 
arrest,  dat het een faillissementvordering betrof en het toch niet in acht nemen van de 
kortere beroepstermijn voor dergelijke vordering.
De vernietiging op deze grond liet de verwijzingsrechter dus toe de ware aard van die 
vordering opnieuw te beoordelen.
Het  Hof  sprak,  hoewel  dat  niet  uitdrukkelijk  in  een  afzonderlijke  redengeving  werd 
aangegeven,  een  volledige  vernietiging  uit,  die,  te  dezen,  zo  mag  toch  aangenomen 
worden, impliceert dat, gelet op de nauwe band tussen de beide beslissingen, de beslissing 
over de aard van het geschil mede werd vernietigd. 
Hoe dan ook, het arrest van het hof van beroep te Bergen, dat zich door de verwijzing 
door het hof van beroep te Gent gebonden achtte en de zaak ten gronde beoordeelde, werd 
eveneens,  zij  het  bij  uitbreiding  wegens  gevolg,  vernietigd,  zodat,  op  verwijzing  na 
cassatie, het hof van beroep te Brussel,  behalve wat  betreft  zijn bevoegdheid,  de zaak 
opnieuw geheel kon beoordelen.
5. Het tweede onderdeel voert een motiveringsgebrek aan.
Dit onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
6.  Het  derde  onderdeel  bekritiseert  de  beslissing  dat  het  geschil  geen 
faillissementvordering betreft. Het kan evenmin worden aangenomen.
Het  volstaat  te  verwijzen  naar  de  reeds  vermelde  toepasselijke  bepalingen  m.b.t.  een 
vonnis ter zake faillissement gewezen en naar de rechtspraak van het Hof, bij arrest van 
18 juni 19929: "De korte beroepstermijn van vijftien dagen is niet van toepassing op de 
vonnissen die, zoals te dezen, uitspraak doen over een vraag die, ook al belangt ze de 
gezamenlijke schuldeisers aan, een andere oorzaak heeft dan het faillissement, zodat zij 
geen enkel juridisch gevolg heeft voor de oplossing van het geschil". 
Op  grond  van  hun  vaststellingen  oordelen  de  appelrechters  zoals  reeds  vermeld.  Zij 
verantwoorden hun beslissing naar recht. 
7. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.09.0488.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 11 maart 2009, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 
11 maart 2005.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

8 AR C.05.0571.F, Pas., 2007, nr. 139.
9 AR 9248, AC, 1991-1992, nr. 548.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
1. Het arrest van het Hof van 11 maart 2005 vernietigt het arrest van het hof van 
beroep  te  Gent  van  16  oktober  1998  omdat  het  tegelijkertijd  beslist  dat  het 
beroepen  vonnis  uitspraak  deed  over  rechtsvorderingen  en  geschillen 
rechtstreeks uit het faillissement ontstaan en dat de termijn van hoger beroep niet 
de korte termijn was bedoeld in artikel 465 van de Faillissementswet 1851.

2. Het onderdeel gaat volledig ervan uit dat de grief die leidde tot het arrest van 
11 maart 2005, geen betwisting opwierp over de aard van het geschil.

Het leidt hieruit af dat de appelrechters niet meer mochten terugkomen op de 
aard van het geschil, ook al heeft het verwijzingsarrest van 11 maart 2005 het 
arrest van het hof van beroep te Gent van 16 oktober 1998 volledig vernietigd.

3. In de regel is de cassatie beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan 
ten grondslag ligt. 

Het toen aangevoerde middel had niet tot strekking dat de aard van het geschil 
niet meer zou ter sprake komen. Het voerde een tegenstrijdigheid aan zonder dat 
het voor waar aannam wat het arrest van 16 oktober 1998 beslist had dat het 
geschil een geschil was, zoals bedoeld in artikel 574, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
(...) 

Derde onderdeel
6.  Krachtens  het  toepasselijke artikel  465,  eerste  lid,  Faillissementswet  1851, 
bedraagt  de  appeltermijn  bij  ieder  vonnis  dat  ter  zake  van  faillissement  is 
gewezen, slechts vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening.

Een  vonnis  dat  ter  zake  van  faillissement  is  gewezen,  is  ieder  vonnis  dat 
uitspraak  doet  over  rechtsvorderingen  en  geschillen  rechtstreeks  ontstaan  uit 
faillissementen en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het 
bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst.

De korte termijn voor hoger beroep, als bedoeld in het bovenvermelde artikel 
465 is niet van toepassing op de vonnissen die uitspraak doen over een vraag die, 
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ook al belangt ze de gezamenlijke schuldeisers aan, een andere oorzaak heeft dan 
het faillissement, zodat zij geen enkel juridisch gevolg heeft voor de oplossing 
van het geschil. 

7. De appelrechters stellen vast dat:

- een geschrift van 3 juni 1992 uitgaande van nv Aluminium Europe de prijzen 
en  voorwaarden  bevat  voor  de  aankoop  door  en  levering  van  aluminium 
profielen, met inbegrip van de leveringstermijnen en dat de partijen het erover 
eens zijn dat  deze brief de overeenkomst  tussen partijen uitmaakte,  krachtens 
welke  de  aluminium  bouwelementen  werden  verkocht  en  geleverd  volgens 
bestellingen  van  de  eiseres  en  dit  gedurende  de  hele  daaropvolgende 
handelsrelatie tussen de partijen;

- op 18 december 1995 een wisselbrief in omloop is gebracht met vervaldag 28 
februari  1996 voor 710.948 frank en op 16 januari  1996 een wisselbrief  met 
vervaldag 15 maart 1996 voor 1.062.707 frank; beide wisselbrieven werden door 
nv  Aluminium  Europe  wegens  de  verschuldigde  facturen  getrokken  op  de 
eiseres, die accepteerde;

- het vonnis van 12 februari 1996 nv Aluminium Europe failliet verklaarde en op 
15  februari  1996  de  curatoren  de  toelating  kregen  het  voortzetten  van  de 
bedrijfsactiviteiten tot einde maart 1997;

- de vorderingen ingesteld bij de dagvaarding van 14 maart 1996 de eenzijdige 
stopzetting van de leveringen van handelsgoederen als oorzaak hadden waaruit 
de eiseres besloot dat nv Aluminium Europe de overeenkomst krachtens welke 
zij tot levering was gehouden, had verbroken;

- het voorwerp van de vordering in hoofdzaak bestond uit de ontbinding van de 
overeenkomst  ten  laste  van  de  gefailleerde  vennootschap  en  de  betaling  van 
schadevergoeding.

- waar de eiseres ook vorderde dat verbod zou opgelegd worden de ter betaling 
van  de  geleverde  waar  aan  de  gefailleerde  vennootschap  overhandigde 
wisselbrieven  te  incasseren,  ze  enkel  de  schuldvergelijking  beoogt  van  een 
bestaande en erkende schuld van de eiseres met de gevorderde schadevergoeding 
wegens verbreking van de overeenkomst.

8. Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters dat: 

- de vorderingen niet rechtstreeks ontstonden uit het faillissement, maar uit de 
verbintenissen die uit een eerdere overeenkomst waren ontstaan; 

- de oplossing van het geschil zich evenmin bevindt in het bijzondere recht dat 
het  stelsel  van  het  faillissement  beheerst,  maar  in  de  beoordeling  van  de 
contractuele  verplichtingen  tussen  handelaars,  de  wijze  waarop  deze  werden 
gekweten  en  de  regelen  betreffende  de  gerechtelijke  ontbinding  van 
overeenkomsten wegens wanprestatie;

- de bijzondere termijn voor het instellen van het hoger beroep in artikel 465, 
eerste lid, Faillissementswet 1851 niet van toepassing is.
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Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. De 
Baets en T'Kint.

Nr. 19

1° KAMER - 7 januari 2011

1º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE 
OMSTANDIGHEDEN - INBEZITSTELLING - VOORLOPIGE VERGOEDING - PACHTER - ONTSTENTENIS - 
GEVOLG

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALLERLEI - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN - INBEZITSTELLING - VOORLOPIGE 
VERGOEDING - PACHTER - ONTSTENTENIS - GEVOLG

1º  en  2º  Indien  de  vrederechter  nalaat  de provisionele  vergoeding  die  aan de pachter  
toekomt,  vast  te  stellen,  verhindert  dit  dat  de onteigenaar de pachter  uit  zijn  bezit  kan 
ontzetten;  hieraan  wordt  geen  afbreuk  gedaan  door  het  feit  dat  de  onteigenaar  hem 
sommige stukken bedoeld in artikel 11 van de Onteigeningswet 1962 heeft betekend; de  
onteigenaar kan dan immers geen bewijs voorleggen van de storting van de provisionele 
vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas die toekomt aan de pachter omdat hierover 
geen uitspraak werd gedaan1.  (Artt. 7, eerste en tweede lid, 8, eerste lid en 9,eerste lid, 
Onteigeningswet;  Artt.  11,  eerste  en  tweede  lid,14,tweede  lid,en16,tweede  lid, 
Onteigeningswet)

(D. e.a. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(AR C.09.0602.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Mechelen van 23 december 2008.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 10 juni 1977, AC, 1977, 1047.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren navolgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen

- artikel 16 Grondwet;

- artikel 11 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende  
omstandigheden inzake de onteigening ten algemene nutte (Onteigeningswet).

Bestreden beslissing

Het  bestreden vonnis  verklaart  de  bezitsvordering van de eiseres  niet  toelaatbaar op  
grond van het motief "Bij beschikking van 18 mei 2006 werd (de verweerder) in het bezit  
gesteld van het perceel in kwestie" (p. 10, nr. 3.1.2) en verklaart het derdenverzet van de  
eisers  tegen  de  beschikking  van  18  mei  2006  ongegrond  op  grond  van  volgende  
overwegingen:

"(De eisers) steunen hun vordering op de vaststelling dat (de eiser) tot op heden geen  
provisionele vergoeding mocht ontvangen.

Zij verwijzen naar artikel 11 van de Onteigeningswet van 25 juli 1962, waaruit blijkt dat  
de onteigenaar slechts bezit kan nemen van het perceel nadat hij aan alle verwerende of  
als tussenkomende partij erkende partijen een gewaarmerkt afschrift betekend heeft van  
het vonnis dat de provisionele vergoedingen bepaalt en het bewijs van de storting van  
deze provisionele vergoedingen in de consignatiekas.

Aangezien aan (de eiser)  nog geen provisionele  vergoeding werd toegekend,  kon (de  
verweerder) dit niet consigneren, noch het bewijs ervan betekenen en dus ook niet het  
perceel in bezit nemen, naar wordt gesteld.

De rechtbank stelt vast dat (de verweerder) bij exploot van 24 april 2006 aan (de eiser),  
de heer P. en (de eiseres) onder meer eensluidend afschrift betekend heeft van het vonnis  
van  de  vrederechter  van  het  kanton  Willebroek  van  6  maart  2006,  het  
bewaargevingsbewijs  van  24  maart  2006  van  de  storting  bij  de  deposito-  en  
consignatiekas,  agentschap  Mechelen,  van  het  bedrag  van  de  provisionele  
onteigeningsvergoeding van 4.712,00 euro en van het verslag van plaatsbeschrijving van  
deskundige T. P. van 29 april 2005.

Het is bij vonnis van 6 maart 2006 dat de vrederechter van het kanton Willebroek het  
bedrag van de provisionele vergoeding die (de verweerder) aan de heer P. en (de eiseres)  
uit hoofde van onteigening diende te storten, bepaald heeft op 4.712,00 euro.

Ten  aanzien  van  (de  eiseres)  heeft  (de  verweerder)  bijgevolg  voldaan  aan  de  
verplichtingen van artikel 11 Onteigeningswet.

Overeenkomstig  artikel  8  van  deze  wet,  diende  de  rechter,  bij  inwilliging  van  het  
onteigeningsverzoek het bedrag van de provisionele vergoeding te bepalen dat aan ieder  
van de verweerders en aan de als tussenkomend erkende partij diende te worden betaald.

(De eiser) werd in het vonnis van 6 maart 2006 vermeld als vrijwillig tussenkomende  
partij.

Bovendien was (de eiser) zelfs door (de verweerder) bij exploot van 25 november 2005  
gedagvaard,  waarbij  onder  meer  gevorderd  werd  om  het  bedrag  van  1  euro  als  
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provisionele vergoeding te horen vaststellen, toekomend aan de onteigende pachter.

Los van de vraag of de vrederechter bijgevolg zelf een provisionele vergoeding diende te  
bepalen, dan wel hiertoe een uitdrukkelijke vordering vanwege (de eiser) diende af te  
wachten,  dient  te  worden vastgesteld dat  de vrederechter  enkel  voor (de eiseres)  (en  
wijlen de heer P. ) een provisionele vergoeding heeft bepaald.

Door  aldus  het  vonnis  in  kwestie,  het  bewijs  van  storting  van  de  enige  vastgestelde 
provisionele vergoeding en de plaatsbeschrijving te betekenen aan alle verweerders en  
tussenkomende  partijen,  heeft  (de  verweerder)  voldaan  aan  de  op  hem  rustende 
verplichtingen van artikel 11 Onteigeningswet.

De  vraag  of  de  eerste  rechter  al  dan  niet  een  provisionele  vergoeding  had  moeten 
bepalen voor (de eiser), verandert hier niets aan.

De eerste  rechter heeft  bijgevolg terecht (de verweerder)  in het  bezit  gesteld van het  
perceel in kwestie.

(De eisers) verwijzen ook naar artikel 16 Grondwet, doch dit heeft betrekking op de aan  
de  eigenaar  verschuldigde  vergoeding,  en  dus  niet  op  de  pachter  die  geen  
eigendomsrechten kan doen gelden".

Grieven

Bij  onteigening  heeft  de  pachter  recht  op  de  bij  artikel  16  Grondwet  bepaalde  
vergoeding, dit is een billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Ingevolge  artikel  11  van  de  wet  van  26  juli  1962  betreffende  de  rechtspleging  bij  
hoogdringende  omstandigheden  inzake de  onteigeningen  ten algemenen  nutte  mag de 
onteigenaar pas bezit nemen van het onteigende goed en van de rechter een bevelschrift  
van inbezitstelling bekomen nadat hij aan alle verwerende of als tussenkomende erkende 
partijen een gewaarmerkt afschrift heeft betekend van o.m. het vonnis, dat het bedrag van  
de provisionele vergoeding bepaalt, en van het bewijs van storting van de provisionele  
vergoeding in de deposito- en consignatiekas.

Die bepaling waarborgt de voorafgaande schadeloosstelling van alle verwerende of als  
tussenkomende erkende partijen in de onteigeningsprocedure, zodat wanneer ten opzichte 
van één van die partijen het vonnis dat het verzoek tot onteigening inwilligt, nalaat de  
provisionele vergoeding vast te stellen, de onteigenaar niet het onteigende goed in bezit  
kan nemen daar ten opzichte van die partij de onteigenaar de formaliteiten bepaald in  
artikel 11 voor het in bezit nemen van het onteigende goed niet kan naleven gezien ten  
opzichte van die partij het vonnis niet het bedrag van de provisionele vergoeding bepaalt  
en  er  bijgevolg  geen  storting  van  die  provisionele  vergoeding  in  de  deposito-  en 
consignatiekas mogelijk is.

Het bestreden vonnis stelt vast dat in het vonnis van 6 maart 2006 (vonnis dat het verzoek  
tot onteigening inwilligt) de eiser vermeld werd als vrijwillig tussenkomende partij en dat  
bovendien de eiser door de verweerder op 25 november 2005 werd gedagvaard (en dus  
ook verwerende partij was).

Het bestreden vonnis stelt tevens vast dat de vrederechter in zijn vonnis van 6 maart 2006 
enkel voor de eiseres een provisionele vergoeding heeft vastgesteld en niet voor de eiser.

Niettemin  verklaart  het  bestreden  vonnis  het  derdenverzet  van  de  eisers  tegen  de  
beschikking van inbezitstelling ongegrond omdat de verweerder het vonnis van 6 maart  
2006 en het bewijs van storting van de provisionele vergoeding toekomend aan de eiseres  
heeft  betekend  aan  de  eisers  en  aldus  zou  hebben  voldaan aan  de  op  hem rustende 
verplichtingen van artikel 11 van de onteigeningswet en omdat artikel 16 Grondwet geen 
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betrekking heeft op de aan de pachter verschuldigde vergoedingen.

Door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest artikel 16 Grondwet en artikel 11  
van  de  wet  van  26  juli  1962  betreffende  de  rechtspleging  bij  hoogdringende  
omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemene nutte.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1.  Krachtens  artikel  7,  eerste  lid,  Onteigeningswet  1962  aanvaardt  de 
vrederechter  op  de  dag  die  voor  de  verschijning  ter  plaatse  is  bepaald,  als 
tussenkomende  partijen  zonder  verdere  procedure  en  zonder  dat  daaruit 
vertraging mag voortvloeien, de belanghebbende derden die erom verzoeken.

Krachtens artikel 7, tweede lid, Onteigeningswet 1962 oordeelt de vrederechter 
of  de  vordering  regelmatig  is  ingesteld,  de  door  de  wet  voorgeschreven 
formaliteiten vervuld zijn en het plan van de grondinnemingen van toepassing is 
op het goed waarvan de onteigening wordt gevorderd.

Krachtens artikel 8, eerste lid, Onteigeningswet 1962 bepaalt de rechter, indien 
hij het verzoek inwilligt, in hetzelfde vonnis, bij wijze van ruwe schatting, het 
bedrag van de provisionele vergoedingen die de onteigenaar globaal zal storten 
aan ieder van de verweerders en van de als tussenkomend erkende partijen; het 
bedrag  van  die  provisionele  vergoedingen  mag  niet  lager  zijn  dan  negentig 
procent van wat de onteigenaar heeft aangeboden.

Krachtens artikel 9, eerste lid, Onteigeningswet 1962 wordt het door de rechter 
vastgestelde bedrag, krachtens het vonnis en zonder dat het vooraf moet worden 
betekend, door de onteigenaar in de deposito- en consignatiekas gestort.

Krachtens  artikel  11,  eerste  lid,  Onteigeningswet  1962 neemt  de  onteigenaar 
bezit van het onteigende goed nadat hij aan alle verwerende of als tussenkomend 
erkende partijen een gewaarmerkt afschrift heeft betekend van:

1° het vonnis, dat het bedrag van de provisionele vergoeding bepaalt;

2° het bewijs van storting van de provisionele vergoeding in de Deposito- en 
Consignatiekas;

3° de plaatsbeschrijving.

Krachtens artikel 11, tweede lid, Onteigeningswet 1962 kan de onteigenaar,

zodra  deze  betekening  is  gedaan,  aan  de  rechter  een  bevelschrift  van 
inbezitstelling van de onteigende goederen vragen; dat bevelschrift wordt door 
de rechter onverwijld aangebracht onderaan het origineel van het in het eerste lid 
bedoelde exploot van betekening.

Krachtens artikel 14, tweede lid, Onteigeningswet 1962, bepaalt de rechter, na de 
aanwezige partijen en de deskundige te hebben gehoord, voorlopig het bedrag 
van de vergoeding die voor de onteigening verschuldigd is.
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Krachtens  artikel  16,  eerste  lid,  Onteigeningswet  1962 worden  de voorlopige 
vergoedingen die de rechter heeft toegekend, onherroepelijk, indien binnen twee 
maanden na de verzending van de in artikel 15, tweede lid, bedoelde stukken, 
geen van de partijen de herziening ervan heeft aangevraagd voor de rechtbank 
van eerste aanleg.

2.  Uit  deze  bepalingen  volgt  dat,  indien  de  pachter  van  een  landeigendom 
tussenkomt  in  de  onteigeningsprocedure,  de  vrederechter  bij  wijze  van  ruwe 
schatting het bedrag van de provisionele vergoeding bepaalt dat de onteigenaar 
zal storten aan de tussenkomende pachter en zonder dat dit bedrag lager mag zijn 
dan negentig procent van wat de onteigenaar heeft aangeboden.

Hieruit  volgt  eveneens  dat  de  onteigenaar  slechts  bezit  kan  nemen  van  het 
onteigende  goed  nadat  hij  aan  de  tussenkomende  pachter  een  afschrift  heeft 
betekend  van  onder  meer  het  vonnis  dat  het  bedrag  van  de  provisionele 
vergoeding bepaalt en het bewijs van de storting van de provisionele vergoeding 
in de deposito- en consignatiekas.

3. Indien de vrederechter nalaat de provisionele vergoeding die aan de pachter 
toekomt, vast te stellen, verhindert dit dat de onteigenaar de pachter uit zijn bezit 
kan  ontzetten.  Hieraan  wordt  geen  afbreuk  gedaan  door  het  feit  dat  de 
onteigenaar hem sommige stukken bedoeld in artikel 11 Onteigeningswet 1962 
heeft betekend.

Het vonnis van de vrederechter  stelt  in dit geval  immers niet  de provisionele 
vergoeding vast die aan de pachter toekomt en uiteraard kan de onteigenaar geen 
bewijs voorleggen van de storting van de provisionele vergoeding die toekomt 
aan de pachter omdat hierover geen uitspraak werd gedaan.

4. De appelrechters stellen vast dat:

- de verweerder heeft voldaan aan de op hem rustende formaliteiten ten aanzien 
van de eigenaars, onder wie de eiseres;

- het proces-verbaal van 26 april 2005 van de rechtszitting op de plaats van de te 
onteigenen goederen melding maakt van de aanwezigheid van de eiser in zijn 
hoedanigheid van pachter van het te onteigenen perceel;

- tijdens de plaatsopneming op 24 november 2005 de zaak werd uitgesteld naar 
de rechtszitting van 15 december 2005 om de verweerder toe te laten de (tweede) 
eiser tegen die rechtszitting te dagvaarden;

- de verweerder de eiser op 25 november 2005 liet dagvaarden teneinde onder 
meer  de  provisionele  vergoeding  vast  te  leggen  en  deze  te  bepalen  op  het 
aangeboden bedrag van 1 euro; 

- de vrederechter bij vonnis van 6 maart 2006, waarin de eiser is vermeld als 
vrijwillig tussenkomende partij, onder meer het betwiste perceel onteigend heeft 
verklaard,  de  provisionele  vergoeding  die  toekomt  aan  de  eigenaars  heeft 
bepaald op 4.712 euro en heeft geoordeeld dat de verweerder na het vervullen 
van  de  formaliteiten  van  artikel  11  Onteigeningswet  1962  bezit  zal  kunnen 
nemen van het onteigende goed;



72 HOF VAN CASSATIE 7.1.11 - Nr. 19 

- de verweerder op 24 april 2006 aan de eigenaars en de eiser de betekening heeft 
gedaan van een eensluidend afschrift van het vonnis van de vrederechter van het 
kanton  Willebroek  van  6  maart  2006,  van  het  bewaargevingsbewijs  van  de 
storting bij  de deposito-  en  consignatiekas  van de  aan  eigenaars  toekomende 
provisionele onteigeningsvergoeding van 4.712 euro en van het verslag van de 
plaatsbeschrijving.

5. De appelrechters oordelen dat, hoewel de vrederechter enkel voor de eiseres 
en  voor  wijlen  de  heer  P.  ,  een  provisionele  vergoeding  heeft  bepaald,  de 
verweerder toch voldaan heeft aan de op hem rustende verplichtingen van artikel 
11 Onteigeningswet 1962.

6.  De  appelrechters  konden  niet  zonder  schending  van  artikel  11 
Onteigeningswet  1962 oordelen  dat  de eerste  rechter  de  verweerder,  ook  ten 
opzichte  van  de  eiser,  terecht  in  het  bezit  heeft  gesteld  van  het  onteigende 
perceel.

De appelrechters konden daarentegen wel zonder schending van voormeld artikel 
11  Onteigeningswet  1962  oordelen  dat  de  eerste  rechter  de  verweerder,  ten 
opzichte van de eiseres,  terecht  in  het  bezit  heeft  gesteld  van het  onteigende 
perceel.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de inbezitstelling 
van het onteigende goed ten opzichte van de eiser.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten.

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

(...)

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te 
Antwerpen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

7 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  h.  Stassijns  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Verbist.
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Nr. 20

1° KAMER - 7 januari 2011

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - VERVOEROVEREENKOMST OVER ZEE - BEGRIP - DAGVAARDING VAN DE 
ZEEVERVOERDER - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - E.E.X.--VERDRAG - ARTIKEL 
5.1 - VERVOEROVEREENKOMST OVER ZEE - BEGRIP - DAGVAARDING VAN DE ZEEVERVOERDER - 
INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - E.E.X.--VERDRAG - 
ARTIKEL 5.1 - VERVOEROVEREENKOMST OVER ZEE - BEGRIP - DAGVAARDING VAN DE 
ZEEVERVOERDER - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

4º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - 
ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT - RECHTEN VAN DE DERDE-HOUDER

5º SCHIP. SCHEEPVAART - GOEDERENVERVOER - ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT - 
RECHTEN VAN DE DERDE-HOUDER

1º, 2° en 3° De uitvoering van een vervoerovereenkomst over zee omvat een geheel van  
diensten die niet kunnen worden opgesplitst, zoals onder meer het laden en het stuwen van 
de goederen, hun vervoer tot en met de aflevering in de bestemmingshaven, zodat zowel 
de plaats van inlading als de plaats van lossing gelijkelijk moeten worden beschouwd als de  
plaatsen  waar  de  verbintenissen  die  het  voorwerp  zijn  van  het  zeevervoer,  worden  
uitgevoerd; hieruit volgt dat de eiser de zeevervoerder naar zijn keuze kan oproepen voor  
het gerecht in het rechtsgebied waar een van die plaatsen is gelegen1.  (Art. 5, eerste lid, 
EEX-verdrag)

4º  en  5°  De  derde-houder  van  het  cognossement  kan  niet  beschouwd  worden  als  de  
rechtopvolger  van  de  inlader,  maar  ontleent  zijn  rechten  tegen  de  zeevervoerder  op 
zelfstandige en rechtstreekse wijze uit het cognossement2. (Art. 91, A, §1, Zeewet)

(SIS INTERNATIONALE SPEDITIONS GmbH, vennootschap naar vreemd recht T. ROBERT SINTO CORPORATION, 
vennootschap naar vreemd recht e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het geschil vindt zijn oorsprong in het verlies, tijdens het zeevervoer van Antwerpen 
naar  Houston  per  "Msc  Dymphna",  van  een  in  een  container  gestuwde  industriële 
machine. De container met lading was op niet toegelaten wijze bovendeks geplaatst en 
werd overboord geslagen ingevolge beweerdelijk stormweer.
Het  vervoer  gebeurde  onder  dekking  van  een  te  Neunkirchen  (Duitsland)  uitgegeven 
verhandelbaar cognossement. 
De  eerste  verweerster  was  de  derde-houder  van  het  cognossement  en  de  tweede 
verweerster de verzekeraar van de machine.

1 Zie de conclusie van het OM In zijn mondelinge conclusie verwees het OM naar die schriftelijke 
conclusie,  volgens  welke  het  eerste  onderdeel  o.m.  om  cassatietechnische  redenen  niet  kon 
aangenomen worden. Het voegde daaraan als zijn mening toe dat een verwerping van het onderdeel 
niet  kon  worden verantwoord  door  de substitutie  van een motief  afgeleid uit  artikel  5.1 van het 
E.E.X.-Verdrag,  zoals door  de verweersters in hun memorie  van antwoord voorgesteld (en hierin 
door het Hof dan bijgetreden), daar, zoals de eiseres in haar antwoordnota liet gelden, het hof van 
beroep, in het bestreden arrest, oordeelde dat de Belgische rechter geen internationale bevoegdheid 
uit de bepaling kon putten, terwijl het cassatieberoep tegen dit motief niet gericht was.
2 Zie de conclusie van het OM.
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De verweersters hebben de eiseres, in haar hoedanigheid van zeevervoerder, uitgever van 
het cognossement, die zij aansprakelijk achtten voor dat verlies, voor de rechtbank van 
koophandel  te  Antwerpen  gedagvaard  in  schadevergoeding.  Op  de  excepties  van  de 
eiseres verklaarde deze rechtbank zich onbevoegd om van de vordering kennis te nemen. 
In  het  bestreden  arrest  heeft  hof  van  beroep  te  Antwerpen  het  hoger  beroep  van  de 
verweersters  tegen  dit  vonnis  gegrond  verklaard,  voor  recht  gezegd  dat  de  Belgische 
rechtbanken en meer  in het bijzonder het hof,  rechtsmacht  hebben om van dit geschil 
kennis te nemen en de vordering tegen de eiseres gegrond verklaard.
2. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel bekritiseert het arrest in zoverre het hof 
van beroep zijn internationale bevoegdheid steunt op artikel 91, A van de Zeewet, dat dus 
niet enkel een bepaling van toepasselijk recht is, minstens in zoverre het beslist dat enkel 
de Belgische rechtbanken met zekerheid deze bepaling zullen toepassen, zonder daarvoor 
een grondslag aan te geven, zodat het Hof zijn wettigheidcontrole niet kan uitoefenen.
Artikel 91 van de Zeewet is de incorporatie, bij de wetten van 28 november 1928 en 11 
april 1989, in het Belgisch recht, van de internationale verdragen betreffende het vervoer 
van  goederen  over  de  zee,  onder  cognossement,  het  verdrag  van  25  augustus  1925 
("Hague Rules") en de wijzigende protocols van 23 februari 1968 ("Visby Amendments") 
en 21 december 1979. 
Het bepaalt:
A. Op het verhandelbaar cognossement, opgemaakt voor het vervoer van goederen in enig 
schip van welke nationaliteit ook, uit of naar een haven van het Rijk, zijn de volgende 
regels van toepassing: (...)
c) hetzij,  in de internationale handel, in een vorm die overeenstemt met een gewoonte 
waarvan de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale 
handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken 
handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen.
Het onderdeel stelt de vraag naar het rechtskarakter van deze bepaling en, vervolgens, of 
de aangenomen aard vermag verdragsbepalingen betreffende internationale bevoegdheid 
terzijde te schuiven.
Volgens het bestreden arrest zijn, wanneer het, zoals in casu, gaat om een vervoer van 
goederen  vanuit  een  Belgische  haven,  met  een  schip,  met  een  verhandelbaar 
cognossement,  de  bepalingen  van  artikel  91  van  de  Belgische  Zeewet 
"dwingendrechtelijk" toepasselijk op dit vervoer.
Lang is voorgehouden dat deze bepaling zelfs van (internationale) openbare orde is. Het 
Hof heeft, bij arrest van 19 december 1946, de bepalingen van artikel 91 gekenmerkt als 
"gebiedende en van openbare orde"3en, bij arrest van 2 februari 19794, overwogen dat de 
bij artikel 91 bepaalde aansprakelijkheid "voorzeker de openbare orde aanbelangt". Het 
betrof,  in  1979,  artikel  91,  A,  §III,  8°,  krachtens  hetwelk  elk  beding  waardoor  de 
vervoerder  of  het  schip  van  de  in  deze  paragraaf  bepaalde  aansprakelijkheid  wordt 
ontheven  of  waardoor  de  aansprakelijkheid,  anders  dan  in  deze  paragraaf  is  bepaald, 
wordt verminderd "van nul en gener waarde is". Het Hof kreeg toen niet de gelegenheid 
de aard van deze bepaling in haar geheel te kenmerken. De meeste auteurs menen dat de 
bepaling  van  internationale  openbare  orde  is.  Anderen  menen  dat  dit  niet  kan 
volgehouden  worden5.  Het  begrip  is  inderdaad  relatief  naar  de  tijd6.  In  meer  recente 

3 Arr. Verbr. 1946, 445; Fr. "impératives et d'ordre public", Pas., 1946, I, 480.
4 AC, 1978-79, 630.
5 J. LAENENS, De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Kluwer Rechtswetenschappen 
Antwerpen,  1981,  174,  nrs.  591-595;  E.  KRINGS,  Het  executieverdrag  van  27  september  1968, 
wijzigingen en recente toepassing ervan, TPR, 1980, 395.
6 J. LAENENS, op. cit., nr. 594.
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rechtsleer  werd,  m.i.  terecht,  gesteld  dat  men  moeilijk  kan  voorhouden  dat  de  regels 
inzake vervoer onder cognossement behoren tot de wezenlijke beginselen van de ethische, 
politieke of economische ordening van de Belgische Staat, die, volgens de rechtspraak 
van het Hof7, ressorteren onder de internationale openbare orde8. 
Bij  arrest  van  18  juni  20079 oordeelt  het  Hof  dat  een  wet  slechts  de  internationale 
openbare orde raakt indien de wetgever,  door de bepalingen van die wet,  een beginsel 
heeft  willen  vastleggen  dat  hij  als  wezenlijk  voor  de  in  België  gevestigde  morele, 
politieke  of economische orde beschouwt  en dat,  op die grond,  noodzakelijkerwijs  de 
toepassing in België moet uitsluiten van elke buitenlandse rechtsregel die hiermee strijdig 
is of hiervan afwijkt, zelfs indien deze volgens de gewone regels van de wetsconflicten 
van toepassing is.
Een  auteur  meent  dat  de  bepaling,  als  "IPR-rechtelijke  regel"  een  "onmiddellijk 
toepasselijke  wet"  en  "tevens  een  politiewet"  is  en,  als  "materieelrechtelijke  regel", 
minstens "niet  meer" van openbare orde is, maar ongetwijfeld een regel van dwingend 
recht is10. Hij stelt terecht dat dit laatste volgt zowel uit het doel van art. 91, m.n. een 
minimumbescherming garanderen aan de cognossementhouder, die niet de mogelijkheid 
heeft gehad de vervoerovereenkomst met de zeevervoerder te onderhandelen, als uit art. 
91, A, §3, 8°, dat afwijkende bedingen verbiedt.
De regels van art. 91 Zeewet zijn dus alleszins van dwingend recht, zodat de rechter ze 
zeker moet toepassen.
Reeds in het vermelde arrest van 19 december 194611 heeft het Hof geoordeeld dat het 
beding, waarbij de partijen overeenkwamen een mogelijk geschil toe te vertrouwen aan 
een buitenlandse rechtbank (i.c. Hamburg), met verplichting de bepalingen van artikel 91 
Zeewet toe te passen, geen beding is dat een ontheffing van bepalingen van openbare orde 
tot gevolg kan hebben, doch uitsluitend een beding van toewijzing van bevoegdheid. Dit 
toont dan toch ook wel, impliciet, aan welk belang het Hof reeds hechtte aan de correcte 
toepassing van de Belgische wet. Mits de zekerheid van deze toepassing heeft het Hof, bij 
het  ook reeds vermelde  arrest  van 2 februari  197912,  toewijzing  van  bevoegdheid  aan 
Zweedse  rechtbanken  (te Stockholm)  aanvaard  en het  arrest  dat  zulk beding verwierp 
vernietigd.
Het onderdeel stelt dan, in wezen, deze vraag: zijn de bepalingen van artikel 91 A, Zeewet 
"zo"  dwingend  dat  ze  zich  aan  de  Belgische  rechter  opdringen,  nog  voor  hij  zijn 
internationale bevoegdheid onderzoekt? Of kan de zgn. "nationalistische" benadering van 
de bepaling,  die "zo  ver" gaat  dat  van een vermoeden  van niet  conforme interpretatie 
ervan door de buitenlandse rechter wordt uitgegaan13, d.i. de hoofdzakelijk "Antwerpse" 
benadering,  volgehouden  worden?  Kan hierbij  ontkend worden  dat dit  standpunt erop 
neerkomt dat een "materiële" wet (het toepasselijk recht) meteen de bevoegdheid van de 
Belgische  rechter impliceert,  terwijl  het  toch zeer de vraag is  wat  dit  "postulaat"  kan 
verantwoorden.
Het onderdeel vecht deze draagwijdte, die het aan het bestreden arrest geeft, aan. Evenwel 
steunen  de  appelrechters  niet  (rechtstreeks)  op  art.  91  als  op  een  bepaling  van 

7 Cass. 4 mei 1950, Arr. Cass. 1950, 557 en Cass. 27 februari 1986, AR 7432, AC, 1985-86, nr. 414.
8 L. DELWAIDE & J. BLOCKX, Kroniek van Zeerecht, Overzicht van rechtsleer en rechtspraak 1976-
1989,  TBH, 1990, 583-589, nr. 55; F. STEVENS, Vervoer onder cognossement, Larcier, 2001, 45, nr. 
75.
9 AR C.04.0430.F, Pas., 2007, nr. 332, met concl. van advocaat-generaal WERQUIN. 
10 F. STEVENS, op. cit., 46, nrs. 77-79, 49, nr. 84 en 50, nr. 85
11 Zie voetnoot 3.
12 Zie voetnoot 4.
13 E. DIRIX, De externe werking van bevoegdheidsclausules in cognossementen in Lib. Am. Jozef 
VAN DEN HEUVEL, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, 1999, 300.



76 HOF VAN CASSATIE 7.1.11 - Nr. 20 

internationale  bevoegdheid.  Ze  hebben  immers  hun  rechtsmacht  vooraf,  met  de  niet 
aangevochten overwegingen sub littera A (van II.  Rechtsmacht), onderzocht in het licht 
van  de  artikelen  2  en  5,  eerste  lid  EEX-Verdrag.  Ze  besluiten  daarbij  dat  ze  geen 
rechtsmacht kunnen putten uit dat artikel 5, lid 1 (daar de plaats van de uitvoering van de 
hoofdverbintenis  van  de  vervoerovereenkomst,  d.i.  de  levering,  Houston  (V.S.A.)  is), 
noch uit artikel 2 (daar de eiseres, de vervoerder, haar vestiging in Duitsland heeft). Enkel 
na deze vaststelling grijpen ze terug naar artikel 91 Zeewet en kennen ze zich rechtsmacht 
toe omdat de toepassing van dat Belgisch recht door de Amerikaanse of de Duitse rechter 
niet kan verzekerd worden.
Het onderdeel gaat er dus ten onrechte van uit dat de appelrechters op artikel 91 Zeewet 
als  op  een  bepaling  van  internationale  bevoegdheid  steunen  om  hun  rechtsmacht  te 
verantwoorden. Uit de aangevochten redenen sub littera B blijkt dat ze het artikel als een 
bepaling van materieel recht beschouwen, nadat ze (sub A) hun door het EEX-Verdrag 
bepaalde internationale bevoegdheid hebben uitgesloten.
Om al die redenen lijkt me het eerste onderdeel niet te kunnen aangenomen worden.
3.  Het  tweede  onderdeel  bekritiseert  het  arrest  in  zover  het  aldus  internationale 
bevoegdheidsregels  zou  terzijde  schuiven,  op  grond  van  een  nationale  wet,  zelfs  van 
dwingend recht. Het voert schending aan van die artikelen 2 en 5, lid 1 van het EEX-
Verdrag (alsook van zijn artikelen 3, 17 en 53) en van het algemeen rechtsbeginsel van de 
voorrang van het internationaal recht op het nationaal recht. 
Om de redenen die aan de verwerping van het eerste onderdeel ten grondslag liggen kan 
dit tweede onderdeel niet tot cassatie leiden en is het dus niet ontvankelijk.
4.  Het  derde  onderdeel  voert  aan  dat  appelrechters  niet  hebben  onderzocht  of  het 
bevoegdheidsbeding, opgenomen in artikel 19 van de Standaard Voorwaarden voor Fiata 
Multimodaal  Transport  cognossement,  waarin  de  Duitse  rechtbank  te  Neunkirchen 
aangewezen  werd,  niet  kan  beschouwd  worden  als  een  geldige  overeenkomst  tot 
aanwijzing van de bevoegde rechter krachtens een in de internationale handel geldende 
gewoonte  die door de partijen bij  dergelijke  overeenkomsten  in de betrokken branche 
doorgaans wordt in acht genomen als bedoeld door artikel 17, eerste lid, c) EEX-Verdrag. 
In antwoord op de prejudiciële vraag van het Hof, bij arrest van 8 april 198314, beslist het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, bij arrest van 19 juni 198415 dat, in de 
verhouding tussen vervoerder en derde-cognossementhouder, aan de voorwaarden van art. 
17 EEX is voldaan, indien het bevoegdheidsbeding als geldig is erkend in de verhouding 
tussen  de  inlader  en  de  vervoerder  en  de  derde-houder  bij  verkrijging  van  het 
cognossement  volgens  het  toepasselijke  nationale recht de inlader  in  diens rechten en 
verplichtingen is opgevolgd.
Het Hof past deze rechtspraak toe in zijn arrest van 18 september 198716: de derde-houder 
van een cognossement, beheerst door artikel 91 van de gecoördineerde wetten op de zee- 
en binnenvaart, put zijn rechten niet uit de verhouding tussen de inlader en de vervoerder, 
doch uit het cognossement zelf. Door het verwerven van het cognossement, volgt hij de 
inlader niet in diens rechten en verplichtingen op, zodat het bevoegdheidsbeding hem niet 
tegenwerpelijk is. 
Bij  arrest  van  9  november  200017 herhaalt  het  Hof  van  Justitie  dat  een  in  een 
cognossement opgenomen forumkeuzebeding tussen een vervoerder en een afzender kan 
worden  ingeroepen  tegen  de  derde-cognossementhouder  wanneer  hij  volgens  het 
toepasselijke  nationale  recht  bij  verkrijging  van  het  cognossement  de inlader  in  diens 

14 AR 3665, AC, 1982-83, nr. 425.
15 Zaak 71/83, Tilly Russ.
16 AR 5346, AC, 1987-88, nr. 38.
17 Zaak C-387/98, Coreck Maritime GmbH & Handelsveem BV e.a.
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rechten en verplichtingen  is  opgevolgd;  zoniet,  moet  zijn  instemming met  het  beding 
worden  onderzocht  in  het  licht  van  de  vereisten  van  artikel  17,  eerste  alinea,  EEX-
Verdrag. 
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de derde-houder van een cognossement geldt als een 
contractspartij of in de rechten is getreden van een der contractspartijen, berust op een 
onjuiste rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.
De verwijzing,  in de toelichting,  naar het arrest  van  16 maart  1999 van  het Hof van 
Justitie,  in  de  zaak  Castellitti,  is  niet  dienend,  daar  dit  arrest  betrekking  heeft  op  de 
geldigheid, naar de vorm, van het forumbeding tussen de oorspronkelijke contractpartijen 
en  niet  op  de tegenstelbaarheid  van  het  beding aan  de cognossementhouder.  Wat  die 
geldigheid betreft  heeft  het  Hof van Justitie overigens steeds de nadruk gelegd  op de 
vereiste van wilsovereenstemming18.
5. Het vierde onderdeel (...) is (...) niet ontvankelijk.
6. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.09.0611.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 25 mei 2009.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- de bepalingen van titel II,  bevoegdheid, in het bijzonder de artikelen 2, 3, 5, eerste  
alinea, 17 en 53, van het Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de  
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met inbegrip van het  
Protocol en de gemeenschappelijke verklaring, ondertekend te Brussel op 27 september  
1968 (goedgekeurd bij  wet  van 13 januari  1971),  in  de versie  na wijziging door het  
toetredingsverdrag van San Sebastian van 29 mei 1989 (goedgekeurd bij  wet  van 10  
januari 1997), (hierna EEX-verdrag);

- artikel 91, van de gecoördineerde wetten op de zee- en binnenvaart, die titel II van Boek  
II Wetboek van Koophandel vormen, (hierna Zeewet);

- de artikelen 1 tot 10 van het internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde  
regelen inzake cognossementen (Hague Rules), ondertekend te Brussel op 25 augustus  
1924 (goedgekeurd bij wet van 20 november 1928), zoals gewijzigd door de Brusselse 
Protocollen (Visby Rules) van 23 februari 1968 (goedgekeurd bij wet van 28 augustus  
1979) en 21 december 1979 (goedgekeurd bij wet van 17 augustus 1983), (hierna Hague-
Visby Rules);

18 Arresten van 14 december 1976, zaken 24/76 en 25/76, Jur. 1976, 1831 en 1851; 11 juli 1985, 
zaak 221/84, Jur., 1985, 2699; 11 november 1986, zaak 313, Jur., 1986, 3337.
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- artikel 149 Grondwet;

-  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de  voorrang  van  het  internationaal  recht  op  het  
nationaal recht;

- het algemeen rechtsbeginsel van de taak van de rechter inzake de toepassing van het  
recht op de feiten;

- artikel 1315 Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 870 en 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het hof van beroep stelt vast dat ter bepaling van de internationale bevoegdheid het EEX-
verdrag van toepassing is en onderzoekt of de eiseres haar vestiging in België heeft dan  
wel  of  de  verbintenis  die  aan  de  eis  ten  grondslag  ligt  in  België  diende  te  worden  
uitgevoerd.

Het hof oordeelt dat de Belgische rechter geen internationale bevoegdheid kan putten uit  
artikel 5, eerste lid, EEX-verdrag omdat de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt -  
de aflevering - in Houston in de Verenigde Staten van Amerika dient uitgevoerd. Tegelijk  
kan  de  Belgische  rechter  ook  geen  rechtsmacht  putten  uit  artikel  2  EEX-verdrag,  
aangezien de eiseres haar vestiging in Duitsland heeft.

Toch neemt het hof van beroep aan dat het internationaal bevoegd is om de vordering van 
de verweersters tegen de eiseres te beoordelen. Tegelijk wijst het hof de toepassing van de  
ingeroepen bevoegdheidsovereenkomst af, op grond van de volgende overwegingen:

"B. De (verweersters) stellen evenwel in ondergeschikte orde dat de eerste rechter ten  
onrechte  heeft  beslist  dat  de  Amerikaanse  rechter  bevoegd  is,  omdat  er  geen  bewijs  
voorligt dat zij artikel 91 Zeewet zullen toepassen.

De (eiseres) daarentegen beweert dat dit middel niet relevant is, omdat zij zich beroept op 
artikel 2 EEX-verdrag, zodat zij dient te worden gedaagd voor de Duitse rechter.

Wanneer  het  zoals  in  casu  gaat  om een vervoer van  goederen,  vanuit  een Belgische  
haven, met een schip, met een verhandelbaar cognossement (zoals hierna aangetoond)  
zijn de bepalingen van artikel 91 Zeewet dwingendrechtelijk toepasselijk op dit vervoer.

Wanneer,  zoals  in  casu  een  buitenlandse  rechter  rechtsmacht  heeft,  de  Amerikaanse  
rechter op grond van artikel 5, eerste lid, EEX-verdrag, en de Duitse rechter op grond  
van artikel  2  EEX-verdrag,  bestaat  geen zekerheid dat  deze buitenlandse rechters  de 
dwingendrechtelijke bepalingen van artikel 91 Zeewet zullen toepassen.

Artikel  91  Zeewet  is  niet  enkel  een regel  van materieel  recht,  maar  tevens een IPR-
rechterlijke regel. Bij een overeenkomst voor vervoer, zoals in casu, van een Belgische  
haven  is,  volgens  het  Belgische  IPR,  hierop  steeds  Belgische  recht  (artikel  91  als  
materieelrechtelijke regel) van toepassing (onmiddellijk toepasbare politiewet).

De  verplichte  toepasselijkheid  van  artikel  91  Zeewet,  die  volgt  uit  het  karakter  van 
politiewet,  kan  enkel  ten  voile  worden  gerealiseerd  wanneer  betwistingen  aan  de  
Belgische rechter worden voorgelegd.

De (eiseres), die de onbevoegdheid van de Belgische rechter opwerpt, moet het bewijs  
leveren  dat  de  buitenlandse  rechters  voormeld  artikel  91  Zeewet  zullen  toepassen.  
Daartoe moet een zekere bestendigheid desbetreffend in de rechtspraak van de kwestieuze  
buitenlandse rechters worden aangetoond.
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Nu zulks niet wordt bewezen kan in casu, noch aan de Amerikaanse rechter, noch aan de  
Duitse rechtsmacht/bevoegdheid toegekend worden.

Nu  de  Belgische  rechtbanken,  als  enigen  met  zekerheid  artikel  91  Zeewet  zullen  
toepassen, hebben de Belgische rechtbanken, en meer bepaald dit hof (van beroep), wel  
degelijk rechtsmacht om van onderhavig geschil kennis te nemen.

C. De (eiseres) beweert in ondergeschikte orde dat het bevoegdheidsbeding opgenomen 
in artikel 19 Standaard Voorwaarden voor Fiata Multimodaal Transport cognossement 
(volgens hetwelk de vervoerder "freight forwarder) enkel kan worden gedagvaard voor de  
rechtbanken van de plaats waar deze vervoerder zijn bedrijfszetel (place of bussiness)  
gevestigd heeft,  nl.  Duitsland) - voor zover de rechtbank, waarnaar het cognossement  
verwijst  en  waardoor  de  Duitse  rechtbank  voor  Neunkirchen  exclusief  bevoegd  is  -  
tegenstelbaar  is  aan  de  (verweersters);  dat  ingevolge  dit  bevoegdheidsbeding  en 
krachtens artikel 17 EEX-verdrag, de Belgische rechtbanken geen rechtsmacht hebben.

De (verweersters) beweren dat de forumkeuze niet tegenstelbaar is ten aanzien van (de  
eerste verweerster), derde houder van het cognossement.

De geldigheid van het forum beding dient te worden getoetst aan artikel 17 EEX-verdrag.

Een bevoegdheidsbeding in een op een cognossement gedrukte voorwaarden voldoet aan  
de vereisten van artikel 17 EEX-verdrag:

-  indien  partijen  schriftelijk  hebben  ingestemd  met  de  voorwaarden  van  het  
cognossement, die bedoeld beding bevatten, of,

-  indien  het  bevoegdheidsbeding  onderwerp  is  geweest  van  een  eerdere  mondelinge  
overeenkomst tussen partijen, die uitdrukkelijk betrekking had op dat beding en waarvan  
het  door  de  vervoerder  ondertekende  cognossement  moet  worden  aangemerkt  als  de  
schriftelijke bevestiging, of,

-  indien  het  cognossement  een  onderdeel  vormt  van  de  lopende  handelsbetrekkingen  
tussen partijen en voor zover daarbij blijkt dat die betrekkingen worden beheerst door  
algemene voorwaarden die dat beding bevatten.

In de betrekkingen tussen de vervoerder en de derde-houder is aan de voorwaarden van  
artikel 17 EEX-verdrag voldaan, indien het bevoegdheidsbeding als geldig is erkend in de 
betrekkingen tussen de inlader en de vervoerder en de derde-houder bij de verkrijging 
van  het  cognossement  volgens  het  toepasselijke  nationale  recht  de  inlader  in  diens 
rechten en verplichtingen is opgevolgd.

Deze voorwaarden zijn in casu niet vervuld, nu naar Belgisch recht de derde-houder van  
het cognossement de afzender niet in zijn rechten en verplichtingen opvolgt. Uit artikel  
91,  §1,  Zeewet  blijkt  dat  de  rechten  en  verplichtingen  in  de  betrekkingen  tussen  de  
vervoerder  en  de  derde-cognossementshouder  bepaald  worden,  niet  door  de  
verhoudingen die tussen de inlader en de vervoerder bestaan, maar door de bepalingen 
van het cognossement zelf; dat, daar de rechten en verplichtingen van de derde-houder  
tegenover de vervoerder aldus zelfstandig in het cognossement worden geregeld, niet kan 
worden gezegd, dat de derde-houder bij de verkrijging van het cognossement de inlader  
in diens rechten en verplichtingen is opgevolgd.

Een  in  een  cognossement  opgenomen  forumkeuze  kan  tussen  een  vervoerder  en  een  
afzender worden ingeroepen tegen de derde-cognossementshouder, wanneer hij volgens 
het toepasselijke nationale recht bij de verkrijging ervan de afzender in diens rechten en 
verplichtingen is opgevolgd. Zo niet moet instemming met dat beding worden onderzocht  
in het licht van de vereisten van artikel 17, alinea 1, EEX-verdrag.
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Nu  de  derde-cognossementshouder  naar  Belgisch  recht  geen  cessionaris  is,  dient  
derhalve in het licht van artikel 17, alinea 1, EEX-verdrag te worden onderzocht of hij  
met het forumbeding heeft ingestemd.

Krachtens artikel 17, alinea 1, EEX-verdrag dient deze overeenkomst tot aanwijzing van 
een bevoegde rechter te worden gesloten:

- hetzij bij een schriftelijke overeenkomst;

- hetzij bij een schriftelijke bevestigde mondelinge overeenkomst;

- hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen  
gebruikelijk zijn geworden;

- hetzij,  in de internationale handel,  in een vorm die overeenstemt met een gewoonte  
waarvan  de  partijen  op  de  hoogte  zijn  of  hadden  behoren  te  zijn  en  die  in  de  
internationale handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten  
in de betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen.

Het  louter  aanbieden/overleggen  door  de  derde-houder  aan  de  vervoerder  van  het  
cognossement  is  niet  voldoende  om  een  stilzwijgende  instemming  met  het  
forumkeuzebeding in het cognossement te vermoeden.

De omstandigheid dat de derde-houder na ontvangst van het cognossement niet tegen de  
hierin  gestipuleerde  voorwaarden  en  clausules,  en  meer  in  het  bijzonder  tegen  het  
forumkeuzebeding, heeft geprotesteerd doet hieraan geen afbreuk, en is niet van aard om  
hieruit tussen de derde-cognossementshouder en vervoerder een stilzwijgende instemming  
met het forumkeuzebeding te kunnen afleiden.

De geldigheid van forumkeuzebeding tussen de afzender en vervoerder kan inderdaad  
niet zonder meer getransponeerd worden naar de beoordeling van de gebondenheid aan 
dergelijk beding van de derde-houder. Een andere opstelling zou immers niet alleen het  
onderscheid  tussen  de  tegenwerpelijkheid  van  forumkeuzebedingen  aan  derden  en  de  
geldigheid  ervan  tussen  de  oorspronkelijke  partijen  uithollen,  doch  tevens  volledig  
indruisen tegen de door het Hof van Justitie vooropgestelde restrictieve interpretatie van  
artikel 17 EEX-verdrag, en met name met de noodzakelijke restrictieve interpretatie van  
een  beding  van  derden  (die  het  forumbeding  niet  hebben  gesloten)  aan  het  beding.  
Bijgevolg dient, gelet op het voorgaande, te worden besloten dat (de eerste verweerster),  
in haar hoedanigheid van derde-houder van het cognossement, niet heeft ingestemd met  
het forumkeuzebeding opgenomen in het kwestieus cognossement, en minstens zulks niet  
afdoend naar recht is bewezen.

D.  Gelet  op  voormelde  beschouwingen,  en  meer  in  het  bijzonder  op  grond  van  het  
gestelde onder rubriek 11, B, dient te worden geconcludeerd dat de Belgische gerechten,  
en meer in het bijzonder dit hof (van beroep), wel degelijk rechtsmacht heeft om van  
onderhavig geschil kennis te nemen".

Eerste onderdeel

Schending van artikel 91 Zeewet en, voor zoveel als nodig, van artikel 5 Hague-Visby  
Rules en van artikel 149 Grondwet.

1. Overeenkomstig artikel 91, A., Zeewet zijn de regels in dit artikel van toepassing op het  
verhandelbaar cognossement, opgemaakt voor het vervoer van goederen in enig schip  
van welke nationaliteit ook, uit of naar een haven van het Rijk.

Artikel 91 is overeenkomstig littera A. van toepassing op de cognossementen opgemaakt  
voor een vervoer vanuit of naar een Belgische haven.
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De Belgische wetgever gaf hiermee een ander toepassingsgebied aan de Hague-Visby  
Rules, die overeenkomstig artikel 5 ervan gelden voor elk cognossement dat betrekking  
heeft  op  het  vervoer  van  goederen  tussen  havens  van  twee  onderscheiden  Staten  op 
voorwaarde dat:

- het cognossement werd uitgegeven in een verdragsluitende Staat, of,

- het vervoer plaatsgrijpt vanuit een haven naar een verdragsluitende Staat, of,

-  het  cognossement  stipuleert  dat  de  bepalingen  van  dit  verdrag  of  van  gelijk  welke 
andere wetgeving, welke die bepalingen in toepassing brengt of daaraan rechtsgevolgen 
verleent, op de vervoersovereenkomst toepasselijk zijn, dit ongeacht de nationaliteit van  
het schip, van de vervoerder, van de inlader, van de bestemming of van om het even welke  
andere belanghebbende persoon.

Iedere  verdragsluitende  Staat  past  de  bepalingen  van  dit  verdrag  op  de  hierboven  
vermelde cognossementen toe.

Dit artikel laat het recht van een verdragsluitende Staat onaangeroerd om de bepalingen 
van dit verdrag toe te passen op cognossementen welke niet in de voorafgaande alinea's  
zijn bedoeld (cf. artikel 5, in fine, van de Hague-Visby Rules).

Met artikel 91, A., Zeewet riep de Belgische wetgever een conflictenrechtelijke politiewet 
in het leven die toepassing opeist  zodra een cognossement opgemaakt werd voor een  
vervoer vanuit of naar een Belgische haven.

Zo  artikel  91,  A.,  Zeewet  dus  het  toepasselijk  recht  dwingend  wil  bepalen,  houdt  dit  
artikel geen regel van internationale bevoegdheid in.

Eerst na zijn internationale bevoegdheid te hebben aangenomen kan de Belgische rechter  
desgevallend de toepasselijke vreemde wet terzijde schuiven omdat artikel 91, A., Zeewet 
als politiewet toepassing opeist.

Voor die beslissing over internationale bevoegdheid biedt artikel  91,  A.,  Zeewet geen  
grondslag.

Het hof van beroep stelt in voorliggend geval vast dat noch artikel 2 EEX-verdrag, noch 
artikel  5,  eerste  lid,  EEX-verdrag  aanknopingspunten  bieden  voor  de  internationale  
bevoegdheid van de Belgische gerechten.

Daarop overweegt het hof dat de verplichte toepasselijkheid van artikel 91 Zeewet als  
onmiddellijk  toepasbare  politiewet  enkel  ten  volle  kan  worden  gerealiseerd  indien  
betwistingen aan de Belgische rechter worden voorgelegd.

Omdat de Belgische rechtbanken als enigen met zekerheid artikel 91 Belgische Zeewet  
zullen toepassen, zijn de Belgische rechtbanken wel degelijk internationaal bevoegd om 
van onderhavig geschil kennis te nemen.

In  zover  het  hof  van  beroep  artikel  91,  A.,  Zeewet  niet  alleen  als  een  bepaling  van 
toepasselijk recht maar ook als een bepaling van internationale bevoegdheid kwalificeert  
op grond waarvan de Belgische gerechten internationale  bevoegdheid zouden kunnen  
opnemen zodra een betwisting onder verhandelbaar cognossement voor vervoer vanuit of  
naar een Belgische haven voorligt, geeft het hof (van beroep) aan artikel 91, A., Zeewet  
een draagwijdte die dit artikel niet heeft.

Minstens laat het arrest, in zover het beslist dat de Belgische rechtbanken als enigen met  
zekerheid artikel 91 Zeewet zullen toepassen en dus internationaal bevoegd zijn om van  
onderhavig  geschil  kennis  te  nemen,  in  het  ongewisse  op  welke  grondslag  die  
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internationale  bevoegdheid  van  de  Belgische  rechtbanken  gesteund  wordt,  zodat  die  
beslissing geen wettigheidstoezicht door het Hof mogelijk maakt en artikel 149 van de  
Grondwet schendt.

Besluit

De beslissing dat artikel  91,  A.,  Zeewet de Belgische gerechten toelaat internationale  
bevoegdheid voor onderhavig geschil  op te nemen, schendt artikel  91,  A.,  Zeewet (en  
tevens, voor zoveel als nodig, artikel 5 Hague-Visby Rules).

Minstens laat de beslissing dat de Belgische rechtbanken internationaal bevoegd zijn om 
van onderhavig geschil  kennis te nemen geen wettigheidstoezicht door het Hof toe en  
miskent zij bijgevolg artikel 149 Grondwet.

Tweede onderdeel 

Schending van de bepalingen van titel II, bevoegdheid, EEX-verdrag, in het bijzonder de  
artikelen 2,  3, 5,  eerste alinea,  17 en 53, en van het algemeen rechtsbeginsel van de  
voorrang van het internationaal recht op het nationaal recht.

1.  Overeenkomstig  artikel  2,  eerste  lid,  EEX-verdrag  worden,  onverminderd  de  
bepalingen  van  het  verdrag,  zij  die  woonplaats  hebben  op  het  grondgebied  van  een  
verdragsluitende Staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die  
Staat.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt de plaats van vestiging van de vennootschap  
gelijkgesteld met de woonplaats (artikel 53 EEX-verdrag).

Artikel 3, eerste lid, EEX-verdrag bepaalt dat degenen die op het grondgebied van een 
verdragsluitende  staat  woonplaats  hebben,  niet  voor  de  rechter  van  een  andere  
verdragsluitende staat kunnen worden opgeroepen dan krachtens de in afdelingen 2 tot  
en met 6 van deze titel gegeven regels.

Artikel 3, tweede lid, EEX-verdrag bevat een niet-limitatieve opsomming van exorbitante  
regels van internationale bevoegdheid die niet kunnen worden ingeroepen.

Overeenkomstig  artikel  5,  eerste  lid,  EEX-verdrag kan de verweerder die  woonplaats  
heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat ten aanzien van verbintenissen  
uit  overeenkomst  in  een  andere  verdragsluitende  staat  worden  opgeroepen  voor  het  
gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd  
of moet worden uitgevoerd.

De  bepalingen  van  het  EEX-verdrag  zijn  gegrond  op  het  vertrouwen  van  de  
verdragsluitende staten in elkaars rechtssystemen en gerechtelijke instanties. Dankzij dit  
wederzijds vertrouwen kon een bindend bevoegdheidsstelsel worden ingesteld, dat alle  
gerechten die onder de werkingssfeer van het verdrag vallen, moeten eerbiedigen.

Het EEX-verdrag heeft tot doel gemeenschappelijke regels vast te stellen, met uitsluiting  
van exorbitante nationale regels (cf. artikel 3, eerste en tweede lid, EEX-verdrag).

De bepalingen van titel  II,  bevoegdheid,  EEX-verdrag staan eraan in  de weg dat  de 
Belgische gerechten jegens een buitenlandse verweerster met zetel op het grondgebied  
van een verdragsluitende Staat bevoegdheid opnemen op basis van een nationale regel,  
zelfs  zo  die  dwingend  is,  nadat  die  gerechten  voor  het  geschil  binnen  het  
toepassingsbereik van het EEX-verdrag in de bepalingen ervan geen grondslag voor hun  
internationale bevoegdheid aantroffen.

Het hof van beroep stelt vast dat ter bepaling van de internationale bevoegdheid het EEX-
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verdrag van toepassing is en onderzoekt of de eiseres haar vestiging in België heeft dan  
wel  of  de  verbintenis  die  aan  de  eis  ten  grondslag  ligt  in  België  diende  te  worden  
uitgevoerd.

Het hof oordeelt dat de Belgische rechter geen internationale bevoegdheid kan putten uit  
artikel 5, eerste lid, EEX-verdrag omdat de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt -  
de aflevering - in Houston in de Verenigde Staten van Amerika dient uitgevoerd. Tegelijk  
kan  de  Belgische  rechter  ook  geen  rechtsmacht  putten  uit  artikel  2,  EEX-verdrag,  
aangezien de eiseres haar vestiging in Duitsland heeft.

In zover het hof van beroep oordeelt dat artikel 91, A., Zeewet de Belgische gerechten  
toelaat om van onderhavig geschil kennis te nemen, nadat het heeft vastgesteld dat artikel 
2, noch artikel 5, eerste lid, EEX-verdrag de internationale bevoegdheid voor onderhavig 
geschil binnen het toepassingsgebied van het EEX-verdrag kunnen schragen, miskent het  
dan ook het exclusief karakter van de bepalingen van titel II, bevoegdheid, EEX-verdrag  
(schending van artikel 3, EEX-verdrag en van de bepalingen van titel II, bevoegdheid,  
EEX-verdrag, in het bijzonder de artikelen 2, 5, eerste alinea en 53) en pleegt het hof  
inbreuk op de voorrang van die verdragsbepalingen op de nationale wet (schending van 
het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de  voorrang  van  het  internationaal  recht  op  het  
nationaal recht).

Besluit

Indien het geschil  zich binnen het toepassingsgebied van het EEX-verdrag situeert  en 
daarin geen aanknoping voor internationale bevoegdheid kan worden gevonden, vermag  
de rechter tot staving van zijn internationale bevoegdheid vervolgens niet terug te grijpen 
naar een nationaalrechtelijke bepaling, zelfs indien die dwingend is.

De  beslissing  dat  de  Belgische  gerechten  op  basis  van  artikel  91,  A.,  Zeewet 
internationaal bevoegd zijn om van de zaak tegen de eiseres als de verweerster met zetel  
in  Duitsland  kennis  te  nemen,  schendt  de  bepalingen  van  titel  II,  bevoegdheid  EEX-
verdrag,  in  het  bijzonder  de  artikelen  2,  3,  5,  eerste  alinea  en  53,  en  het  algemeen  
rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht op het nationaal recht.

Derde onderdeel

Schending van artikel 17, eerste lid, c, EEX-verdrag.

1.  De  eiseres  had  in  ondergeschikte  orde  aangevoerd  dat  het  bevoegdheidsbeding 
opgenomen  in  artikel  19  van  de  standaard  voorwaarden  voor  Fiata  Multimodaal  
Transport  cognossement,  waarin  de  Duitse  rechtbank  te  Neunkirchen  aangewezen 
werden, tegenwerpelijk was.

Zij  verduidelijkte  dat  het  cognossement  uitdrukkelijk  verwees  naar  de  voorwaarden  
vastgesteld  onder  de  regels  van  de  wereldhandelsorganisatie  UNCTAD  en  dat  die  
voorwaarden wereldwijd gepubliceerd zijn, zodat eerste verweerster als aanbieder van 
het cognossement ervan op de hoogte moest zijn.

Het hof van beroep beslist dat de derde-houder van het cognossement naar Belgisch recht  
de afzender niet in zijn rechten en verplichtingen opvolgt, zodat in het licht van artikel 17,  
eerste  alinea,  EEX-verdrag  dient  onderzocht  of  eerste  verweerster  als 
derdecognossementshouder met het forumbeding heeft ingestemd.

Het hof acht de instemming met het forumbeding niet afdoend naar recht bewezen en stipt  
aan dat het louter aanbieden van het cognossement door de derde-houder niet voldoende  
is om een stilzwijgende instemming te vermoeden, dat het gebrek aan protest na ontvangst  
van het cognossement tegen het forumkeuzebeding hieraan geen afbreuk doet en dat de 
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geldigheid van het forumkeuzebeding in de relatie tussen afzender en vervoerder niet  
zonder meer kan getransponeerd worden naar de derde-houder, gelet op het onderscheid 
tussen de positie van de oorspronkelijke partijen bij de overeenkomst en die van de derde-
houder.

Uit  artikel  17,  eerste lid,  EEX-verdrag volgt dat wanneer de partijen,  van wie er ten  
minste  een  woonplaats  heeft  op  het  grondgebied  van een verdragsluitende  staat,  een  
gerecht  of  de  gerechten  van  een  verdragsluitende  staat  hebben  aangewezen  voor  de  
kennisneming van geschillen welke naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking  
zijn ontstaan of zullen ontstaan, dit gerecht of de gerechten van die staat bij uitsluiting  
bevoegd zijn.

De overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter kan overeenkomstig artikel 17,  
eerste lid, c, EEX-verdrag worden gesloten, in de internationale handel, in een vorm die  
overeenstemt met een gewoonte waarvan de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren  
te  zijn  en  die  in  de  internationale  handel  algemeen  bekend  is  en  door  partijen  bij  
dergelijke  overeenkomsten  in  de  betrokken  handelsbranche  doorgaans  in  acht  wordt  
genomen.

Onder gelding van artikel 17, eerste lid, c, EEX-verdrag behoeft de wil van de partijen  
niet  meer  te  worden  vastgesteld  en  dient  integendeel  te  worden  aangenomen  dat  de  
partijen bij  de overeenkomst  worden vermoed met het beding tot  aanwijzing van een  
bevoegde  rechter  in  te  stemmen,  wanneer  hun  handelwijze  overeenkomt  met  een  
gewoonte die geldt in de branche van internationale handel waarin zij werkzaam zijn, en  
zij dat gebruik kennen of geacht worden te kennen.

In zover het hof van beroep oordeelt  dat  de  concrete omstandigheden van het  louter  
aanbieden van het cognossement door de derde-houder en het gebrek aan protest tegen  
het forumkeuzebeding na ontvangst van het cognossement niet  voldoende zijn om een  
stilzwijgende instemming te vermoeden, onderzoekt het hof niet of die handelwijze in de  
branche van de internationale handel waarin partijen werkzaam zijn een gebondenheid  
met het bevoegdheidsbeding oplevert.

Het  enkele  onderzoek  of  de  concrete  omstandigheden  van  het  geval  het  bewijs  van 
instemming  met  het  bevoegdheidsbeding  opleveren,  verantwoordt  niet  naar  recht  de  
beslissing dat ook geen instemming met het bevoegdheidsbeding voorligt in de zin van  
artikel 17, eerste lid, c, EEX-verdrag.

Besluit

De beslissing dat de instemming met het forumbeding niet afdoend naar recht bewezen is,  
laat  na  te  onderzoeken  of  de  handelwijze  van  de  eerste  verweerster  strookt  met  een 
gewoonte die geldt in de branche van internationale handel waarin zij werkzaam zijn en  
aldus gebondenheid met het forumbeding oplevert (schending van artikel 17, eerste lid, c)  
van het EEX-verdrag).

Vierde onderdeel

Schending van artikel 91, in het bijzonder littera A., Zeewet, de artikelen 1 tot 10 Hague-
Visby Rules, artikel 1315 Burgerlijk Wetboek, artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en van  
het algemeen rechtsbeginsel van de taak van de rechter inzake de toepassing van het  
recht op de feiten, afgeleid uit artikel 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek.

1. Zo artikel 91, A., Zeewet de Belgische gerechten internationale bevoegdheid verleent  
om op basis van artikel 91 Zeewet - dat de omzetting naar Belgisch recht van de artikelen  
1  tot  10  Hague-Visby  Rules  bevat  -  het  geschil  over  het  vervoer  onder  verhandeld  
cognossement  van  of  naar  een  Belgische  haven  te  beslechten,  kan  die  
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bevoegdheidsopneming  slechts  het  gevolg  zijn  van  een  concreet  onderzoek  naar  de  
houding van de bevoegde buitenlandse gerechten jegens artikel 91, A., Zeewet.

Het staat aan de rechter om op grond van zijn taak als rechter dit onderzoek naar de  
stand van het vreemd recht uit te voeren. Hij kan dit onderzoek onder verwijzing naar de 
regels inzake bewijslast niet afwentelen op de gedingvoerende partijen.

Het hof van beroep oordeelt in voorliggend geval dat eiseres het bewijs moet leveren dat  
de buitenlandse rechters voormeld artikel 91 Zeewet zullen toepassen en dat, nu zulks niet  
bewezen wordt, aan de Amerikaanse rechter noch aan de Duitse rechter internationale  
bevoegdheid kan worden toegekend.

Volgens het hof van beroep zullen de Belgische rechtbanken als enigen met zekerheid  
artikel 91 Zeewet toepassen.

Verder  in  het  arrest  stelt  het  hof  van  beroep vast  dat  "artikel  7.2  van  de  Fiata B/L  
uitdrukkelijk bepaalt dat de overeenkomst wordt beheerst door de versie van de Haagse  
Visbysche Regels die van kracht zijn in de laadhaven, zijnde Antwerpen".

In  zover  het  hof  van  beroep  oordeelt  dat  eiseres  het  bewijs  moet  leveren  dat  de  
buitenlandse  rechters  voormeld  artikel  91  Zeewet  zullen  toepassen,  doet  het  hof  van  
beroep afbreuk aan zijn taak om de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht  
te  bepalen,  in  voorkomend  geval  na  daarover  de  nodige  inlichtingen  te  hebben 
ingewonnen en legt het aan de eiseres onwettig een bewijslast op die zij niet te dragen  
heeft (schending van het algemeen rechtsbeginsel van de taak van de rechter inzake de  
toepassing van het recht op de feiten, afgeleid uit artikel 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek,  
en van de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek inzake de  
bewijslast).

Tegelijk verantwoordt het hof van beroep in het licht van de vaststelling dat "artikel 7.2  
van de FIATA B/L uitdrukkelijk bepaalt  dat de overeenkomst wordt beheerst  door de  
versie  van  de  Haagse  Visbysche  Regels  die  van  kracht  zijn  in  de  laadhaven,  zijnde  
Antwerpen" niet naar recht zijn beslissing dat de Belgische rechtbanken als enigen met  
zekerheid artikel 91 van de Belgische Zeewet zullen toepassen (schending van artikel 91,  
in het bijzonder littera A., Zeewet en van de artikelen 1 tot 10 Hague-Visby Rules).

Het verantwoordt dus evenmin naar recht zijn beslissing dat aan de Amerikaanse rechter  
noch aan de Duitse rechter internationale bevoegdheid kan worden toegekend (schending  
van de artikelen 2 en 5, eerste lid, EEX-verdrag).

Besluit

Het hof van beroep wentelt in strijd met de regels inzake bewijslast en de taak van de  
rechter het bewijs van de concrete inhoud van het vreemd recht op eiseres of (schending  
van het algemeen rechtsbeginsel van de taak van de rechter inzake de toepassing van het 
recht op de feiten, afgeleid uit artikel 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen  
1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek) en verantwoordt niet naar recht  
zijn beslissing dat de Belgische rechtbanken als enigen met zekerheid artikel 91 Belgische  
Zeewet zullen toepassen (schending van artikel 91, in het bijzonder littera A., Zeewet, van  
de artikelen 1 tot  10 Hague-Visby Rules en van de artikelen 2 en 5,  eerste lid,  EEX-
verdrag).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
1.  Uit  de  bestreden  beslissing  blijkt  dat  het  geschil  betrekking  heeft  op  de 
uitvoering van een overeenkomst van vervoer over zee van een in een container 
gestuwde machine van Antwerpen naar Houston (USA) aan boord van het ms 
MSC  DYMPHNA  onder  dekking  van  een  cognossement  301/0010236  DE 
uitgegeven te Neunkirchen (Duitsland). Deze container kon niet ter bestemming 
worden afgeleverd aangezien deze tijdens de reis overboord is geslagen.

2.  Krachtens  het  te  dezen toepasselijke artikel  5,  lid  1,  EEX-verdrag,  kan de 
verweerder  die  zijn  woonplaats  heeft  op  het  grondgebied  van  een 
verdragsluitende  Staat,  in  een  andere  verdragsluitende  Staat,  ten  aanzien  van 
verbintenissen uit een overeenkomst, worden opgeroepen voor het gerecht van 
de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of 
moet worden uitgevoerd. 

De uitvoering  van  een  vervoerovereenkomst  over  zee  omvat  een  geheel  van 
diensten die niet kunnen worden opgesplitst, zoals onder meer het laden en het 
stuwen van de goederen, hun vervoer en de aflevering in de bestemmingshaven, 
zodat zowel de plaats van inlading als de plaats van lossing gelijkelijk moeten 
worden beschouwd als de plaatsen waar de verbintenissen die het voorwerp zijn 
van het zeevervoer, worden uitgevoerd. 

Hieruit volgt dat de eiser de zeevervoerder naar zijn keuze kan oproepen voor het 
gerecht in het rechtsgebied waar een van die plaatsen is gelegen.

3. Zoals de verweersters aanvoeren, mocht het arrest zonder schending van de in 
het  onderdeel  aangewezen  Grondwets-  en  wetsbepalingen,  beslissen  dat  de 
rechtbanken te Antwerpen rechtsmacht bezitten.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.

(...)

Derde onderdeel
5.  Het  onderdeel  voert  aan  dat  appelrechters  niet  hebben  onderzocht  of  het 
bevoegdheidsbeding in het cognossement niet kan beschouwd worden als een 
geldige overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter krachtens een in 
de  internationale  handel  geldende  gewoonte  die  de  partijen  bij  dergelijke 
overeenkomsten in de betrokken branche doorgaans in acht nemen als bedoeld 
door artikel 17, eerste lid, c, EEX-verdrag.

6. De derde-houder van het cognossement kan niet beschouwd worden als een 
rechtsopvolger van de inlader, maar ontleent zijn rechten tegen de zeevervoerder 
op zelfstandige en rechtstreekse wijze uit het cognossement.

7. De grieven die ervan uitgaan dat de derde-houder van een cognossement geldt 
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als  een  der  contractanten  of  in  de  rechten  is  getreden  van  een  der 
contractspartijen, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  h.  Dirix  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Maes en Kirkpatrick.

Nr. 21

1° KAMER - 7 januari 2011

1º WRAKING - STRAFZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE - CONCLUSIE - FEDERAAL MAGISTRAAT - 
WETTIGHEID

2º OPENBAAR MINISTERIE - WRAKING VAN DE RECHTER - STRAFZAKEN - CONCLUSIE - 
FEDERAAL MAGISTRAAT - WETTIGHEID

1º  en  2º  De  bepalingen  van  de  artikelen  144bis,  §§2  en  3,  764,  7°  en  838  van  het  
Gerechtelijk  Wetboek verhinderen niet  dat  het hof  van beroep over de wraking  van de 
rechter uitspraak doet op conclusie van een federaal magistraat.  (Artt. 144bis, §§2 en 3, 
764, 7° en 838, Gerechtelijk Wetboek)

(S. e.a.) 

ARREST

(AR C.10.0721.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, [eerste kamer,] van 8 december 2010.

De eisers I voeren geen middel aan.

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

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 144bis, §§2 en 3, 764, 7°, en 
838 Gerechtelijk Wetboek: de griffier heeft de akte van wraking en de verklaring 
van de rechter niet aan de procureur-generaal bij het hof van beroep gezonden, 
zoals bepaald in artikel 838 Gerechtelijk Wetboek, maar alleen aan de federale 
parketmagistraat die een advies heeft verleend.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:

- de griffier op 24 november 2010 na het antwoord van de gewraakte rechter, het 
verzoek tot wraking en de stukken heeft overgemaakt zowel aan de procureur-
generaal bij het hof van beroep te Antwerpen als aan de federale procureur des 
Konings;

- de griffier op 29 november 2010 diezelfde procureur-generaal heeft verwittigd 
dat  het  verzoek tot  wraking zou worden  behandeld  op de rechtszitting van 2 
december 2010;

- het openbaar ministerie in de persoon van de federale magistraat M.C. op de 
rechtszitting van 2 december 2010 een schriftelijke conclusie heeft neergelegd 
op de griffie van het hof van beroep te Antwerpen.

Het middel dat ervan uitgaat dat de stukken niet aan de procureur-generaal bij 
het hof van beroep te Antwerpen, maar uitsluitend aan de federale procureur des 
Konings zijn meegedeeld, mist in zoverre feitelijke grondslag.

3. Geen van de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen verhindert dat 
het hof van beroep over de wraking uitspraak doet op conclusie van een federaal 
magistraat.

Het  middel  dat  van  een  andere  rechtsopvatting  uitgaat,  faalt  in  zoverre  naar 
recht.

4. De eiser vraagt dat het Hof de navolgende prejudiciële vraag zou stellen aan 
het Grondwettelijk Hof:

"Schendt artikel  838 Gerechtelijk Wetboek, in samenhang gelezen met artikel 
144bis, §2, Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in zover eruit 
volgt dat de leden van het federaal parket die belast zijn met de strafvordering, in 
geval  van  een  wraking  kunnen  tussenkomen  bij  de  behandeling  van  dit 
tussengeschil  voor het  gerecht  onmiddellijk  hoger  in  rang en aan  dit  gerecht 
advies  kunnen  verstrekken  over  de wraking,  terwijl  in  de regel  het  openbaar 
ministerie  bij  het  gerecht  onmiddellijk  hoger  in  rang  optreedt  en  over  dit 
tussengeschil advies verleent?"

5.  De  vraag  gaat  uit  van  de  onjuiste  rechtsopvatting  dat  uit  artikel  838 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat een federaal magistraat voor de uitspraak over 
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een wraking door het hof van beroep, geen conclusie kan nemen.

Het Hof moet de voorgestelde prejudiciële vraag niet stellen.

(...) 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. 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 van hun cassatieberoep.

7 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. H. 
Van Bavel, Brussel en J. Van Doninck, Brussel.

Nr. 22

3° KAMER - 10 januari 2011

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - OMVANG

Uit het geheel van de artikelen 1017, eerste en vierde lid, 1018, eerste lid, 6° en 1022,  
eerste lid Ger.W. en de artikelen 1, tweede lid en 2, tweede lid van het koninklijk besluit van  
26  oktober  2007,  volgt  dat  de  in  het  gelijk  gestelde  partij  slechts  recht  heeft  op  één  
rechtsplegingsvergoeding per aanleg, die berekend wordt op basis van het bedrag van de  
hoofdvordering. (Art. 1017, eerste en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek; Artt. 1018, eerste lid, 
6°, en 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; Artt. 1, tweede lid, en 2, tweede lid, KB 26 
okt. 2007)

(VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN, openbare instelling onder de vorm van een nv T. ETHIAS GEMEEN 
RECHT e.a.)

ARREST

(AR C.09.0456.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis op 23 maart 2009 in hoger beroep 
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  16  december  2010 
verwezen naar de derde kamer.
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Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste onderdeel
1. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij bijzondere 
wetten anders  bepalen,  ieder  eindvonnis,  zelfs  ambtshalve,  de in het  ongelijk 
gestelde  partij  in  de  kosten  verwijst,  onverminderd  de  overeenkomst  tussen 
partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Krachtens  artikel  1017,  vierde  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  kunnen  de  kosten 
worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de 
partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, 
hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters 
of aanverwanten in dezelfde graad.

Krachtens artikel 1018, eerste lid, 6°, Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten 
de rechtsplegingsvergoeding zoals bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.

Volgens  artikel  1022,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek,  is  de 
rechtsplegingsvergoeding  een  forfaitaire  tegemoetkoming  in  de  kosten  en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Artikel  1,  tweede  lid,  van  het  koninklijk  besluit  van  26  oktober  2007  tot 
vaststelling van het  tarief  van de rechtsplegingsvergoeding  bedoeld in  artikel 
1022  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, bepaalt dat de bedragen vastgesteld worden per aanleg.

Luidens  artikel  2,  tweede  lid,  van  voornoemd  koninklijk  besluit  wordt  de 
rechtsplegingsvergoeding berekend op basis van het bedrag van de vordering dat 
wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 Gerechtelijk 
Wetboek in verband met de bepaling van de bevoegdheid en de aanleg.

2. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de in het gelijk gestelde partij 
slechts  recht  heeft  op  één  rechtsplegingsvergoeding  per  aanleg,  die  berekend 
wordt op basis van het bedrag van de hoofdvordering.

3. Na te hebben vastgesteld dat de verweersters zowel wat de hoofdvordering als 
de tegenvordering in het gelijk worden gesteld, oordelen de appelrechters dat zij 
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aanspraak kunnen maken op twee afzonderlijke rechtsplegingsvergoedingen, met 
name zowel voor de hoofd- als voor de tegenvordering en willigen zij zodoende 
het incidenteel beroep in.

Het bestreden vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het incidenteel hoger beroep van 
de verweersters gegrond verklaart.

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

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

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te 
Mechelen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

10 januari 2011 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr.  Deconinck  –  Gelijkluidende  conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Maes.

Nr. 23

3° KAMER - 10 januari 2011

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE WERKING - UITSPRAAK OVER HET GESCHIL - ONDERZOEKSMAATREGEL - 
VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER - DRAAGWIJDTE

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DIENSTBODEN - INWONEN - 
DRAAGWIJDTE

1º  De  appelrechter  die  het  hoger  beroep  gegrond  of  ten  dele  gegrond  verklaart,  het 
beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, mag de zaak niet naar de 
eerste rechter verwijzen, ook al beveelt hij tevens een onderzoeksmaatregel die dezelfde of  
grotendeels dezelfde is als diegene bevolen door het beroepen vonnis. De appelrechter  
doet ook zelf uitspraak over het geschil wanneer hij een geschilpunt dat niet de grondslag 
vormt van de bevestigde onderzoeksmaatregel anders beoordeelt dan de eerste rechter1.  
(Art. 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

1 Zie de conclusies van het openbaar ministerie.
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2º Het inwonen in de zin van artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
veronderstelt  niet  noodzakelijk  dat de dienstbode in dezelfde woning als zijn werkgever  
leeft2. (Art. 18, KB 28 nov. 1969)

(T. T. M. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier:
1. Het eerste middel heeft betrekking op de draagwijdte en de toepassing van het bepaalde 
in artikel 1068, tweede lid Ger.W. krachtens hetwelk de rechter in hoger beroep de zaak 
alleen  dan  verwijst  naar  de  eerste  rechter,  indien  hij,  zelfs  gedeeltelijk,  een  in  het 
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
2. In oudere rechtspraak, voornamelijk sedert het arrest van 13 januari 19723 gaf uw Hof 
aan  de  terugwijzing  een  algemeen  en  verplicht  karakter.  Van  zodra  een  bevolen 
onderzoeksmaatregel,  al  was  het  maar  gedeeltelijk,  bevestigd  werd  gold  de 
terugwijzingsplicht van de zaak in haar geheel, zelfs ingeval van gemengde vonnissen, 
dus  ongeacht  of  het  vonnis  naast  de  onderzoeksmaatregel  nog  andere  beschikkingen 
bevat4, ongeacht of het onderzoek werd ingesteld tegen de onderzoeksmaatregel zelf of 
tegen een andere beschikking van het vonnis5.
In  de rechtsleer werd deze zienswijze  bekritiseerd omdat  zij  afbreuk zou doen aan de 
algemene regel van de verruimde devolutieve werking van het hoger beroep zoals bepaald 
in het eerste lid van artikel 1068 Ger.W., die erop neerkomt dat de zaak in haar geheel 
naar  de  rechter  in  hoger  beroep wordt  overgeheveld  van  zodra dit  eindbeschikkingen 
bevat.
De plicht tot terugverwijzing krachtens artikel 1068, tweede lid Ger.W. heeft, aldus deze 
kritiek,  een  uitzonderingskarakter  en  zou  slechts  toepassing  vinden  in  twee  gevallen, 
namelijk wanneer de aangevochten beslissing uitsluitend een onderzoeksmaatregel bevat 
en deze in hoger beroep wordt bevestigd en in het geval het hoger beroep louter gericht is 
tegen een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel in een gemengd vonnis en 
deze maatregel door de rechter in hoger beroep wordt bevestigd6.
3. De recentere rechtspraak van uw Hof beklemtoont het uitzonderlijk karakter van het 
tweede lid van artikel 1068 Ger.W. 
Zo werd bij arrest van 29 januari 20107 geoordeeld dat het arrest, dat de zaak naar de 
eerste  rechter  verwijst,  (maar)  er  zich  niet  toe  beperkt  een  door  die  rechter  bevolen 
onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen artikel 1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt.
Eerder oordeelde Uw Hof dat de appelrechters die, na het hoger beroep gegrond te hebben 
verklaard, het beroepen vonnis wijzigen en zelf uitspraak doen over het geschil, de zaak 
niet naar de eerste rechter dienen te verwijzen wanneer zij zelf een onderzoeksmaatregel 
bevelen, ook al had het beroepen vonnis dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen8, ook al is 
die  onderzoeksmaatregel  grotendeels  dezelfde  als  degene  bevolen  door  het  beroepen 
vonnis9 of ook al werd dezelfde deskundige met eenzelfde opdracht gelast10.

2 Ibid.
3 Cass. 13 jan. 1972, AC, 1972, 469.
4 Cass. 20 nov. 1987, AC, 1987-1988, 366, nr. 173.
5 Cass. 28 april 1980, AC, 1979-1980, nr.1070
6 Zie de verwijzingen naar het standpunt van Kohl en Fettweiss in K. BROECKX, Het recht op hoger 
beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Maklu, 1995, 247.
7 Cass. 29 jan. 2010, AR C.09.0143.F.
8 Cass. 29 jan. 2004, AR C.01.0537.N; AC, 2004, nr. 53.
9 Cass. 26 jan. 2007, AR C.06.0077.N, Pas. 2007, nr. 50.
10 Cass. 14 jan. 2008, AR C.07.0234.N, AC, 2008 nr. 23.
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4. In zijn conclusie vóór het arrest van 29 januari 2004 stelde advocaat - generaal Thijs in 
dit verband dat: 
"De verwijzingsverplichting van art. 1068, 2de lid Ger.W. staat en valt met een veeleer 
formeel criterium.
Wanneer  de  appèlrechter  het  beroepen  vonnis  teniet  doet\hervormt\wijzigt, 
dientengevolge opnieuw oordeelt en in die lijn een onderzoeksmaatregel beveelt, is van 
een  'bevestiging'  in  de  zin  van  voormelde  bepaling  geen  sprake.  Dat  de  appèlrechter 
dezelfde onderzoeksmaatregel als de eerste rechter beveelt, doet hieraan geen afbreuk. De 
appèlrechter spreekt zich opnieuw uit.  Dit is wat  anders dan (desnoods) op grond van 
eigen motieven de beslissing van de eerste rechter bevestigen. Dit is zeker wat anders dan 
de  motieven  van  de  eerste  rechter  (deels)  beamen  en  dientengevolge  zijn  beslissing 
bevestigen.  In  deze  laatste  gevallen  spreekt  de appèlrechter  uiteraard zelf  recht,  doch 
doorheen de mond van de eerste rechter. Alsdan moet hij, wanneer hij de door de eerste 
rechter bevolen onderzoeksmaatregel (al was het deels) bevestigt, de zaak naar de eerste 
rechter verwijzen.
De  appèlbeslissing  moet  'goed'  worden  bekeken.  Het  loutere  feit  dat  de  appèlrechter 
(klaarblijkelijk)  dezelfde  onderzoeksmaatregel  beveelt  als  de  eerste  rechter  mag  niet 
misleidend  werken.  Inderdaad,  het  beschikkende  gedeelte  geeft  de  doorslag.  Eens  de 
appèlrechter  de  beslissing  van  de  eerste  rechter  (al  was  het  deels)  teniet 
doet\hervormt\wijzigt  en  in  functie  van  zijn  nieuw oordeel  een  (per  definitie  aan  dit 
nieuwe oordeel ondergeschikte) onderzoeksmaatregel uitspreekt, ook al gaat het eigenlijk 
om dezelfde onderzoeksmaatregel als die van de eerste rechter, moet hij de zaak aan zich 
houden.  In  dat  geval  spreekt  de appèlrechter  geen  recht  door  de mond van  de eerste 
rechter (evenmin wat de onderzoeksmaatregel betreft).
Een  bevestiging  in  de  zin  van  art.  1068,  2de  lid  Ger.W.  is  niet  aan  de  orde.  De 
verwijzingsverplichting in de zin van deze bepaling speelt enkel wanneer de appèlrechter 
het  oordeel  van  de  eerste  rechter  behoudt,  ook  m.b.t.  de  door  deze  laatste  bevolen 
onderzoeksmaatregel.
Een  andere  zienswijze  zou  erop  neerkomen  dat  de  appèlrechter  een  illegale  rol  van 
cassatie-  en  verwijzingsrechter  wordt  toegemeten.  Indien  de  appèlrechter, 
niettegenstaande  het  feit  dat  hij  het  beroepen  vonnis  teniet  doet\hervormt\wijzigt  (en 
voorts  in  functie  van  zijn  nieuw oordeel  per  hypothese  dezelfde  onderzoeksmaatregel 
beveelt als de eerste rechter), de zaak naar de eerste rechter moet verwijzen, dan zal die 
eerste rechter (verder) dienen te oordelen in functie van een (door de appèlrechter) teniet 
gedane\hervormde\gewijzigde beslissing.  De eerste rechter die bv.  in een bepaalde zin 
oordeelt over de aansprakelijkheid voor een schadegeval en ter begroting van de schade 
een deskundigenonderzoek beveelt, zal dan verder dienen te oordelen in functie van de in 
hoger beroep teniet gedane\hervormde\gewijzigde beslissing over de aansprakelijkheid.
Dit gaat niet op: zodra de appèlrechter het beroepen vonnis teniet doet\hervormt\wijzigt, 
primeert art.1068, 1ste lid Ger.W. boven art. 1068, 2de lid Ger.W."11

5. Eiseres gaat er in het eerste middel van uit dat wanneer de rechter in hoger beroep het 
eerste vonnis vernietigt en wijzigt op bepaalde punten maar de beslissingen van de eerste 
rechter die het uitgangspunt vormden tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel niet 
wijzigt  en  dus  voor  het  bevelen  van  een  onderzoeksmaatregel  hetzelfde  uitgangspunt 
neemt als de eerste rechter, hij de beslissing van de eerste rechter bevestigt en in dat geval 
de zaak dient terug te wijzen.
Eiseres is op grond van deze stelling van oordeel dat de appelrechters niet wettig de zaak 
in haar geheel tot zich getrokken hebben en zij artikel 1068 Ger.W. schenden door de 

11 Conclusie advocaat-generaal D. THIJS vóór Cass. 29 jan. 2004, AR C.01.0537.N, AC, 2004, nr. 53.
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zaak niet  naar de eerste rechter te hebben verwezen voor  verdere  behandeling van de 
geschilpunten  waarover  de  beoordeling  afhankelijk  is  van  de  resultaten  van  de 
onderzoeksmaatregel.
Mijns inziens kan dit standpunt niet bijgetreden worden.
Vooreerst  is  het  zo  dat,  anders  dan  het  eerste  middel  aanvoert,  de  appelrechter  in 
voorliggende zaak, die de zaak in haar geheel tot zich trekt, het hoger beroep gedeeltelijk 
gegrond verklaart en het vonnis van de eerste rechter vernietigt alleszins meer doet dan 
louter de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigen.
Bovendien faalt het standpunt naar recht. Zoals hiervoor gesteld, primeert het eerste lid 
van artikel 1068 Ger.W. boven het tweede lid zodra de appelrechter het beroepen vonnis 
teniet doet\hervormt\wijzigt.
Noch artikel 1068 Ger.W., noch enige andere wetsbepaling maken hierbij het onderscheid 
dat eiseres in haar middel naar voor brengt. 
Bovendien leidt de stelling van eiseres met het aangevoerde onderscheid niet enkel tot een 
opsplitsing  van  het  geschil,  maar  vereist  het  ook  een  soms  moeilijke  of  delicate 
interpretatie door de appelrechter van welke beslissingen het uitgangspunt vormen voor 
de bevolen onderzoeksmaatregel en welke niet.
Zowel  de  opsplitsing  van  het  geschil  als  de  verplichting  tot  bijkomende  analyse 
bemoeilijkt het procesverloop en doorkruist de bedoelingen die de wetgever destijds met 
het invoeren van de terugwijzingsplicht voor ogen had, namelijk het vermijden van een 
bijkomende- of een overbelasting van de appelgerechten.
6. In het eerste onderdeel van het tweede middel gaat eiseres er van uit dat slechts sprake 
is  van  een  "inwonende  dienstbode"  wanneer  die  fysiek  onder  hetzelfde  dak  van  de 
werkgever woont en dat het gegeven dat de dienstbode permanent ter beschikking staat 
van de werkgever, bij de beoordeling van het al dan niet inwonend karakter niet relevant 
is. Eiseres leidt hieruit af dat de dienstbode die, zoals in voorliggend geval woont in een 
aanpalend gebouw, dat eigendom is van de werkgever en speciaal wordt opgericht ten 
behoeve van de huisvesting van de dienstbode en hem gratis met dit doel ter beschikking 
wordt gesteld, zodat de werkgever permanent op de dienstbode kan beroep doen, niet te 
beschouwen is als een inwonende dienstbode.
Artikel 18 van het uitvoeringsbesluit RSZ bepaalt dat de dienstboden, die hoofdzakelijk 
huishoudelijke  arbeid  van  lichamelijke  aard  verrichten  voor  de  behoeften  van  de 
huishouding van de werkgever en zijn gezin, uitgesloten worden van de toepassing van de 
RSZ wet  wanneer  zij  niet  bij  de  werkgever  inwonen,  zij  geen  vier  uur  per  dag  bij 
eenzelfde  werkgever  tewerkgesteld  zijn,  noch  vierentwintig  uur  per  week  bij  één  of 
verschillende werkgevers tewerkgesteld zijn. Ook de werkgevers van deze werknemers 
worden wegens deze tewerkstelling van de toepassing van de RSZ wet uitgesloten.
De bij de werkgever inwonende dienstboden worden binnen de perken bepaald bij artikel 
5 van het Uitvoeringsbesluit wel onderworpen aan de toepassing van de wet.
Het begrip "inwonende dienstbode" wordt in de RSZ reglementering niet gedefinieerd.
Het "inwonen" dient dan vanuit zijn gewone taalkundige betekenis beoordeeld te worden, 
terwijl  het  begrip  "inwonende  dienstbode"  bovendien  een  historisch-economische 
invulling vereist.
In de memorie van antwoord wordt er terecht op gewezen dat de inwonende dienstbode, 
die genoot van gratis kost en inwoon bij de werkgever, om die reden een kleiner loon 
kreeg  uitbetaald.  Daardoor  werd  de  dienstbode  sterk  economisch  afhankelijk  van  de 
werkgever en was er de nood aan een grotere sociale bescherming. Dit verklaart waarom 
de inwonende dienstbode niet aan de toepassing van de RSZ-wet werd onttrokken terwijl 
de  niet-inwonende  dienstboden  overeenkomstig  artikel  18  van  het  Uitvoeringsbesluit 
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dergelijke bescherming niet genieten.
Het  inwonen  van  een  dienstbode,  het  economisch  afhankelijk  zijn  van  de  werkgever, 
garandeert een permanente nabijheid en een grotere beschikbaarheid ten behoeve van de 
werkgever  in vergelijking tot  de niet-inwonende  dienstbode die slechts gedurende een 
aantal  uren werkt  bij  één of  meerdere  werkgevers,  en die  dus  enkel  tijdens  die  uren 
aanwezig en beschikbaar is.
Het louter feit dat de dienstbode niet in de hoofdwoning van de eigenaars met hen onder 
hetzelfde dak woont maar wel in een aanpalend gebouw op hetzelfde terrein dat eigendom 
is van de werkgever en hem gratis ter beschikking wordt gesteld kan er niet toe leiden de 
daar  wonende  dienstbode  als  een  niet-inwonende  dienstbode  te  beschouwen,  nu  de 
arbeidssituatie  quasi  identiek  is  en  de  permanente  nabijheid  en  beschikbaarheid  ten 
behoeve van de werkgever evenzeer gegarandeerd wordt.
Het eerste onderdeel faalt bijgevolg naar recht.
Het tweede onderdeel dat volledig is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending 
van artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit RSZ is niet ontvankelijk.
7. Met betrekking tot de ex delicto gestelde vordering tot schadevergoeding wegens het 
niet  onderwerpen  aan de sociale  zekerheid  gaan  de appelrechters  vooreerst  na  of  het 
materieel en het moreel element van het misdrijf voorhanden zijn. Zij oordelen dat dit zo 
is  en  dat  gezien  verweerster  als  inwonende  bediende  te  beschouwen  was,  eiseres  ten 
onrechte de arbeidsprestaties van verweerster niet aangaf bij de Rijksdienst voor Sociale 
zekerheid en geen socialezekerheidsbijdragen betaalde op haar loon.
De  appelrechters  gaan  verder  na  of  er  sprake  is  van  (gedeeltelijke)  verjaring  van  de 
vordering. Zij oordelen dat dit niet zo is nu de aan eiseres verweten feiten een voortgezet 
misdrijf opleveren en de aanvang van de verjaringstermijn samenvalt met het ogenblik 
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die zich niet voor eind juli 2005 situeert. 
Zij oordelen verder dat gezien de dagvaarding werd betekend op 23 oktober 2006, de door 
verweerster gestelde vordering niet, zelfs niet gedeeltelijk verjaard is.
De  appelrechters  konden  op  grond  van  de  de  door  hen  in  dit  verband  gedane 
vaststellingen, oordelen dat de strafbare feiten die aan eiseres worden verweten tijdens de 
ganse duur van haar tewerkstelling als inwonende bediende verbonden zijn door eenheid 
van opzet. Zij schenden hiermee artikel 65 SW. niet.
Het middel kan, in zijn beide onderdelen niet aangenomen worden.
Conclusie: VERWERPING

ARREST

(AR S.09.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 juni 2009 gewezen door het 
arbeidshof te Antwerpen.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
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Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 15, 16, eerste lid, 812, 813, eerste lid, 1042, 1068, eerste en tweede lid, en  
1072, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

In  de  bestreden  beslissing  trekt  het  arbeidshof  de  zaak  in  haar  geheel  tot  zich  met  
toepassing van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek (blz. 18, derde alinea, van het  
beschikkend gedeelte van het bestreden arrest).

Alvorens verder recht te spreken over (zowel de ontvankelijkheid als de gegrondheid van)  
de  "ex  delicto"  gestelde  vorderingen  van  de  eerste  verweerster  tot  betaling  van  
achterstallig  loon  "als  herstel  in  natura  of  bij  equivalent"  en  tot  betaling  van 
feestdagenvergoeding "als  herstel  in natura of bij  equivalent",  laat  het  arbeidshof de  
eerste verweerster toe met alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, het bewijs te  
leveren van de in het beschikkend gedeelte van het arrest opgesomde feiten.

Het arbeidshof staat de eiseres toe het tegenbewijs te leveren van die feiten, en dit met  
dezelfde rechtsmiddelen (blz.  18,  onderaan,  t.e.m. 19,  eerste volledige alinea,  van het  
bestreden arrest).

Die beslissingen van het arbeidshof zijn, in zoverre zij betrekking hebben op de vordering  
van  de  eerste  verweerster  tot  betaling  van  achterstallig  loon,  gesteund  op  volgende 
vaststellingen en motieven die voorkomen op de bladzijden 6 t.e.m. 9 onder VI.1, van het  
bestreden arrest.

De voornoemde beslissingen van het arbeidshof zijn, in zoverre zij betrekking hebben op 
de vordering van de eerste verweerster tot betaling van feestdagenvergoeding, gesteund  
op de vaststellingen en motieven die voorkomen op de bladzijde 17, onder VI.4, van het  
bestreden arrest.

Het arbeidshof gelast in toepassing van artikel 1072, tweede lid, van het Gerechtelijk  
Wetboek de rechters van de arbeidsrechtbank te Antwerpen met de uitvoering van de door  
hem bevolen onderzoeksmaatregel (blz. 19, tweede volledige alinea, van het bestreden  
arrest).

Het arbeidshof verklaart het bestreden arrest verbindend ten overstaan van de tweede  
verweerder  (blz.  18,  vierde  alinea,  van  het  beschikkend  gedeelte  van  het  bestreden  
arrest).

Grieven

1.1.1. Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep  
tegen  een  eindvonnis  of  tegen  een  vonnis  alvorens  recht  te  doen  het  geschil  zelf  
aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep.

Krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst de rechter in  
hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, een  
in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.

De  rechter  in  hoger  beroep  die  enkel  een  in  het  aangevochten  vonnis  bevolen 
onderzoeksmaatregel (zelfs gedeeltelijk) bevestigt zonder het beroepen vonnis werkelijk te  
wijzigen en zonder aldus zelf anders dan de eerste rechter uitspraak te doen over het  
geschil  (en  die  aldus  het  door  de  eerste  rechter  voor  het  opleggen  van  de  
onderzoeksmaatregel  in  aanmerking  genomen  uitgangspunt  overneemt),  dient  met  
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toepassing van het voornoemde artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de  
zaak  te  verwijzen  naar  de  eerste  rechter  (althans  wat  de  geschilpunten  betreft  die  
afhankelijk  zijn  van  de  beoordeling  van  de  resultaten  van  de  bevestigde  
onderzoeksmaatregel) en kan aldus de zaak niet (met toepassing van artikel 1068, eerste  
lid, van het Gerechtelijk Wetboek) in haar geheel aan zich houden.

1.1.2. Artikel 1072, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter in  
hoger beroep,  wanneer daartoe grond bestaat,  zijn  eindbeslissing aanhoudt  totdat  de  
maatregelen zijn uitgevoerd, die de eerste rechter of hij zelf heeft bevolen alvorens recht  
te  doen.  Op grond van artikel  1072,  tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek staat,  
behoudens de uitzondering bepaald in artikel  1068,  tweede lid,  de uitvoering van die 
maatregelen aan de eerste rechter of aan de rechter in hoger beroep, naargelang deze  
laatste beslist.

De uitvoering van de door de eerste rechter of door de rechter in hoger beroep bevolen  
maatregelen alvorens recht te doen, komt dus aan de eerste rechter of aan de rechter in  
hoger beroep toe, naargelang de eerste, dan wel de laatste beslist, tenzij de rechter in 
hoger  beroep  een  door  de  eerste  rechter  bevolen  onderzoeksmaatregel,  al  was  het  
gedeeltelijk,  bevestigt  in  de  zin  van  artikel  1068,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek.  Indien  de  rechter  in  hoger  beroep  een  door  de  eerste  rechter  bevolen  
onderzoeksmaatregel, al was het gedeeltelijk, bevestigt, beschikt hij niet over de keuze die  
artikel 1072, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek biedt en is hij verplicht de zaak  
naar de eerste rechter te verwijzen.

1.2.1. In haar vonnis van 18 oktober 2007 machtigde de arbeidsrechtbank te Antwerpen,  
alvorens  recht  te  doen  over  de  (grond  van  de)  vordering  tot  het  verkrijgen  van  een  
provisioneel bedrag van 70.000 euro als achterstallig loon,  de eerste verweerster het  
bewijs te leveren door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, van de volgende 
feiten:

"-  dat  (de  eerste  verweerster)  gedurende  de  volledige  duur  van  de  overeenkomst  
dagelijks, zowel tijdens de week, de weekends en de feestdagen van 7.30 tot na 20 uur ter  
beschikking diende te staan van (de eiseres) en arbeidsprestaties leverde;

-  dat  (de eerste verweerster) veel  meer prestaties leverde dan 4 uren per  dag en dit  
gedurende 7 dagen op 7;

- dat (de eerste verweerster) wekelijks arbeidsprestaties leverde waarvan de omvang 38  
uren per week ruimschoots overschreed."

De arbeidsrechtbank liet de eiseres toe tot het leveren van het tegenbewijs van die feiten  
met  dezelfde  middelen  van  recht  en  hield  de  beslissing  omtrent  de  vordering  tot  het  
verkrijgen van een provisioneel  bedrag van 1 euro als  schadevergoeding wegens het  
derven  van  loon  voor  feestdagen  aan  om reden  dat,  zoals  blijkt  uit  het  motiverend  
gedeelte van het vonnis, het resultaat van het getuigenverhoor dient te worden afgewacht.

Het arbeidshof laat in het bestreden arrest, alvorens verder recht te spreken over de "ex  
delicto"  gestelde vorderingen van de eerste  verweerster  tot  betaling van achterstallig  
loon ("als herstel in natura of bij equivalent") en tot betaling van feestdagenvergoeding  
("als herstel in natura of bij equivalent") (zowel wat de grond als de ontvankelijkheid van 
die  eisen  betreft),  de  eerste  verweerster  toe  met  alle  middelen  van  recht,  getuigen 
inbegrepen, het bewijs te leveren van volgende feiten:

"-  dat  zij  tijdens  de  volledige  duur  van  haar  arbeidsovereenkomst  als  dienstbode 
dagelijks, zowel tijdens de week, de weekends en de wettelijke feestdagen van 7 uur 30 tot  
na 20 uur arbeidsprestaties diende te verrichten voor (de eiseres) en haar gezin;
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- dat (de eiseres) te allen tijde op de diensten van (de eerste verweerster) kon beroep doen  
en dit ook effectief deed";

Het arbeidshof staat in het bestreden arrest de eiseres toe het tegenbewijs te leveren van 
deze feiten en dit met dezelfde rechtsmiddelen.

Alvorens verder recht te spreken over de ex delicto gestelde vorderingen van de eerste  
verweerster tot betaling van achterstallig loon en tot betaling van feestdagenvergoeding,  
laten aldus zowel de arbeidsrechtbank als het arbeidshof de eerste verweerster toe met  
alle  middelen  van  recht,  getuigen  inbegrepen,  het  bewijs  te  leveren  van  bepaalde  
gelijkaardig omschreven feiten (en laten zij de eiseres toe het tegenbewijs te leveren van 
die feiten met dezelfde rechtsmiddelen). Het arbeidshof beveelt aldus nagenoeg dezelfde  
onderzoeksmaatregel  als  de  arbeidsrechtbank:  de  door  de  arbeidsrechtbank  bevolen  
onderzoeksmaatregel wordt door het arbeidshof in wezen behouden.

1.2.2. Ter ondersteuning en ter motivering van de beslissingen de eerste verweerster toe  
te  laten met  alle  middelen van recht,  getuigen inbegrepen,  het  bewijs  te  leveren van  
bepaalde  gelijkaardig  omschreven  feiten,  alvorens  verder  recht  te  spreken  over  de  
vorderingen van de eerste verweerster tot betaling van achterstallig loon en tot betaling 
van feestdagenvergoeding, overweegt:

- de arbeidsrechtbank dat de eerste verweerster aan de hand van de "oorspronkelijke"  
arbeidsovereenkomst (waarin werd bepaald dat zij gedurende 36 uren per week, verdeeld  
over zes werkdagen van zes uren,  zou werken) geen afdoende bewijs levert  van haar  
vordering, temeer aangezien zij haar vordering minstens blijkt te steunen op een werktijd  
van 40 uur per week en stelt dat zij zelfs van 7.30 uur tot na 20 uur werkte en dit zeven  
dagen  op  zeven,  en  het  arbeidshof  in  dezelfde  zin  dat  de  oorspronkelijke  originele  
arbeidsovereenkomst  waarin  een  arbeidsduurregeling  van  36  uren  per  week  (zes  
werkdagen van zes uren) werd opgenomen, niet  het te leveren bewijs van de door de  
eerste  verweerster  ingeroepen  meerprestaties  kan  uitmaken,  "vermits  een  tweede  
arbeidsovereenkomst - waarvan het origineel exemplaar evenwel niet wordt voorgelegd 
door partijen - melding maakt van een tewerkstelling van 20 uren (5 werkdagen van 4  
uren) en (de eerste verweerster) bovendien zelf doet gelden dat zij minstens het dubbel  
presteerde van de aangegeven arbeidstijd en zelfs arbeidsprestaties verrichtte van 7.30  
uur tot 20 uur tijdens de week, de weekends en de feestdagen";

-  de  arbeidsrechtbank  dat  gewichtige,  bepaalde  en  met  elkaar  overeenstemmende  
vermoedens niet  blijken uit  de door de eerste verweerster voorgebrachte verklaringen  
(van K.C. en mevrouw D.), aangezien deze worden tegengesproken door de verklaringen  
voorgebracht door de eiseres uitgaande van mevrouw D., secretaresse van de heer C., en  
mevrouw D.R., sinds 1980 belast met een deel van het huishouden van de eiseres, zodat  
de eerste verweerster, gelet op de tegenstrijdige verklaringen, aan de hand van de door  
haar voorgebrachte verklaringen geen bewijs levert van de door haar aangevoerde feiten,  
en het arbeidshof in dezelfde zin dat "deze geschreven verklaringen van derden inderdaad 
niet als bewijsmiddel of als een begin van schriftelijk bewijs kunnen worden aanvaard en  
des te minder als een getuigenverklaring; het slechts feitelijke vermoedens zijn die door  
geen  enkel  ander  element  van  het  dossier  worden  gestaafd  en  zelfs  worden  
tegengesproken  door  de  door  (de  eiseres)  in  dit  kader  voorgebrachte  schriftelijke  
verklaringen (...)", en dat "ook de vaststelling dat de heren G. en D.R. teruggekomen zijn  
op hun initiele geschreven verklaring,  het  arbeidshof  versterkt  in zijn  overtuiging dat  
dergelijke verklaringen elke geloofwaardigheid missen";

- de arbeidsrechtbank dat de eerste verweerster niet kan worden gevolgd in zoverre zij  
zich beroept op het vermoeden van artikel 171 van de Programmawet van 22 december  
1989 om de  bewijslast  bij  de  eiseres  te  leggen  en  dat  "de  werknemer  zich  niet  kan  



Nr. 23 - 10.1.11 HOF VAN CASSATIE 99 

beroepen op artikel 171 teneinde loon te bekomen voor voltijdse prestaties zonder dat het 
bewijs  van  de  effectiviteit  van  deze  prestaties  moet  geleverd  worden  (...)",  en  het  
arbeidshof in dezelfde zin dat "(de eerste verweerster) evenmin enig nuttig argument kan  
putten uit de bepalingen van artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989 
omwille  van  het  niet  voorhanden  zijn  van  een  deeltijds  werkrooster  wegens  absolute  
nietigheid  van  de  arbeidsovereenkomst  (opgesteld  in  strijd  met  het  Nederlands  
Taaldecreet)" en dat "conform de (...) cassatierechtspraak, die het arbeidshof bijtreedt,  
en  overeenkomstig  artikel  1252,  lid  1,  van  het  B.W.,  luidens  hetwelk  het  wettelijk  
vermoeden alleen degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder bewijs ontslaat, de  
werknemer derhalve artikel  171 van de Programmawet niet  kan inroepen om loon te  
vorderen zonder arbeidsprestaties te moeten bewijzen (...)";

- de arbeidsrechtbank dat de eerste verweerster tot op heden geen bewijs levert van het  
feit  dat  zij  meer  uren  presteerde  dan  de  20  uur  waarvoor  zij  werd  betaald,  en  het 
arbeidshof  in  dezelfde  zin  dat  "met  betrekking  tot  het  materieel  bestanddeel  van  het  
ingeroepen misdrijf (...) het arbeidshof samen met de eerste rechters van oordeel is dat  
(de eerste verweerster) hic et  nunc niet  het  bewijs levert dat zij meer prestaties heeft  
geleverd dan de 20 uren per week waarvoor zij een loon ontving";

- de arbeidsrechtbank dat de feiten die de eerste verweerster aanbiedt met getuigen te  
bewijzen, bepaald en ter zake dienend zijn, en het arbeidshof in dezelfde zin dat "anders  
dan  (de  eiseres)  voorhoudt,  het  bewijsaanbod  van  de  eerste  twee  feiten,  zoals  
geherformuleerd door (de eerste verweerster) in graad van beroep,  perfect  aan de in  
artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden beantwoordt en het wel  
degelijk vatbaar is voor tegenbewijs", dat "het aangeboden getuigenbewijs wel degelijk  
verband houdt met het voorwerp van de vordering, in zoverre het strekt tot betaling van 
het achterstallig loon en het loon voor prestaties die zij verrichtte tijdens de feestdagen"  
en dat de omstandigheid "dat het aangeboden getuigenbewijs ten slotte feiten betreft die  
15 jaar geleden aanvingen, geen reden is om bij voorbaat aan (de eerste verweerster)  
haar principieel recht te ontnemen om door middel van getuigen bepaalde en terzake  
dienende feiten te mogen bewijzen";

- de arbeidsrechtbank dat "de toepassing van de wetgeving inzake verloning van arbeid  
op  feestdagen  niet  wordt  betwist"  dat  "(de  eiseres)  echter  betwist  dat  (de  eerste  
verweerster) op wettelijke feestdagen arbeidsprestaties zou hebben geleverd", dat "(de  
eerste verweerster) tot op heden niet bewijst dat zij ook arbeid op feestdagen diende te 
presteren" en dat "teneinde de vordering tot het bekomen 1 euro provisioneel wegens het  
verrichten van arbeid op feestdagen (te kunnen beoordelen) het resultaat van het (...)  
getuigenverhoor dient te worden afgewacht", en het arbeidshof in dezelfde zin dat "waar 
(de  eiseres)  als  zodanig  niet  betwist  dat  (de  wet  van  4  januari  1974  betreffende  de  
feestdagen) ook geldt voor dienstboden,  zij  ontkent dat (de eerste verweerster) arbeid  
heeft gepresteerd op wettelijke feestdagen, wat meteen inhoudt dat zij het bestaan van het  
materieel  bestanddeel  van  het  ingeroepen  misdrijf  in  vraag  stelt"',  dat  (de  eerste  
verweerster) hic et nunc niet het bewijs levert dat zij arbeidsprestaties heeft geleverd op  
de  wettelijke  feestdagen"  en  dat  "gelet  op  de  betwisting  desbetreffend  ook  hier  het  
arbeidshof van oordeel is  dat het gepast voorkomt in te gaan op het door (de eerste  
verweerster)  in  dit  kader  in  ondergeschikte  orde  geformuleerde  bewijsaanbod,  zoals  
hierna geherformuleerd".

Het arbeidshof neemt dus, minstens gedeeltelijk, de motieven van de arbeidsrechtbank  
over, bevestigt de beslissingen van de arbeidsrechtbank die het uitgangspunt vormen van  
de  onderzoeksmaatregel,  en  beveelt  dan  ook  niet  op  eigen  gronden  een  
onderzoeksmaatregel.
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1.2.3. Het arbeidshof verklaart weliswaar in het bestreden arrest het hoger beroep van de 
eiseres  reeds  gedeeltelijk  gegrond  en  vernietigt  weliswaar  het  vonnis  van  de  
arbeidsrechtbank  te  Antwerpen  van  18  oktober  2007,  maar  die  gedeeltelijke  
gegrondverklaring  van  het  hoger  beroep  en  die  vernietiging  van  het  vonnis  van  de  
arbeidsrechtbank  betreffen  niet  de  beslissingen  van  de  arbeidsrechtbank  die  het  
uitgangspunt  vormen  voor  het  bevelen  van  de  onderzoeksmaatregel,  zijnde  de  
beslissingen omtrent de vorderingen tot betaling van achterstallig loon en tot betaling  
van feestdagenvergoeding.  Zoals  blijkt  uit  wat  hierboven  onder 1.2.1.  en  1.2.2.  werd  
uiteengezet, worden die beslissingen van de arbeidsrechtbank door het arbeidshof immers  
bevestigd.

Het  arbeidshof  wijzigt  dus  niet  de  beslissingen  van  de  arbeidsrechtbank  (omtrent  de 
vorderingen tot betaling van achterstallig loon en tot betaling van feestdagenvergoeding)  
die  het  uitgangspunt  vormen  voor  de  door  de  arbeidsrechtbank  bevolen 
onderzoeksmaatregel,  en  neemt  dus  voor  het  bevelen  van  de  gelijkaardige  
onderzoeksmaatregel hetzelfde uitgangspunt in aanmerking als de arbeidsrechtbank. Het  
arbeidshof  bevestigt  dan  ook  (gedeeltelijk)  de  door  de  arbeidsrechtbank  bevolen 
onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

1.3. Het arbeidshof trekt de zaak in haar geheel tot zich met toepassing van artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek en gelast met toepassing van artikel 1072, tweede lid, van  
dat wetboek de rechters van de arbeidsrechtbank te Antwerpen met de uitvoering van de 
bevolen onderzoeksmaatregel.

Aangezien  het  arbeidshof  enkel  de  door  de  arbeidsrechtbank  bevolen  
onderzoeksmaatregel (gedeeltelijk) bevestigt zonder het vonnis van de arbeidsrechtbank  
(op dat punt) werkelijk te wijzigen en zonder aldus zelf anders dan de arbeidsrechtbank  
uitspraak te doen over het geschil (en het arbeidshof dus het door de arbeidsrechtbank  
voor het  opleggen van de onderzoeksmaatregel  in  aanmerking genomen uitgangspunt  
overneemt),  diende het de  zaak,  met  toepassing van artikel  1068,  tweede lid,  van het  
Gerechtelijk Wetboek, te verwijzen naar de arbeidsrechtbank voor verdere behandeling  
van de geschilpunten waarover de beoordeling afhankelijk is van de (resultaten van de)  
onderzoeksmaatregel.

Conclusie

Het arbeidshof schendt, door de zaak in haar geheel tot zich te trekken met toepassing  
van  artikel  1068  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  aldus  niet  te  verwijzen  naar  de  
arbeidsrechtbank  (voor  verdere  behandeling  van  de  geschilpunten  waarover  de  
beoordeling afhankelijk is van de (resultaten van de) onderzoeksmaatregel), artikel 1068,  
eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Door de rechters van de arbeids-
rechtbank te Antwerpen in toepassing van artikel 1072, tweede lid, van het Gerechtelijk  
Wetboek  slechts  te  gelasten  met  de  uitvoering  van  de  bevolen  onderzoeksmaatregel,  
schendt het arbeidshof eveneens artikel 1072, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.  
Het arbeidshof verklaart het bestreden arrest, waarin het de zaak in haar geheel tot zich  
trekt, dan ook niet wettig verbindend ten overstaan van de tweede verweerder (schending 
van de artikelen 15,  16,  eerste lid,  812,  813,  eerste lid en 1042 van het Gerechtelijk  
Wetboek).

2.3.  De  eiseres  merkt  op  dat  omstandigheid  dat  de  door  het  arbeidshof  bevolen  
onderzoeksmaatregel  in  niet  volledig  identieke  bewoordingen  is  geformuleerd  als  die  
welke bevolen door de arbeidsrechtbank, niet relevant is bij de beoordeling van de vraag  
of  sprake  is  van  een  "bevestiging"  van  een  door  de  eerste  rechter  bevolen  
onderzoeksmaatregel.  De  onderzoeksmaatregel  (getuigenverhoor)  heeft  "in  wezen"  
dezelfde draagwijdte.
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2.4. Voor zoveel als nodig merkt de eiseres op dat:

de beslissing van het arbeidshof de zaak in haar geheel tot zich te trekken met toepassing  
van artikel  1068 van het  Gerechtelijk  Wetboek,  een onmiddellijk  voor cassatieberoep 
vatbare eindbeslissing uitmaakt (zie Cass. 13 januari 1972, Arr. Cass. 1972, 468); een  
schending van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek voor het eerst voor het Hof kan  
worden aangevoerd, aangezien die bepaling de openbare orde raakt.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 3, 4, zowel in de versie van toepassing voor als in die van toepassing na de  
vervanging  en  de wijziging  ervan bij  wetten van respectievelijk  13  april  2005  en 23  
december 2005, 26, zowel in de versie van toepassing voor als in die van toepassing na 
de vervanging ervan bij  wet van 10 juni 1998,  en 28 van de wet van 17 april  1878  
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;

- de artikelen 1382,  1383,  en 2262bis,  §1,  inzonderheid tweede en derde lid,  van het  
Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1, §1, eerste lid, 2, §1, 2° en 4°, 21, inzonderheid eerste lid, zowel in de  
versie van toepassing voor als in die van toepassing na de wijziging ervan bij wet van 24 
februari 2003, 23, inzonderheid §1 en §2, 26, tweede lid, en 35, inzonderheid §1, eerste  
lid, 1°, in de versie van toepassing voor de wijziging ervan bij wet van 27 december 2005,  
van de wet van 27 juni 1969 tot  herziening van de besluitwet van 28 december 1944  
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 5 en 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van  
de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- artikel 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

-  de  artikelen  15,  16,  eerste  lid,  812,  813,  eerste  lid,  en  1042  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek.

Aangevochten beslissingen

In het bestreden arrest  beslist  het  arbeidshof dat de oorspronkelijke vordering die de  
eerste verweerster "ex delicto" stelde en die strekt tot  veroordeling van de eiseres tot  
betaling van een schadevergoeding wegens pensioenschade, niet, zelfs niet gedeeltelijk,  
verjaard  en  dus  ontvankelijk  is.  Het  arbeidshof  steunt  die  beslissing  op  de  volgende 
vaststellingen en motieven vermeld op de bladzijden 9 t.e.m. 14, onder VI.2.1, van het  
bestreden arrest.

Het arbeidshof beslist dat de door de eerste verweerster "ex delicto" gestelde vordering  
tot  veroordeling  van  de  eiseres  tot  betaling  van  een  schadevergoeding  wegens  
pensioenschade reeds gedeeltelijk gegrond is en veroordeelt de eiseres tot betaling aan  
de eerste verweerster van een provisioneel bedrag van € 1 als schadevergoeding wegens  
pensioenschade, vermeerderd met de vergoedende interest aan de wettelijke interestvoet  
vanaf de schadeverwekkende feiten en de gerechtelijke interest. Het neemt die beslissing  
op grond van alle vaststellingen en motieven vermeld op de bladzijden 14, eerste, tweede 
en derde alinea, en 16, tweede alinea, van het bestreden arrest.

Het arbeidshof verklaart het bestreden arrest verbindend ten overstaan van de tweede  
verweerder  (blz.  18,  vierde  alinea,  van  het  beschikkend  gedeelte  van  het  bestreden  
arrest).
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Grieven

Krachtens artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28  
december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  hieronder  
afgekort  als  de  R.S.Z.--wet,  moet  iedere  verzekeringsplichtige  werkgever  zich  bij  de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laten inschrijven en aan deze laatste een aangifte met  
verantwoording van het bedrag van de verschuldigde bijdragen toezenden.

Op grond van artikel 23, §1, van de R.S.Z.-wet moet de bijdrage van de werknemer door  
de werkgever bij iedere betaling van het loon worden ingehouden en is die werkgever aan  
de Rijksdienst  voor Sociale  Zekerheid die bijdrage verschuldigd,  samen met de zijne.  
Artikel 23, §2, van de R.S.Z.-wet verplicht de werkgever die bijdragen binnen de door de 
Koning vastgestelde  termijnen,  om de drie  maanden aan de  Rijksdienst  voor  Sociale  
Zekerheid over te maken (onder voorbehoud van het bepaalde bij §3).

Krachtens artikel  35,  §1,  eerste  lid,  1°,  van de R.S.Z.-wet  worden de werkgever,  zijn  
aangestelden of lasthebbers die zich niet schikken naar de bepalingen voorgeschreven  
door die wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, gestraft met een gevangenisstraf en met  
een geldboete of met een van die straffen alleen.

De niet of niet-tijdige aangifte van, en de niet of niet-tijdige betaling van, socialezeker-
heidsbijdragen door de verzekeringsplichtige werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale  
Zekerheid, is met toepassing van de voornoemde artikelen 21, 23, §§1 en 2, en 35, §1,  
eerste lid, 1°, van de R.S.Z.-wet een misdrijf.

Artikel 26, tweede lid, van de R.S.Z.-wet bepaalt dat de werkgever verplicht is het nadeel  
te herstellen dat de werknemer heeft geleden ingevolge de nalatigheid of de vertraging bij  
de overdracht van de bijdragen.

De rechtsvordering tot herstel van de schade door een misdrijf veroorzaakt, burgerlijke  
vordering "ex delicto" genoemd, behoort luidens artikel 3 van de Voorafgaande Titel van  
het Wetboek van Strafvordering aan hen die de schade hebben geleden en is gesteund op  
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4 van de Voorafgaande  
Titel  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  dat  de  burgerlijke  rechtsvordering  
tezelfdertijd  en  voor  dezelfde  rechters  kan vervolgd worden  als  de  strafvordering,  of  
afzonderlijk voor de burgerlijke rechter.

Aangezien, zoals hierboven uiteengezet werd, de niet of niet tijdige aangifte, en de niet of  
niet  tijdige  betaling,  van  socialezekerheidsbijdragen  door  de  verzekeringsplichtige 
werkgever  aan  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  een  misdrijf  uitmaakt,  kan  de  
werknemer tegen de in gebreke blijvende verzekeringsplichtige werkgever met toepassing 
van  de  voornoemde  artikelen  26,  tweede  lid,  van  de  R.S.Z.-wet,  en  3  en  4  van  de  
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voor de arbeidsgerechten een  
burgerlijke  rechtsvordering  voortvloeiend  uit  een  misdrijf  (burgerlijke  vordering  "ex  
delicto" genoemd) tot het verkrijgen van een vergoeding voor de schade die hij door dat  
misdrijf heeft geleden, stellen.

Uit de vaststellingen van het arbeidshof en de stukken van de rechtspleging waarop uw  
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste verweerster (werknemer) tegen de eiseres  
(werkgever) voor de arbeidsrechtbank en het arbeidshof een vordering voortvloeiende uit  
het misdrijf bestaande in "het niet naleven van de verplichting inzake sociale zekerheid"  
tot  het  verkrijgen  van  een  vergoeding  voor  de  schade  veroorzaakt  door  dat  misdrijf  
(vordering "ex delicto" genoemd), stelde.

2.1. Eerste onderdeel

2.1.1. Vóór de wijziging, bij wet van 10 juni 1998, van artikel 26 van de Voorafgaande 
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Titel  van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  dat  op  grond  van  artikel  28  van  dezelfde  
voorafgaande  titel  van toepassing is  in  alle  door bijzondere wetten  geregelde  zaken,  
verjaarde de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf door verloop van vijf  
jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, maar kon zij niet verjaren  
voor de strafvordering.

Sinds  de  wijziging  van  artikel  26  van  de  Voorafgaande  Titel  van  het  Wetboek  van  
Strafvordering bij wet van 10 juni 1998, verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend  
uit een misdrijf volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten  
die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade, maar kan zij  
niet verjaren voor de strafvordering. Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het  
Burgerlijk Wetboek, verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond 
van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend 
op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring  
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Luidens het derde lid  
van datzelfde artikel verjaren die vorderingen in ieder geval door verloop van twintig  
jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich  
heeft voorgedaan.

De burgerlijke rechter, die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering en  
nagaat of de vordering (met toepassing van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het  
Wetboek  van  Strafvordering)  verjaard  is,  moet  vaststellen  dat  de  feiten  die  aan  die  
vordering ten grondslag liggen,  onder de toepassing van de strafwet vallen.  Hij  moet  
melding  maken  van  de  (materiele  en  morele)  bestanddelen  van  het  misdrijf  die  de 
beoordeling van de verjaring beïnvloeden.

2.1.2. Artikel 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt  
dat  de  arbeidsovereenkomst  voor  dienstboden  de  overeenkomst  is  waarbij  een 
werknemer, de dienstbode, zich verbindt tegen loon en onder gezag van een werkgever, in  
hoofdzaak huishoudelijke handarbeid te verrichten in verband met de huishouding van de  
werkgever of van zijn gezin.

Krachtens artikel 1, §1, eerste lid, van de R.S.Z.-wet vindt deze wet (en dus de sociale-
zekerheidsregeling voor werknemers) toepassing op de werknemers en de werkgevers die  
door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.

Op grond van artikel 2, §1, 2°, van de R.S.Z.-wet kan de Koning, bij in Ministerraad 
overlegd besluit en na het advies van de Nationale Arbeidsraad to hebben ingewonnen,  
voor zekere categorieën werknemers die Hij bepaalt, de toepassing van de wet (en dus  
van de socialezekerheidsregeling voor werknemers) tot een of meer van de bij artikel 5  
opgesomde regelingen beperken. Op grond van die bepaling heeft de Koning bij artikel 5  
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni  
1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder afgekort als het Uitvoeringsbesluit  
R.S.Z.-wet,  bepaald  dat  de  toepassing  van  de  R.S.Z.-wet  (en  dus  van  de  
socialezekerheidsregeling voor werknemers) beperkt wordt tot de regeling voor verplichte  
verzekering  tegen  ziekte  en  invaliditeit,  tot  de  regeling  voor  rust-  en  
overlevingspensioenen  voor  werknemers,  tot  de  regeling  betreffende  de  jaarlijkse  
vakantie van de werknemers en tot de regeling betreffende de arbeidsvoorziening en de  
werkloosheid,  wat de werknemers betreft  die krachtens een arbeidsovereenkomst voor 
dienstboden, hoofdzakelijk te werk gesteld zijn aan huishoudelijk arbeid van lichamelijke 
aard voor de behoeften van de huishouding van de werkgever of van zijn gezin.

Op grond van artikel 2, §1, 4°, van de R.S.Z.-wet kan de Koning, bij in Ministerraad 
overlegd besluit en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen,  
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onder  de  voorwaarden  die  Hij  bepaalt,  aan  de  toepassing  van  deze  wet  (en  dus  de  
socialezekerheidsregeling voor werknemers) onttrekken de categorieën van werknemers  
tewerkgesteld aan een arbeid die voor hen een bijkomstige betrekking is of die wezenlijk  
van  korte  duur  is,  evenals  de  werkgevers  uit  hoofde  van  de  tewerkstelling  van  die  
werknemers.  Op  grond  van  die  bepaling  heeft  de  Koning  bij  artikel  18  van  het  
Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet bepaald dat aan de toepassing van de R.S.Z.-wet (en dus  
van de socialezekerheidsregeling voor werknemers) worden onttrokken de in artikel 5  
bedoelde werknemers,  dit  zijn  de werknemers die  krachtens  een arbeidsovereenkomst  
voor  dienstboden  hoofdzakelijk  te  werk  gesteld  zijn  aan  huishoudelijke  arbeid  van  
lichamelijke aard voor de behoeften van de huishouding van de werkgever of van zijn  
gezin (hieronder kortweg dienstboden genoemd),  die niet  bij  hun werkgever inwonen,  
wanneer zij geen vier uren daags bij een zelfde werkgever noch vierentwintig, uren per  
week  bij  een  of  verschillende  werkgevers  tewerkgesteld  zijn,  alsmede  de  werkgevers  
wegens de tewerkstelling van deze werknemers.

Een dienstbode die niet bij zijn werkgever inwoont en die geen vier uren per dag bij een  
zelfde werkgever noch vierentwintig uren per week bij een of verschillende werkgevers is  
tewerkgesteld, valt aldus op grond van voornoemd artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit  
R.S.Z.-wet  niet  onder  de  socialezekerheidsregeling  voor  werknemers,  zodat  een  
werkgever die een dergelijke dienstbode tewerkstelt geen socialezekerheidsbijdragen (in  
de  socialezekerheidsregeling  voor  werknemers)  aan  de  Rijksdienst  voor  Sociale  
Zekerheid is verschuldigd.

Een dienstbode die niet voldoet aan de in artikel 18 van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet  
bepaalde  vereisten  om  uitgesloten  te  worden  uit  het  toepassingsgebied  van  de  
socialezekerheidsregeling voor werknemers, zoals een dienstbode die bij zijn werkgever  
inwoont, valt aldus op grond van artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet onder de  
socialezekerheidsregeling  voor werknemers wat  de in  die  bepaling vermelde  sectoren 
betreft, zodat een werkgever die een dergelijke dienstbode tewerkstelt voor die sectoren  
socialezekerheidsbijdragen  (in  de  socialezekerheidsregeling  voor  werknemers)  aan  de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is verschuldigd.

De niet bij hun werkgever inwonende dienstboden in de zin van het voornoemde artikel  
18 van het Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-wet, zijn de dienstboden die niet fysiek in dezelfde  
woning als  de werkgever wonen.  Inwonen veronderstelt  in  een zelfde woning,  m.a.w.  
onder hetzelfde dak, wonen. Uit de enkele omstandigheid dat een dienstbode permanent  
beschikbaar is voor de werkgever, in die zin dat de werkgever steeds een beroep kan doen  
op zijn diensten, kan niet wettig afgeleid worden dat een dienstbode bij zijn werkgever  
inwoont.

Een  dienstbode  die  niet  fysiek  in  dezelfde  woning  als  de  werkgever,  maar  in  een  
aanpalend  gebouw dat  eigendom is  van  de  familie  van  de  werkgever,  speciaal  werd 
opgericht om in de huisvesting van de dienstbode te voorzien en gratis ter beschikking  
wordt gesteld, woont, maar die wel permanent beschikbaar is voor die werkgever, in die  
zin dat die werkgever steeds een beroep kan doen op zijn diensten, dient aldus voor de  
toepassing  van  artikel  18  van  het  Uitvoeringsbesluit  R.S.Z.-wet  als  een  niet  bij  zijn  
werkgever inwonende dienstbode te worden beschouwd.

Het feit dat de woning waar de dienstbode vertoeft, eigendom is van (de familie van) de 
werkgever, speciaal wordt opgericht om in de huisvesting van de dienstbode te voorzien  
en hem gratis ter beschikking wordt gesteld, is niet relevant bij de beoordeling van de  
vraag of die dienstbode al dan niet bij zijn werkgever inwoont in de zin van artikel 18 van  
het  Uitvoeringsbesluit  R.S.Z.-wet  en maakt  van die  dienstbode aldus niet  een bij  zijn  
werkgever inwonende dienstbode in de zin van die bepaling. Dat geldt ook voor het feit  
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dat de dienstbode in het rijksregister steeds ingeschreven is gebleven op hetzelfde adres  
als de werkgever.

2.1.3. Het arbeidshof beslist dat de eerste verweerster moet worden beschouwd als een 
inwonende dienstbode gedurende de ganse duur van haar tewerkstelling voor de eiseres  
en haar gezin en steunt die beslissing (o.m.) op de overweging dat de vraag of iemand de  
hoedanigheid heeft van inwonende dienstbode, niet onlosmakelijk verbonden is met het  
feit dat deze dienstbode fysiek in dezelfde woning verblijft, maar evenzeer afhankelijk is  
van de beschikbaarheid van die dienstbode voor de werkgever, in de zin dat de werkgever  
over de mogelijkheid beschikt om te allen tijde op de diensten van die dienstbode een  
beroep te doen, "wat (de eiseres) overigens ook erkent".

2.1.3.1. Zoals hierboven werd uiteengezet onder nummer 2.1.2., is de vraag of iemand al  
dan niet  de hoedanigheid van inwonende dienstbode in de zin van artikel  18 van het  
Uitvoeringsbesluit  R.S.Z.-wet  heeft,  wel  onlosmakelijk  verbonden met  de vraag of  die  
dienstbode al dan niet fysiek in dezelfde woning als de werkgever verblijft. De al dan niet  
beschikbaarheid van de dienstbode voor de werkgever, in die zin dat de werkgever al dan  
niet over de mogelijkheid beschikt om te allen tijde een beroep te doen op de diensten van  
die dienstbode, is niet relevant bij de beoordeling van de vraag of die dienstbode al dan  
niet als een bij zijn werkgever inwonende dienstbode dient te worden beschouwd. Uit de 
loutere  beschikbaarheid  van  de  dienstbode  voor  de  werkgever,  in  die  zin  dat  de 
werkgever over  de mogelijkheid beschikt  om te  allen tijde  een beroep te  doen op de  
diensten van die dienstbode, kan niet wettig afgeleid worden dat die dienstbode als een bij  
zijn werkgever inwonende dienstbode dient te worden beschouwd.

Het arbeidshof overweegt dan ook niet wettig dat de vraag of iemand de hoedanigheid  
heeft van inwonende dienstbode, niet onlosmakelijk verbonden is met het feit dat deze  
dienstbode  fysiek  in  dezelfde  woning  verblijft,  maar  evenzeer  afhankelijk  is  van  de  
beschikbaarheid van die dienstbode voor de werkgever, in de zin dat de werkgever over  
de mogelijkheid beschikt om te allen tijde op de diensten van die dienstbode een beroep te  
doen.

2.1.3.2. Het arbeidshof overweegt dat "het tussen partijen niet ter betwisting staat dat (de  
eerste  verweerster)  met  haar  echtgenoot  aanvankelijk  de  conciërgewoning,  die  deel  
uitmaakte van de woning van de familie C-T (zijnde de familie van de eiseres), betrok,  
zodat  zij  op dat  ogenblik  ondubbelzinnig als  een inwonende dienstbode moet  worden  
beschouwd"  en  stelt  vast  dat  "(de  eerste  verweerster)  later  (volgens  (de  eerste 
verweerster)  eind  de  jaren  1990,  volgens  (de  eiseres)  in  1994-1995)  met  haar  gezin 
ingetrokken is in een aanpalend gebouw op het terrein van de familie C-T (zijnde de  
familie van de eiseres)".

Het  arbeidshof  stelt  aldus  vast  dat  de  eerste  verweerster  aanvankelijk  met  haar  
echtgenoot de conciërgewoning, die deel uitmaakte van de woning van de familie C-T (de  
familie van de eiseres), betrok, en later met haar gezin ingetrokken is in een aanpalend 
gebouw op het terrein van de familie C-T (de familie van de eiseres).

Het arbeidshof overweegt dat "de omstandigheid dat vanaf dat ogenblik (d.i. vanaf het  
ogenblik waarop de eerste verweerster met haar gezin ingetrokken is in een aanpalend  
gebouw) (de eerste verweerster) met haar gezin strikt gezien niet meer onder hetzelfde  
dak van (de eiseres) vertoefde, geen afbreuk doet aan de vaststelling dat het opzet van het  
belendende  gebouw  er  juist  in  bestond  dat  (de  eiseres)  en  haar  gezin  steeds  de  
mogelijkheid hadden om op elk ogenblik gebruik te maken van de diensten van (de eerste  
verweerster)". Vervolgens overweegt het arbeidshof dat "uit wat voorafgaat noodzakelijk  
dient te worden besloten dat de verhuis van het gezin (van de eerste verweerster) naar de  
aanpalende dienstwoning - eigendom van de familie C-T (d.i. de familie van de eiseres),  
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speciaal opgericht teneinde in de huisvesting van (de eerste verweerster) te voorzien en  
gratis ter beschikking gesteld - absoluut geen verandering heeft teweeggebracht aan haar  
hoedanigheid van inwonende dienstbode". Het arbeidshof overweegt ook nog dat "(de  
omstandigheid) dat de nieuwe huurders, die de aanpalende woning na verhuizing van (de  
eerste  verweerster)  betrokken,  ingeschreven  werden  in  het  rijksregister  onder  
huisnummer 4, geen afbreuk doet aan de vaststelling dat (de eerste verweerster) steeds  
ingeschreven is gebleven op de Middeldreef nr.6 (...)".

2.1.4.  Zoals  volgt  uit  wat  hierboven  werd  uiteengezet  onder  nummer  2.1.2.,  kan  het  
arbeidshof  uit  zijn  overwegingen  dat  de  vraag  of  iemand de  hoedanigheid  heeft  van  
inwonende dienstbode niet onlosmakelijk verbonden is met het feit dat deze dienstbode  
fysiek in dezelfde woning verblijft, maar evenzeer afhankelijk is van de beschikbaarheid  
van die dienstbode voor de werkgever (in de zin dat de werkgever over de mogelijkheid  
beschikt om te allen tijde op de diensten van die dienstbode een beroep te doen), en dat de  
omstandigheid  dat  vanaf  het  ogenblik  waarop  de  eerste  verweerster  met  haar  gezin  
ingetrokken is in een aanpalend gebouw, strikt gezien niet meer onder hetzelfde dak van 
de  eiseres  vertoefde,  geen  afbreuk  doet  aan  de  vaststelling  dat  het  opzet  van  het  
belendende gebouw er juist in bestond dat de eiseres en haar gezin steeds de mogelijkheid  
hadden om op elk ogenblik gebruik te maken van de diensten van de eerste verweerster,  
niet  wettig  afleiden  dat  de  verhuis  van  het  gezin  van  de  eerste  verweerster  naar  de  
aanpalende  dienstwoning  absoluut  geen  verandering  heeft  teweeggebracht  aan  haar  
hoedanigheid  van  inwonende  dienstbode  en  aldus  dat  de  eerste  verweerster  als  een  
inwonende  dienstbode  moet  worden  beschouwd  gedurende  de  ganse  duur  van  haar  
tewerkstelling (en dus ook na de verhuis van (het gezin van) de eerste verweerster naar de  
aanpalende dienstwoning).

Voor zover  het  arbeidshof  zijn  beslissing dat  de verhuis  van het  gezin van de eerste  
verweerster  naar  de  aanpalende  dienstwoning  absoluut  geen  verandering  heeft  
teweeggebracht aan haar hoedanigheid van inwonende dienstbode en bijgevolg dat de  
eerste verweerster als een inwonende dienstbode moet worden beschouwd gedurende de  
ganse duur van haar tewerkstelling (en dus ook na de verhuis van (het gezin van) de  
eerste  verweerster  naar  de  aanpalende  dienstwoning),  eveneens  steunt  op  de  
vaststellingen  dat  de  aanpalende  dienstwoning  (waarnaar  (het  gezin  van)  de  eerste  
verweerster  was  verhuisd)  eigendom was  van  de  familie  C-T  (d.i.  de  familie  van  de  
eiseres  (werkgever)),  speciaal  opgericht  werd  om  in  de  huisvesting  van  de  eerste  
verweerster  te  voorzien  en  gratis  ter  beschikking  werd  gesteld,  en  dat  de  eerste  
verweerster "steeds ingeschreven is gebleven op de Middeldreef nr. 6", kan die beslissing  
van  het  arbeidshof,  zoals  eveneens  volgt  uit  wat  hierboven  onder  nr.  2.1.2.  werd  
uiteengezet, evenmin wettig verantwoord worden op grond van die vaststellingen.

Conclusie

Na vastgesteld te hebben dat de eerste verweerster later met haar gezin ingetrokken is in  
een aanpalend gebouw op het terrein van de familie C-T en aldus vanaf dat ogenblik niet  
meer onder hetzelfde dak van de eiseres vertoefde, kan het arbeidshof uit zijn overige  
vaststellingen niet wettig afleiden dat de verhuis van het gezin van de eerste verweerster  
naar de aanpalende dienstwoning absoluut geen verandering heeft teweeggebracht aan  
haar hoedanigheid van inwonende dienstbode en aldus dat de eerste verweerster als een  
inwonende  dienstbode  moet  worden  beschouwd  gedurende  de  ganse  duur  van  haar  
tewerkstelling (en dus ook na de verhuis van (het gezin van) de eerste verweerster naar de  
aanpalende dienstwoning) (schending van artikel  18 van het koninklijk besluit van 28 
november  1969  tot  uitvoering  van  de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  
besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  
arbeiders). Aangezien het arbeidshof niet wettig beslist dat de eerste verweerster moet  



Nr. 23 - 10.1.11 HOF VAN CASSATIE 107 

worden beschouwd als een inwonende dienstbode gedurende de ganse duur van haar  
tewerkstelling (en dus ook na de verhuis naar de aanpalende dienstwoning), beslist het  
evenmin  wettig  dat  de  in  artikel  18  van  het  Uitvoeringsbesluit  R.S.Z.-wet  bepaalde  
uitsluiting uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers  
niet  van  toepassing  is,  dat  de  eerste  verweerster  aldus  onder  de  sociale  
zekerheidsregeling voor werknemer valt, wat de in artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit  
R.S.Z.-wet bepaalde sectoren betreft, en dat de eiseres aldus voor die sectoren aan de  
tweede  verweerder  socialezekerheidsbijdragen  is  verschuldigd  (schending  van  de  
artikelen 1, §1, eerste lid, 2, §1, 2° en 4°, 21, inzonderheid eerste lid, zowel in de versie  
van  toepassing voor  als  in  die  van toepassing  na de  wijziging ervan  bij  wet  van  24 
februari 2003, en 23, inzonderheid §1 en §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening  
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der  
arbeiders, 5 en 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de  
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende  
de  arbeidsovereenkomsten).  Het  arbeidshof  beslist  bijgevolg  ook  niet  wettig  dat  het  
bestaan  van  het  materieel  element  van  het  misdrijf  op  genoegzame  wijze  wordt  
aangetoond door de eerste verweerster, dat ook het (uit het bestaan van het materieel  
bestanddeel afgeleide) moreel bestanddeel van het ingeroepen misdrijf vaststaat, en dat  
de eiseres aldus een (voortgezet) misdrijf heeft begaan (schending van de artikelen 21,  
inzonderheid eerste lid, zowel in de versie van toepassing voor als in die van toepassing  
na de wijziging ervan bij wet van 24 februari 2003, 23, inzonderheid §1 en §2, en 35,  
inzonderheid §1, eerste lid, 10, in de versie van toepassing voor de wijziging ervan bij  
wet van 27 december 2005, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet  
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).  Het  
arbeidshof  beslist  dan ook niet  wettig dat de door de eerste  verweerster  "ex delicto"  
gestelde vordering tot veroordeling van de eiseres tot betaling van een schadevergoeding  
wegens  pensioenschade  niet,  zelfs  niet  gedeeltelijk,  verjaard  en  dus  ontvankelijk  is  
(schending van de artikelen 3, 4, zowel in de versie van toepassing voor als in die van  
toepassing na de vervanging en de wijziging ervan bij wetten van respectievelijk 13 april  
2005 en 23 december 2005, 26, zowel in de versie van toepassing voor als in die van  
toepassing na de vervanging ervan bij wet van 10 juni 1998, en 28 van de wet van 17  
april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 1382,  
1383, en 2262bis, §1, inzonderheid tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, en  
26,  tweede lid,  van de wet van 27 juni 1969 tot  herziening van de besluitwet van 28  
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof  
verklaart het bestreden arrest aldus niet wettig verbindend ten overstaan van de tweede  
verweerder (schending van de artikelen 15, 16, eerste lid, 812, 813, eerste lid, en 1042  
van het Gerechtelijk Wetboek).

2.2. Tweede onderdeel

De toekenning van een schadevergoeding op grond van een burgerlijke rechtsvordering  
voortvloeiend uit een misdrijf, gesteund op de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel  
van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  
veronderstelt het bewijs van het bestaan van het misdrijf (de fout), de door dat misdrijf  
geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beiden.

Het  arbeidshof  overweegt  dat  "vermits  hierboven  werd  geoordeeld  dat  (de  eerste  
verweerster)  dient  te  worden  gekwalificeerd  als  een  inwonende  bediende  (lees:  
dienstbode),  haar  arbeidsprestaties  onterecht  niet  werden  aangegeven  bij  de  RSZ  en 
onterecht geen sociale zekerheidsbijdragen werden betaald op het loon door (de eiseres),  
zodat de fout van (de eiseres) vaststaat".
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Zoals uiteengezet werd in het eerste onderdeel, beslist het arbeidshof niet wettig dat de  
eerste verweerster dient te worden beschouwd als een inwonende dienstbode gedurende  
de ganse duur van haar tewerkstelling voor de eiseres en haar gezin (en dus ook na de  
verhuis naar de aanpalende dienstwoning).

Conclusie

Aangezien het arbeidshof niet wettig beslist dat de eerste verweerster dient te worden  
beschouwd  als  een  inwonende  dienstbode  gedurende  de  ganse  duur  van  haar  
tewerkstelling,  en bijgevolg dat de in artikel  18 van het Uitvoeringsbesluit  R.S.Z.-wet  
bepaalde  uitsluiting  uit  het  toepassingsgebied  van  de  socialezekerheidsregeling  voor  
werknemers  niet  van  toepassing is,  dat  de  eerste  verweerster  aldus  onder de  sociale  
zekerheidsregeling voor werknemers valt wat in de artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit  
R.S.Z.-wet bepaalde sectoren betreft, en dat de eiseres aldus voor die sectoren aan de  
tweede verweerder socialezekerheidsbijdragen is verschuldigd, beslist het evenmin wettig  
dat de arbeidsprestaties van de eerste verweerster onterecht niet werden aangegeven bij  
de tweede verweerder, dat onterecht geen socialezekerheidsbijdragen werden betaald op  
het loon door de eiseres, en dat de fout van de eiseres aldus vaststaat (schending van de 
artikelen 1, §1, eerste lid, 2, §1, 2° en 4°, 21, inzonderheid eerste lid, zowel in de versie  
van toepassing  voor als  in  die  van  toepassing na  de wijziging  ervan bij  wet  van 24 
februari 2003, 23, inzonderheid §1 en §2, 26, tweede lid, en 35, inzonderheid §1, eerste  
lid, 1°, in de versie van toepassing voor de wijziging ervan bij wet van 27 december 2005,  
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944  
betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  5  en  18  van  het  koninklijk  
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening  
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der  
arbeiders, 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffend de arbeidsovereenkomsten, 3 en 4,  
zowel in de versie van toepassing voor als in die van toepassing na de vervanging en de 
wijziging ervan bij wetten van respectievelijk 13 april 2005 en 23 december 2005, van de 
wet  van  17  april  1878  houdende  de  Voorafgaande  Titel  van  het  Wetboek  van  
Strafvordering, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Het arbeidshof beslist dan ook  
niet  wettig  dat  de  door  de  eerste  verweerster  "ex  delicto"  gestelde  vordering  tot  
veroordeling  van  de  eiseres  tot  betaling  van  een  schadevergoeding  wegens  
pensioenschade reeds gedeeltelijk gegrond is en veroordeelt de eiseres dus niet wettig tot  
betaling  aan  de  eerste  verweerster  van  een  provisioneel  bedrag  van  1  euro  als  
schadevergoeding wegens pensioenschade, vermeerderd met de vergoedende interest aan  
de wettelijke interestvoet vanaf de schadeverwekkende feiten en de gerechtelijke interest  
(schending van de artikelen 3 en 4, zowel in de versie van toepassing voor als in die van  
toepassing na de vervanging en de wijziging ervan bij wetten van respectievelijk 1 april  
2005 en 23 december 2005, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande  
Titel van het Wetboek van Strafvordering, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en  
26,  tweede lid,  van de wet van 27 juni 1969 tot  herziening van de besluitwet van 28  
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof  
verklaart het bestreden arrest dan ook niet wettig verbindend ten overstaan van de tweede  
verweerder (schending van de artikelen 15, 16, eerste lid, 812, 813, eerste lid, en 1042  
van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;

- de artikelen 3, 4, zowel in de versie van toepassing voor als in die van toepassing na de  
vervanging en de  wijziging ervan  bij  wetten  van  respectievelijk  13 april  2005 en  23  
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december 2005, 26, zowel in de versie van toepassing voor als in die van toepassing na 
de vervanging ervan bij  wet van 10 juni 1998,  en 28 van de wet van 17 april  1878  
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;

- artikel 65 van het Strafwetboek;

- de artikelen 1382,  1383,  en 2262bis,  §1,  inzonderheid tweede en derde lid,  van het  
Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 21, inzonderheid eerste lid, zowel in de versie van toepassing voor als in die  
van toepassing na de wijziging ervan bij wet van 24 februari 2003, 23, inzonderheid §1  
en §2, 26, tweede lid, 35, inzonderheid §1, eerste lid, 1°, in de versie van toepassing voor  
de wijziging ervan bij wet van 27 december 2005, en 39, eerste lid, zowel in de versie van  
toepassing  voor als  in  die  van  toepassing na  de wet  van 29  april  1996,  en  voor  de  
wijziging ervan bij wet van 3 juli 2005, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de  
besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der 
arbeiders;

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing beslist  het  arbeidshof dat de oorspronkelijke vordering "ex  
delicto" van de eerste verweerster tot veroordeling van de eiseres tot betaling van een  
schadevergoeding wegens pensioenschade, niet,  zelfs niet gedeeltelijk, verjaard en dus  
ontvankelijk is.  Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van de vaststellingen en  
motieven vermeld op de bladzijde 13, derde laatste alinea, tot en met 14, vijfde alinea,  
van het arrest.

Grieven

- Krachtens artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van  
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder  
afgekort  als  de  R.S.Z.-wet,  moet  iedere  verzekeringsplichtige  werkgever  zich  bij  de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laten inschrijven en aan deze laatste een aangifte met 
verantwoording van het bedrag van de verschuldigde bijdragen toezenden.

Op grond van artikel 23, §1, van de R.S.Z.-wet moet de bijdrage van de werknemer door  
de werkgever bij iedere betaling van het loon worden ingehouden en is die werkgever aan  
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die bijdrage verschuldigd, samen met de zijne. Op  
grond van artikel 23, §2, van de R.S.Z.-wet moet de werkgever die bijdragen binnen de  
door de Koning vastgestelde termijnen,  om de drie maanden aan de Rijksdienst  voor  
Sociale Zekerheid overmaken (onder voorbehoud van het bepaalde bij §3).

Krachtens artikel  35,  §1,  eerste lid,  1°,  van de R.S.Z.-wet worden de werkgever,  zijn  
aangestelden of lasthebbers die zich niet schikken naar de bepalingen voorgeschreven  
door die wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, gestraft met een gevangenisstraf en met  
een geldboete of met een van die straffen alleen.

De  niet  of  niet  tijdige  aangifte  van,  en  de  niet  of  niet  tijdige  betaling  van,  
socialezekerheidsbijdragen door de verzekeringsplichtige werkgever aan de Rijksdienst  
voor Sociale Zekerheid, is met toepassing van de voornoemde artikelen 21, 23, §§1 en 2,  
en 35, §1, eerste lid, 1°, van de R.S.Z.-wet een misdrijf.

-  Artikel  26,  tweede lid,  van de R.S.Z.-wet  bepaalt  dat  de  werkgever verplicht  is  het  
nadeel  te  herstellen  dat  de  werknemer  heeft  geleden  ingevolge  de  nalatigheid  of  de  
vertraging bij de overdracht van de bijdragen.

De rechtsvordering tot herstel van de schade door een misdrijf veroorzaakt, burgerlijke 
vordering "ex delicto" genoemd, behoort luidens artikel 3 van de Voorafgaande Titel van  
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het Wetboek van Strafvordering aan hen die de schade hebben geleden, en is gesteund op  
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4 van de Voorafgaande  
Titel  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  dat  de  burgerlijke  rechtsvordering  
tezelfdertijd  en  voor  dezelfde  rechters  kan vervolgd worden  als  de  strafvordering,  of  
afzonderlijk voor de burgerlijke rechter.

Aangezien, zoals hierboven uiteengezet werd, de niet of niet tijdige aangifte van, en de  
niet of niet tijdige betaling, van socialezekerheidsbijdragen door de verzekeringsplichtige 
werkgever  aan  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  een  misdrijf  uitmaakt,  kan  de  
werkemer tegen de in gebreke blijvende verzekeringsplichtige werkgever met toepassing  
van  de  voornoemde  artikelen  26,  tweede  lid,  van  de  R.S.Z.-wet,  en  3  en  4  van  de  
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voor de arbeidsgerechten een  
burgerlijke  rechtsvordering  voortvloeiend  uit  een  misdrijf  (burgerlijke  vordering  "ex  
delicto" genoemd) tot het verkrijgen van een vergoeding voor de schade die hij door dat  
misdrijf heeft geleden, stellen.

Uit de vaststellingen van het arbeidshof en de stukken van de rechtspleging waarop uw  
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste verweerster (werknemer) tegen de eiseres  
(werkgever) voor de arbeidsrechtbank en het arbeidshof een vordering voortvloeiende uit  
het misdrijf bestaande in "het niet naleven van de verplichting inzake sociale zekerheid"  
tot  het  verkrijgen  van  een  vergoeding  voor  de  schade  veroorzaakt  door  dat  misdrijf  
(vordering "ex delicto" genoemd), stelde.

Voor  de  wijziging  van  artikel  26  van  de  Voorafgaande  Titel  van  het  Wetboek  van  
Strafvordering, op grond van artikel 28 van dezelfde voorafgaande titel van toepassing in  
alle  door bijzondere wetten geregelde zaken,  bij  wet  van 10 juni  1998,  verjaarde de 
burgerlijke  rechtsvordering  volgend  uit  een  misdrijf  door  verloop  van  vijf  jaren,  te  
rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, maar kon zij niet verjaren voor de  
strafvordering.

Sinds  de  wijziging  van  artikel  26  van  de  Voorafgaande  Titel  van  het  Wetboek  van  
Strafvordering bij wet van 10 juni 1998, verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend  
uit een misdrijf volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten  
die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade, maar kan zij  
niet verjaren voor de strafvordering. Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het  
Burgerlijk Wetboek verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond  
van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend 
op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring  
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Luidens het derde lid  
van datzelfde artikel verjaren die vorderingen in ieder geval door verloop van twintig  
jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich  
heeft voorgedaan.

Vóór de wijziging van artikel 39, eerste lid, van de R.S.Z.-wet bij wet van 29 april 1996 
verjaarde de strafvordering wegens overtreding van de bepalingen van deze wet en van  
de uitvoeringsbesluiten ervan door verloop van drie jaar na het feit waaruit de vordering  
is ontstaan. Na de wijziging van artikel 39, eerste lid, van de R.S.Z.-wet bij wet van 29  
april 1996 en voor de wijziging ervan bij wet van 3 juli 2005 verjaarde de strafvordering  
wegens overtreding van de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan  
door verloop van vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

Krachtens  artikel  65  van  het  Strafwetboek  wordt,  als  verschillende  misdrijven  de  
opeenvolgende  en  voortgezette  uitvoering  zijn  van  eenzelfde  misdadig  opzet  en  zij  
gelijktijdig  worden  voorgelegd  aan  eenzelfde  feitenrechter,  alleen  de  zwaarste  straf  
uitgesproken. Op grond van diezelfde bepaling houdt de feitenrechter, indien hij vaststelt  
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dat  misdrijven die  reeds het voorwerp waren van een in kracht  van gewijsde gegane 
beslissing en andere feiten die voor hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat  
zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven  
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet,  bij  de  
straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen.

Onder een voortgezet of collectief misdrijf wordt verstaan, een misdrijf dat bestaat uit  
verschillende  strafbare  gedragingen,  handelingen  of  onthoudingen  van  dezelfde  aard 
(voortgezet  misdrijf)  of  van  verschillende  aard  (collectief  misdrijf),  maar  die  geacht  
worden samen slechts een misdrijf uit te maken wegens de eenheid van "misdadig opzet"  
van  de  dader,  d.i.  wanneer  zij  onderling  verbonden  zijn  door  eenheid  van  doel  en  
verwezenlijking,  en  in  die  zin  door  een  feit,  te  weten  een  complexe  gedraging,  zijn  
opgeleverd.

Het Hof kan nagaan of de feitenrechter uit de door hem gedane feitelijke vaststellingen  
wettig kon besluiten tot het at dan niet bestaan van eenheid van misdadig opzet en dus tot  
het al dan niet bestaan van een voortgezet misdrijf.

De  verjaringstermijn  van  de  strafvordering  en  derhalve  ook  die  van  de  burgerlijke 
vordering op grond van een misdrijf bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande  
Titel van het Wetboek van Strafvordering beginnen in geval zij betrekking hebben op een  
voortgezet of collectief misdrijf, ten aanzien van het geheel van de feiten te !open vanaf  
het laatste feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd, op voorwaarde dat dat laatste, niet  
verjaarde feit bewezen is gebleven en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit behoudens  
stuiting  of  schorsing  van  de  verjaring  niet  van  het  later  gepleegde  strafbaar  feit  is  
gescheiden door een tijdsspanne die langer is dan de verjaringstermijn.

Het arbeidshof beslist dat de door de eerste verweerster "ex delicto" gestelde vordering  
tot  veroordeling  van  de  eiseres  tot  betaling  van  een  schadevergoeding  wegens  
pensioenschade niet, zelfs niet gedeeltelijk, is verjaard. Die beslissing van het arbeidshof  
is  (o.m.)  gesteund  op  de  overweging  dat  het  aan  de  eiseres  verweten  misdrijf  een  
voortgezet misdrijf uitmaakt.

3.1. Eerste onderdeel

3.1.1. De gedane feitelijke vaststellingen van de feitenrechter moeten het Hof toelaten het  
aan  hem  opgedragen  wettigheidstoezicht  op  het  rechtsbegrip  "eenheid  van  misdadig 
opzet" uit  te oefenen en moeten meer bepaald het Hof toelaten na te gaan of uit  die  
feitelijke vaststellingen wettig kan worden besloten tot het al dan niet bestaan van eenheid 
van misdadig opzet. De feitenrechter die dat aan het Hof toegekende wettigheidstoezicht  
onmogelijk maakt, schendt artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

3.1.2. Het arbeidshof overweegt enkel op algemene wijze dat met betrekking tot het aan 
de eiseres verweten misdrijf dient te worden aanvaard dat het gaat om een voortgezet  
misdrijf.

Vervolgens overweegt het arbeidshof dat:

-  "onder  voortgezet  misdrijf  immers  wordt  verstaan  een  misdrijf  dat  bestaat  uit  
verscheidene gedragingen van dezelfde aard, die elk afzonderlijk strafbaar zijn, doch die  
geacht  worden  samen  slechts  een  misdrijf  uit  te  maken  wegens  de  eenheid  van  het  
misdadig opzet in hoofde van de dader, dit is wanneer zij onderling verbonden zijn door  
eenheid van doel en verwezenlijking en in die zin door een feit, namelijk een complexe  
gedraging te zijn opgeleverd (...)";

"onder  eenheid  van  misdadig  opzet  daarbij  niet  wordt  bedoeld  opzet  in  contrast  tot  
onachtzaamheid, maar wel het plan of de bedoeling van de dader, waarvan de veelheid  
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van daden de uitdrukking is (...)";

- bij voortgezette misdrijven de verjaringstermijn van de strafvordering slechts begint te  
lopen vanaf het laatst gepleegd misdrijf.

Met die overwegingen geeft het arbeidshof op algemene rechtstheoretische wijze aan (1)  
wat  verstaan  dient  te  worden  onder  een  voortgezet  misdrijf  en  onder  eenheid  van  
misdadig  opzet,  en  (2)  wat  het  vertrekpunt  is  van  de  verjaringstermijn  van  de  
strafvordering bij voortgezette misdrijven.

Na die  algemene  rechtstheoretische  overwegingen  gemaakt  te  hebben,  overweegt  het  
arbeidshof enkel dat "het laatste feit dat in casu met hetzelfde opzet is gepleegd, het niet  
betalen van de sociale zekerheidsbijdragen is, zodat de aanvang van de verjaringstermijn  
samenvalt met het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, datum die  
zich  evident  niet  voor  eind  juli  2005  situeert"  en  beslist  het  dat,  aangezien  de  
dagvaarding werd betekend op 23 oktober 2006, de door de eerste verweerster ingestelde  
vordering ex  delicto  niet,  zelfs niet  gedeeltelijk,  is  verjaard.  Ten slotte overweegt het  
arbeidshof dat "gelet op het voorgaande, de bewering desbetreffend van (de eiseres) dat  
zij steeds te goeder trouw heeft gemeend dat (de eerste verweerster) uitgesloten was uit  
het toepassingsgebied van het sociaal zekerheidsstelsel voor werknemers, irrelevant is".

Het arbeidshof geeft aldus niet aan uit welke concrete feitelijke vaststellingen het afleidt  
dat sprake is van eenheid van misdadig opzet (en dus van een voortgezet misdrijf) in de  
aan hem voorgelegde zaak.

Conclusie

Aangezien de hierboven aangehaalde overwegingen en vaststellingen van het arbeidshof  
het Hof niet toelaten na te gaan of het arbeidshof wettig heeft besloten tot het bestaan van  
eenheid van misdadig opzet en dus van een voortgezet misdrijf (en het arbeidshof aldus  
het  door  het  Hof  uit  te  oefenen  wettigheidstoezicht  onmogelijk  maakt),  schendt  het  
arbeidshof artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

3.2. Tweede onderdeel

Voor zover de hierboven aangehaalde overwegingen en vaststellingen van het arbeidshof  
het Hof wel toelaten het aan hem opgedragen wettigheidstoezicht op het rechtsbegrip  
"eenheid van misdadig opzet"  uit  te oefenen,  kan op grond van die overwegingen en  
vaststellingen niet wettig worden besloten tot het bestaan van eenheid van misdadig opzet  
en dus tot het bestaan van een voortgezet misdrijf.

Met  die  overwegingen  en  vaststellingen  geeft  het  arbeidshof  immers  niet  aan  dat  de  
verschillende door de eiseres begane strafbare gedragingen en handelingen de uitvoering  
zijn van eenzelfde misdadig opzet en aldus onderling verbonden zijn door eenheid van  
doel en verwezenlijking en in die zin door een feit, te weten een complexe gedraging, zijn  
opgeleverd.

Conclusie

Het arbeidshof kan uit de door hem gedane vaststellingen niet wettig afleiden dat met  
betrekking tot het aan de eiseres verweten misdrijf dient te worden aanvaard dat het gaat  
om  een  voortgezet  misdrijf  (schending  van  artikel  65  van  het  Strafwetboek).  Het  
arbeidshof beslist  dan ook niet  wettig  dat  de door de eerste verweerster "ex delicto"  
gestelde vordering tot veroordeling van de eiseres tot betaling van een schadevergoeding  
wegens pensioenschade niet, zelfs niet gedeeltelijk, is verjaard (schending van alle in de  
aanhef van het middel als geschonden aangewezen bepalingen m.u.v. artikel 149 van de  
Grondwet).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst de 
appelrechter  de  zaak  alleen  dan  naar  de  eerste  rechter  indien  hij,  zelfs 
gedeeltelijk,  een  in  het  aangevochten  vonnis  bevolen  onderzoeksmaatregel 
bevestigt.

2. De appelrechter, die het hoger beroep gegrond of ten dele gegrond verklaart, 
het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, mag de zaak 
niet  naar  de  eerste  rechter  verwijzen,  ook  al  beveelt  hij  tevens  een 
onderzoeksmaatregel die dezelfde of grotendeels dezelfde is als diegene bevolen 
door het beroepen vonnis.

De  appelrechter  doet  ook  zelf  uitspraak  over  het  geschil  wanneer  hij  een 
geschilpunt dat niet de grondslag vormt van de bevestigde onderzoeksmaatregel 
anders beoordeelt dan de eerste rechter.

3. Het middel dat er geheel van uitgaat dat het verbod de zaak te verwijzen naar 
de eerste rechter, slechts geldt wanneer het geschilpunt dat de appelrechter in een 
andere  zin  beslecht  dan  de  eerste  rechter  het  uitgangspunt  vormt  van  de 
bevestigde onderzoeksmaatregel, faalt naar recht.

Tweede middel

Eerste onderdeel
4.  Krachtens  artikel  5  van  het  koninklijk  besluit  van  28  november  1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt, 
wat  de  werknemers  betreft  die  krachtens  een  arbeidsovereenkomst  voor 
dienstboden, hoofdzakelijk te werk gesteld zijn aan huishoudelijke arbeid van 
lichamelijke aard voor de behoeften van de huishouding van de werkgever of 
van zijn gezin, de toepassing van de wet beperkt tot de regeling voor verplichte 
verzekering  tegen  ziekte  en  invaliditeit,  tot  de  regeling  voor  rust-  en 
overlevingspensioenen voor werknemers, tot de regeling betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers en tot de regeling betreffende de arbeidsvoorziening 
en de werkloosheid.

Krachtens artikel 18 van voormeld koninklijk besluit, worden aan de toepassing 
van de wet  onttrokken,  de in artikel  5 bedoelde werknemers  die niet  bij  hun 
werkgever inwonen, wanneer zij geen vier uren daags bij eenzelfde werkgever, 
noch  vierentwintig  uren  per  week  bij  één  of  verschillende  werkgevers 
tewerkgesteld zijn, alsmede de werkgevers wegens de tewerkstelling van deze 
werknemers.

5. Het inwonen in de zin van voormeld artikel 18 veronderstelt niet noodzakelijk 
dat de dienstbode in dezelfde woning als zijn werkgever leeft.
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6. De appelrechters oordelen dat:

- de verweerster aanvankelijk met haar echtgenoot een conciërgewoning betrok, 
die deel uitmaakte van de woning van de familie C-T;

- zij  op dat ogenblik  ondubbelzinnig als een inwonende dienstbode diende te 
worden aangezien;

- de verweerster  later met haar gezin introk in een aanpalend gebouw op het 
terrein van de familie C-T;

- het opzet van het belendende gebouw er juist in bestond dat de eiseres en haar 
gezin steeds de mogelijkheid hadden om op elk ogenblik gebruik te maken van 
de diensten van de verweerster.

7. De appelrechters die op die gronden beslissen dat de verweerster steeds de 
hoedanigheid  van  inwonende  dienstbode  heeft  behouden,  verantwoorden  hun 
beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel
8. Het onderdeel, dat volledig is afgeleid uit de in het eerste onderdeel vergeefs 
aangevoerde  schending  van  het  artikel  18  van  het  koninklijk  besluit  van  28 
november 1969, is niet ontvankelijk.

Derde middel

Eerste en tweede onderdeel samen
9. De appelrechters oordelen dat:

- het niet naleven van de verplichtingen inzake sociale zekerheid strafbaar is op 
grond van artikel 35 van de RSZ-wet; 

-  gezien  de  verweerster  als  een  inwonende bediende  te  beschouwen was,  de 
eiseres ten onrechte de arbeidsprestaties van de verweerster niet aangaf bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en geen socialezekerheidsbijdragen betaalde 
op haar loon;

- niet kan worden aangenomen dat de eiseres oprecht de mening was toegedaan 
dat de verweerster niet de hoedanigheid van inwonende dienstbode bezat;

-  zowel het  materieel  als  het  moreel  bestanddeel  van het  ingeroepen misdrijf 
vaststaat;

- de aan de eiseres verweten feiten een voortgezet misdrijf opleveren;

- onder voortgezet misdrijf immers wordt verstaan een misdrijf dat bestaat uit 
verscheidene gedragingen van dezelfde aard, die elk afzonderlijk strafbaar zijn, 
doch die geacht worden samen één misdrijf uit te maken wegens de eenheid van 
misdadig opzet in hoofde van de dader;

- het laatste feit dat ter zake met hetzelfde opzet is gepleegd, het niet betalen van 
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de  socialezekerheidsbijdragen  is,  zodat  de  aanvang  van  de  verjaringstermijn 
samenvalt met het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die 
zich niet voor eind juli 2005 situeert;

-  gezien  de  dagvaarding  werd  betekend  op  23  oktober  2006,  de  door  de 
verweerster ingestelde vordering niet verjaard is, zelfs niet gedeeltelijk.

10.  Op  grond  van  deze  vaststellingen,  die  het  Hof  toelaten  zijn 
wettigheidstoezicht  uit  te  oefenen,  vermochten  de  appelrechters  zonder 
schending van het artikel  65 van het Strafwetboek,  te oordelen dat de aan de 
eiseres  verweten  strafbare  feiten,  namelijk  het  niet  aangeven  van  de 
arbeidsprestaties van de verweerster bij de sociale zekerheid en het niet betalen 
van de socialezekerheidsbijdragen op haar  loon tijdens de ganse  duur van de 
tewerkstelling van de verweerster als inwonende bediende, verbonden zijn door 
eenheid van misdadig opzet.

Het middel kan in zijn beide onderdelen niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 januari 2011 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de  h.  Smetryns  –  Gelijkluidende  conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  – 
Advocaten:  mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 24

2° KAMER - 11 januari 2011

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - NIET-REGULARISEERBARE OVERTREDING VAN DE 
BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN - GEVOLG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BETALING VAN EEN MEERWAARDE - KENNELIJK 
ONREDELIJK KARAKTER - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º  De bepalingen van artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke  
Ordening bevatten geen onweerlegbaar vermoeden dat, behoudens de mogelijkheid van 
bouw-  en  aanpassingswerken,  de  plaatselijke  ordening  steeds  is  geschaad  zodra  het 
misdrijf  erin  bestaat  te  hebben  gehandeld  in  strijd  met  niet  voor  afwijking  vatbare  
bestemmingsvoorschriften.  Bij  een  niet-regulariseerbare  overtreding  van  de 
bestemmingsvoorschriften  moet  niet  steeds  de  afbraak  bevolen  worden,  ongeacht  de 
impact van de constructie op de plaatselijke ordening. 
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2º  De  rechter  moet  bij  de  afweging  van  het  kennelijk  redelijke  karakter  van  de 
herstelvordering  van  het  bestuur  de  impact  op  de  ruimtelijke  ordening  en  de 
omgevingshinder van de bestaande wederrechtelijke toestand ook vergelijken met  deze  
door het bestuur zelf vergunde toestand1. 

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VLAAMS GEWEST T. S.)

ARREST

(AR P.10.0814.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 31 maart 2010.

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

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
(...) 

Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149 en 159 Grondwet, de 
artikelen 4.2.24, §1, 4.3.1, §1, eerste lid, 1°, 4.4.10, §1, eerste lid, 4.4.11, 4.4.13, 
4.4.20, 4.4.21, 6.1.41, §1, eerste lid, 7.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
de artikelen 149,  §1, eerste  lid,  en 167 Stedenbouwdecreet  1999, artikel  112 
Aanpassingsdecreet 2009 en artikel 11, sub 4.1 Gewestplannenbesluit 1972: bij 
miskenning van de bestemmingsvoorschriften  zonder dat  regularisatie  van  de 
zonevreemde  constructie  mogelijk  is,  is  het  bestuur  bij  het  instellen  van  de 
herstelvordering wettelijk gebonden het herstel in de oorspronkelijke toestand te 
vorderen,  tenzij  de  uitvoering  van  bouw-  of  aanpassingswerken  kennelijk 
volstaan  om  de  plaatselijke  ordening  te  herstellen;  bijgevolg  is  de 
wettigheidscontrole die de rechter met toepassing van artikel 159 Grondwet kan 
uitoefenen  op  het  nagestreefde  herstel,  beperkt  tot  de  naleving  van  de  door 
artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid,  Vlaamse  Codex  Ruimtelijke  Ordening  gestelde 
voorwaarden; wanneer blijkt dat de bestemmingsvoorschriften werden miskend 
zonder dat een regularisatie van de zonevreemde constructie mogelijk is, is de 
rechter  verplicht  de herstelvordering in te  willigen,  tenzij  hij  oordeelt  dat  het 
bestuur op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld heeft  dat de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken kennelijk niet volstaan om de plaatselijke ordening 

1 Zie Cass., 24 nov. 2009, AR P.09.0278.N, AC, 2009, nr. 689.
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te  herstellen;  in  conclusie  werd  aangetoond  dat  de  oprichting  van  de 
nieuwbouwchalet  in agrarisch gebied  niet  voor een regularisatievergunning in 
aanmerking  kon  komen,  en  het  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke 
toestand door afbraak van de nieuwbouwchalet de binnen de wettelijke grenzen 
enig mogelijke herstelmaatregel was; het bestreden arrest laat na te antwoorden 
op  de  conclusie  dat  de  eiser  slechts  een  gebonden  bevoegdheid  heeft;  het 
bestreden  arrest  kon  niet  wettig  het  verweer  van  de  eiser  verwerpen  dat  hij 
ingevolge de onvergunbaarheid van de wederrechtelijk herbouwde zonevreemde 
woning,  alleen  het  herstel  in  de  oorspronkelijke  toestand  kan  vorderen,  bij 
afwezigheid van enig nut van aanpassingswerken, en dat ingevolge die gebonden 
bevoegdheid niet kon overgegaan worden tot een rechterlijke beoordeling van de 
redelijkheid van de gevorderde herstelmaatregel.

4.  Naar  luid  van  artikel  149,  §1,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet  1999, 
gecoördineerd onder artikel 6.1.41, §1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening,  wordt  de  herstelvordering  voor  de  strafrechter  ingesteld  met 
inachtneming van volgende regelen:

"1° voor misdrijven die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het verrichten van 
handelingen  in  strijd  met  een  stakingsbevel  of  in  strijd  met  de 
stedenbouwkundige  voorschriften  aangaande  de  voor  het  gebied  toegelaten 
bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken, wordt 
gevorderd: 

a)  hetzij  de  uitvoering  van  het  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik;

b) hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de 
uitvoering van bouw- of aanpassingswerken;

2° voor andere misdrijven dan deze, vermeld in 1°, wordt de betaling van de 
meerwaarde  gevorderd,  tenzij  de  overheid  die  de  herstelvordering  instelt, 
aantoont dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze 
zou worden geschaad,  in welk geval  één van de maatregelen,  vermeld in 1°, 
wordt gevorderd".

5. Deze bepalingen bevatten geen onweerlegbaar vermoeden dat, behoudens de 
mogelijkheid van bouw- of aanpassingswerken, de plaatselijke ordening steeds is 
geschaad zodra het misdrijf erin bestaat te hebben gehandeld in strijd met niet 
voor  afwijking  vatbare  bestemmingsvoorschriften.  De  bepaling  "voor  zover 
daarvan niet op geldige wijze is afgeweken" in artikel 6.1.41, §1, eerste lid, 1°, 
Vlaamse  Codex  Ruimtelijke  Ordening,  houdt  niet  in  dat  zelfs  wanneer  de 
constructie vanuit het standpunt van de goede ruimtelijke ordening aanvaard kan 
worden,  bij  wettelijke  onmogelijkheid  tot  regularisatie  het  herstel  in  de 
oorspronkelijke toestand, dit is de afbraak, moet worden bevolen.

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door 
het misdrijf is geschaad en de maatregel er toe strekt deze plaatselijke ordening 
te herstellen.

In  zoverre  het  onderdeel  ervan  uitgaat  dat  bij  een  niet-regulariseerbare 
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overtreding  van de  bestemmingsvoorschriften  de afbraak  steeds  moet  worden 
bevolen ongeacht de impact van de constructie op de plaatselijke ordening, faalt 
het naar recht. 

6. Overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM, moet de rechter 
nagaan of de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde 
herstelmaatregel  te vorderen,  uitsluitend met het  oog op de goede  ruimtelijke 
ordening is genomen. Hij moet de vordering die gebaseerd is op motieven die 
vreemd zijn  aan  de  ruimtelijke  ordening  of  op een  opvatting  van  een  goede 
ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten.

7. Door het destijds verlenen van een bouwvergunning teneinde een bestaande 
zonevreemde woning onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen 
te verbouwen, geeft  het bestuur op die wijze te kennen dat de toestand, zoals 
door haar vergund, ter plaatse niet strijdig is met de goede ruimtelijke ordening 
en de voorhanden zijnde stedenbouwkundige bestemmingen aldaar. 

Bijgevolg moet de rechter bij de afweging van het kennelijk redelijke karakter 
van  de  herstelvordering  van  het  bestuur,  alvorens  in  redelijkheid  te  kunnen 
besluiten tot herstel middels afbraak, de impact op de ruimtelijke ordening en de 
omgevingshinder  van  de  bestaande  wederrechtelijke  toestand  ook  vergelijken 
met deze door het bestuur zelf vergunde toestand. 

8. De appelrechters oordelen dat:

- de inbreuk gelegen is in agrarisch gebied, zijnde een niet ruimtelijk kwetsbaar 
gebied; 

- door de verweerster overgegaan werd tot afbraak van de bestaande woning en 
tot heropbouw van een nieuwe houten woning met behoud van het bestaande 
bouwprofiel  en  uitzicht,  zodat  de  gerealiseerde  woning  overeenstemt  met  de 
afmetingen en afwerkingsmaterialen van de stedenbouwkundige vergunning; 

- de vergunning waarnaar wordt verwezen, deze is verleend door de bestendige 
deputatie  op  22  mei  2003  strekkende  tot  verbouwing  en  uitbreiding  van  de 
bestaande  woning,  zijnde  een  houten  chalet,  gelegen  aan  de  rand  van  het 
agrarisch  gebied.  De  motivering  van  de  bestendige  deputatie  luidde  dat  de 
aanvraag vanuit het standpunt van de goede ruimtelijke ordening aanvaard kon 
worden omdat het pand gelegen was aan de rand van het agrarisch gebied en zich 
op een aanvaardbare wijze integreerde in het landschap; 

- bij de aanvang van de verbouwing onder meer werd vastgesteld dat de oude 
chalet asbest bevatte waardoor de architect en de aannemer besloten deze af te 
breken en opnieuw op te bouwen, weliswaar zonder vergunning. De nieuwbouw 
werd gerealiseerd op de bestaande fundamenten; 

-  de oude chalet  wel degelijk was vergund.  De vergunning van 11 juni 1981 
verleend  door  de  bestendige  deputatie  nooit  werd  aangevochten,  en  de  eiser 
tevergeefs beweert dat de chalet als niet vergund moet worden beschouwd; 

- de Hoge Raad voor het Herstelbeleid een niet-eensluidend advies verleende, 
gesteund op het feit dat de eiser geen beoordeling had gedaan van de ruimtelijke 
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impact en dat, zoals toegegeven door de eiser, een planologische oplossing voor 
het kwestieuze perceel  via een GRSP en RVP in het vooruitzicht kon worden 
gesteld; 

- de eiser geen rekening houdt met de bestaande vergunde toestand en aldus ook 
geen  beoordeling  van  ruimtelijke  impact  maakt  tussen  de  oorspronkelijk 
vergunde constructie en de huidige in overtreding gedane heropbouw, waarbij 
bovendien  vastgesteld  is  dat  de  heropbouw  is  gebeurd  binnen  de  bestaande 
volumes; 

- de motivering van de eiser dat de constructie niet verenigbaar zou zijn met de 
goede ruimtelijke ordening, louter en alleen omdat het geen voor een leefbaar 
agrarisch of para-agrarisch bedrijf noodzakelijk gebouw is of de woning van de 
exploitant is, strijdig is met de vergunning van 22 maart 2003 waarin expliciet 
werd gesteld dat de constructie vanuit het standpunt van de goede ruimtelijke 
ordening aanvaard kan worden omdat het pand gelegen was aan de rand van het 
agrarisch gebied en zich op een aanvaardbare wijze integreerde in het landschap; 

- de ongewijzigde herstelvordering van 14 september 2004 kennelijk onredelijk 
is. Ze is immers niet afdoende gemotiveerd vanuit stedenbouwkundig standpunt 
nu  zij  verzuimt  rekening  te  houden  met  de  ruimtelijke  impact  van  de 
voorafbestaande  en  vergunde  toestand  en  geen  rekening  houdt  met  die 
voorafbestaande en vergunde toestand, daarbij zelfs uitgaand van verkeerde en 
juridisch onjuiste premissen, zodat  de gevorderde herstelmaatregel  geen steun 
vindt in het dossier en de aangevoerde motieven.

De appelrechters  die aldus vaststellen dat de herstelvordering gebaseerd is op 
motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van 
een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, beantwoorden eisers 
conclusie en verantwoorden hun beslissing naar recht. 

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 

9. Voor het overige komt het onderdeel op tegen overtollige motieven die niet tot 
cassatie kunnen leiden. 

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

10. 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.

11  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Kenis,  advocaat-generaal  met 
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opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 25

2° KAMER - 11 januari 2011

1º SAMENHANG - VERJARING - STUITING - UITWERKING

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE 
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - SAMENHANG - STUITING VAN DE VERJARING 
- UITWERKING

1º en 2° In geval van samenhang tussen twee vorderingen werken de stuitingsdaden van 
de ene zaak ook stuitend voor de andere zaak1. (Art. 22, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering)

(S. T. H. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0966.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Brussel van 18 maart 2010.

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

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden 
vonnis oordeelt dat de civielrechtelijke vordering van de eiser onontvankelijk is 
ingevolge  verjaring;  het  beantwoordt  evenwel  eisers  argumentatie  dat  zijn 
vordering wel tijdig werd ingeleid wegens samenhang tussen de telastleggingen, 
niet.

De eiser heeft in conclusie aangevoerd dat er samenhang bestaat omdat zowel 
hijzelf  in  zijn  hoedanigheid  van  beklaagde  als  de  door  hem  rechtstreeks 
gedaagden  werden  gedagvaard  met  betrekking  tot  hetzelfde  ongeval  en 
voorwerp. Door de samenhang tussen beide zaken werken de stuitingsdaden van 

1 Cass., 22 april 2008, AR P.07.1866.N, AC, 2008, nr. 241.
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de ene zaak ook stuitend voor de andere zaak, later ingeleid op eisers initiatief 
via rechtstreekse dagvaarding.

De appelrechters beantwoorden dit verweer niet.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel
2.  Het  onderdeel  kan  niet  leiden  tot  ruimere  cassatie  of  tot  cassatie  zonder 
verwijzing. Het behoeft geen antwoord.

Omvang van de cassatie
3.  De vernietiging  van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de 
eiser tegen de eerste verweerder, beklaagde, heeft de vernietiging tot gevolg van 
de  beslissing  op  de  civielrechtelijke  vordering  van  de  eiser  tegen  de  tweede 
verweerder, civielrechtelijk aansprakelijke.

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

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  het  uitspraak  doet  over  de 
civielrechtelijke  vorderingen  van  de  eiser  tegen  de  verweerders  en  de  eiser 
veroordeelt in de kosten van de rechtstreekse dagvaarding en tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

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

Veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten. Veroordeelt de eiser in de 
andere helft van de kosten.

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  correctionele  rechtbank  te  Leuven, 
rechtszitting houdend in hoger beroep.

11  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Kenis,  advocaat-generaal  met 
opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 26

2° KAMER - 11 januari 2011
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MILIEURECHT - ACHTERLATEN VAN AFVALSTOFFEN - BEGRIP

Met achterlaten van afvalstoffen wordt niet alleen het storten, maar ook het verzuim om de  
gedeponeerde afval te verwijderen bedoeld1. 

(UCB nv T. ROGERS INDUFLEX nv)

ARREST

(AR P.10.1276.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 juni 2010.

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

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Derde middel
8.  Het  middel  voert  schending  aan  van  de  artikelen  21,  22,  23  en  24 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 135 en 235bis 
Wetboek  van  Strafvordering:  anders  dan  de  appelrechters  oordelen  is  de 
strafvordering verjaard;  het misdrijf "achterlaten van afval" bestaat ook in het 
schuldig verzuim om de gedeponeerde afval te verwijderen; dergelijk verzuim 
kan enkel ten laste worden gelegd aan een persoon die enige zeggenschap heeft 
en ook juridisch in staat is om tot de verwijdering van de betrokken afval over te 
gaan; dergelijk zeggenschap vereist dat men houder is van een zakelijk of een 
persoonlijk recht; de verjaring van de strafvordering neemt een aanvang op het 
ogenblik dat de inverdenkinggestelde niet meer over de juridische mogelijkheid 
beschikt om een einde te stellen aan het schuldig verzuim om de wederrechtelijk 
gecreëerde toestand op te heffen; bijgevolg oordelen de appelrechters onterecht 
dat  niettegenstaande  de  verkoop  van  de  bedrijfsgronden  de  eiseres  toch 
strafrechtelijk  verantwoordelijk  blijft  voor  de  gepleegde  misdrijven  en  de 
verjaring van de strafvordering niet is ingetreden.

9. Met achterlaten van afvalstoffen wordt niet alleen het storten, maar ook het 
verzuim om de gedeponeerde afval te verwijderen bedoeld. Bestanddeel van het 
misdrijf  is  aldus  niet  het  instandhouden  van  de  gecreëerde  wederrechtelijke 
toestand maar het verzuim om aan deze toestand een einde te stellen door het 

1 Cass.,  22 feb. 2005, AR P.04.1346.N,  AC, 2005, nr.  109 met  concl.  procureur-generaal M. DE 
SWAEF. 
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verwijderen  van  de  afvalstoffen.  Ongeacht  enige  zeggenschap  over  het  goed 
waar  de  afvalstoffen  zijn  achtergelaten,  blijft  het  misdrijf  in  hoofde  van  de 
overtreder voortduren zolang hij niet al het mogelijke heeft gedaan om aan zijn 
positieve verplichting tot verwijdering van de afvalstoffen te voldoen. 

Het middel faalt naar recht. 

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

Dictum

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Kenis,  advocaat-generaal  met 
opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en H. Van Landeghem, Gent.

Nr. 27

2° KAMER - 12 januari 2011

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESLISSING TOT HEROPENING VAN HET 
DEBAT - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP

1º Het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest dat geen 
geschil inzake bevoegdheid beslecht en alleen de heropening van het debat beveelt om de 
beklaagde in staat te stellen zich te verdedigen tegen de anders omschreven feiten, is niet  
ontvankelijk1. (Art. 416, Wetboek van Strafvordering)

2º  Het  arrest  dat  beslist  dat  de  omstandigheid  dat  het  morele  bestanddeel  van  de 
misdrijven die de beklaagde ten laste worden gelegd zich in België heeft voorgedaan, op 
zich reeds de bevoegdheid van het Belgisch gerecht verantwoordt, beslecht geen geschil 
inzake  bevoegdheid  in  de  zin  van  artikel  416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering2. (Art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(U. en D.) 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 27.
2 Ibid. 
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.1671.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, correctionele kamer, van 15 september 2010.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Advocaat-generaal  Raymond  Loop  heeft  een  conclusie  neergelegd  die  op  de 
griffie is ingekomen op 30 november 2010. 

Op de rechtszitting van 12 januari 2011 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag 
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het  arrest  beslist  dat  de  omstandigheid  dat  het  morele  bestanddeel  van  de 
misdrijven die de eisers ten laste worden gelegd zich in België heeft voorgedaan, 
op  zich  reeds  de  bevoegdheid  van  het  Belgisch  gerecht  verantwoordt.  Het 
beveelt de heropening van het debat om de eisers in staat te stellen verweer te 
voeren tegen de anders omschreven feiten.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering, beslecht geen geschil inzake bevoegdheid in de 
zin  van  het  tweede  lid  van  dat  artikel  en  valt  niet  onder  de  overige  in  die 
bepaling bedoelde gevallen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

De middelen van de eisers die geen verband houden met de ontvankelijkheid van 
de cassatieberoepen, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

12 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Cornelis –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Loop,  advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. Mahieu.

Nr. 28
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2° KAMER - 12 januari 2011

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - WEDERRECHTELIJK VERVOER VAN PRODUCTEN 
WAAROP ACCIJNZEN VERSCHULDIGD ZIJN - VRIJSPRAAK - VERBEURDVERKLARING - AARD - VERPLICHT 
KARAKTER - GEVOLG

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - 
AARD - VERPLICHT KARAKTER - VRIJSPRAAK - GEVOLG

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGINGSWET - TOEPASSING IN DE TIJD

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGINGSWET - 
TOEPASSING IN DE TIJD

5º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - WEDERRECHTELIJK VERVOER VAN PRODUCTEN 
WAAROP ACCIJNZEN VERSCHULDIGD ZIJN - VRIJSPRAAK - BETALING VAN ACCIJNSRECHTEN EN 
BIJZONDERE ACCIJNSRECHTEN - OPEISBAARHEID

1º en 2º De in accijnszaken bepaalde verbeurdverklaring van de gebruikte vervoermiddelen 
en de voorwerpen die gediend hebben of bestemd waren om het bedrog te plegen, is een  
straf met een zakelijk karakter en vereist niet dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar 
is van de verbeurdverklaarde goederen, noch dat de ontduiker gekend is; ook in geval van 
vrijspraak zijn de rechters verplicht de verbeurdverklaring te bevelen van producten waarop 
accijnzen verschuldigd zijn en waarvan zij vaststellen dat zij wederrechtelijk zijn vervoerd1.  
(Art.  39,  vierde  lid,  Wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; 
Art. 45, vierde lid, Wet 22 dec. 2009)

3º en 4º Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld zijn niet toepasselijk op toestanden  
die zijn ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wettelijke wijzigingsbepalingen2.  (Art. 2, 
BW; Art. 42, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Art. 48, Wet 22 dec. 
2009)

5º Wanneer de rechter de beklaagde vrijspreekt omdat onvoldoende aangetoond is dat de  
beklaagde  wist  of  diende  te  weten  dat  hij  op  onrechtmatige  wijze  accijnsproducten 
vervoerde, kan het feit dat aanleiding geeft tot de opeisbaarheid van accijnsrechten hem 
niet worden verweten en kan hij niet tot betaling van die rechten worden veroordeeld3. (Art. 
42,  Wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Art. 48, Wet 22 dec. 
2009)

(BELGISCHE STAAT T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0835.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik, 
correctionele kamer, van 24 april 2009.

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.28.
2 Ibid.
3 Ibid.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Advocaat-generaal  Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd die 
op de griffie is ingekomen op 6 januari 2011.

Op de rechtszitting van 12 januari 2011 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag 
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring

Eerste middel
De eiser  verwijt  het  arrest  dat  het  verzuimt  de  in  beslag  genomen  goederen 
verbeurd te verklaren, ofschoon het vaststelt dat ze in België waren ingevoerd 
met ontduiking van de accijnsrechten.

De  wet  van  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles 
daarop, bepaalde in artikel 39, vierde lid, zoals het van kracht was ten tijde van 
de  feiten,  dat  de  gebruikte  vervoermiddelen  en  de  voorwerpen  die  gediend 
hebben of bestemd waren om de fraude te plegen, verbeurd worden verklaard. 
De  wet  van  22  december  2009  betreffende  de  algemene  regeling  inzake 
accijnzen, die in werking is getreden op 1 april 2010 en die de wet van 10 juni 
1997 opheft  en  vervangt,  voorziet  in  artikel  45,  vierde  lid,  in  een  verplichte 
verbeurdverklaring,  in  soortgelijke  bewoordingen  als  die  van  de  vroegere 
wetgeving.

Die verbeurdverklaring is een straf met een zakelijk karakter en vereist niet dat 
de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de verbeurdverklaarde goederen, 
noch dat de ontduiker gekend is.

De verweerder die wordt vervolgd omdat hij aan accijns onderworpen goederen 
op  het  Belgisch  grondgebied  heeft  binnengebracht  zonder  dat  hij  vooraf  de 
daarop verschuldigde rechten heeft betaald of zich voor de betaling ervan borg 
heeft gesteld, werd door de eerste rechter vrijgesproken.

Op het niet-beperkt hoger beroep van de vervolgende partij, bevestigt het arrest 
die beslissing op grond dat het niet bewezen is dat de verweerder ervan op de 
hoogte was dat hij op wederrechtelijke wijze accijnsproducten vervoerde.

Niettegenstaande die vrijspraak waren de appelrechters, die geoordeeld hebben 
dat de feiten konden worden omschreven als onwettig vervoer van de producten 
waarop accijnzen verschuldigd waren, verplicht de verbeurdverklaring ervan te 
bevelen.

Door dit te verzuimen schendt het arrest het in het middel bedoelde artikel 39, 
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vierde lid.

Het middel is gegrond.

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

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

Tweede middel
Het middel is gericht tegen de beslissing van de appelrechters om de burgerlijke 
rechtsvordering van de eiser tot veroordeling van de verweerder tot betaling van 
de accijnsrechten en bijzondere accijnsrechten, niet toe te wijzen.

De  appelrechters  hebben  hun  weigering  gegrond  op  de  overweging  dat, 
krachtens artikel 42 van de wet van 10 juni 1997, de accijns niet meer opeisbaar 
is op de verbeurd verklaarde of afgestane goederen en op de vaststelling dat de 
verweerder akte van afstand van de in beslag genomen goederen had gedaan.

Artikel 42 van de voormelde wet, zoals het ten tijde van de feiten van toepassing 
was,  bepaalde  dat,  onverminderd  de  in  de  artikelen  39,  40  en  41  bepaalde 
straffen, de betaling van de ontdoken accijns altijd opeisbaar is.

Sedert de wijziging van die bepaling door artikel 320 van de programmawet van 
22 december 2003, stelde die bepaling dat, bij  wijze van uitzondering op het 
beginsel  dat  de  accijns  altijd  opeisbaar  is,  zij  niet  verschuldigd  was  op  de 
producten die, naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis 
van  artikel  39,  effectief  werden  in  beslag  genomen  en  naderhand  werden 
verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de Schatkist werden afgestaan.

De  wet  van  22  december  2009  betreffende  de  algemene  regeling  inzake 
accijnzen, die in werking is getreden op 1 april 2010, heft de wet van 10 juni 
1997 op, maar voorziet in artikel 48 in een gelijkaardige bepaling als die van het 
voormelde  artikel  39,  zoals  het  werd  gewijzigd  bij  artikel  320  van  de 
programmawet van 22 december 2003.

Het gewijzigde artikel 42 slaat op een belastingschuld en is dus geen straf, zodat 
het niet toepasselijk was op de toestanden die, zoals te dezen, zijn ontstaan vóór 
de inwerkingtreding van de voormelde programmawet.

Het  arrest  maakt  een  retroactieve  toepassing  van  artikel  320  van die  wet  en 
schendt bijgevolg de in het middel bedoelde bepalingen.

Het middel is gegrond.

Het Hof kan evenwel de in het middel bekritiseerde reden, waarop de bestreden 
beslissing steunt, vervangen door een rechtsgrond die het beschikkend gedeelte 
verantwoordt.

Het arrest oordeelt dat gelet op de feitelijke omstandigheden, meer bepaald het 
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feit  dat  de  producten  waarvan  de  accijnzen  waren  ontdoken verborgen  zaten 
tussen  de  goederen  die  voor  rekening  van  een  derde  werden  vervoerd,  het 
onvoldoende is aangetoond dat de beklaagde wist of diende te weten dat hij op 
onwettige wijze accijnsproducten vervoerde.

Aangezien  het  feit  dat  aanleiding  geeft  tot  de  opeisbaarheid  van  de 
accijnsrechten  de  verweerder  niet  kan  worden  toegerekend,  kan  hij  niet  tot 
betaling van die rechten worden veroordeeld.

Ofschoon  het  middel  gegrond  is,  kan  het  niet  tot  cassatie  leiden  en  is  het 
bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over de 
verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, correctionele 
kamer.

12 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Cornelis –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint, O. D'Aout, Luik en S. Berbuto, Luik.

Nr. 29

2° KAMER - 12 januari 2011

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - ONTTREKKING WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING - PROCEDURE - VERKLARING 
VAN DE VOORZITTER VAN HET BETROKKEN RECHTSCOLLEGE - OVERLEG MET DE LEDEN VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - DRAAGWIJDTE - VERKLARING DIE DOOR SOMMIGE RECHTERS NIET 
MEEONDERTEKEND WERD - GEVOLG

2º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - ONTTREKKING WEGENS GEWETTIGDE 
VERDENKING - INCIDENTELE AANGIFTE - GRONDSLAG - FEITEN DIE GEEN MISDRIJF LIJKEN OP TE 
LEVEREN

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - GRIEVEN - ONTVANKELIJKHEID
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1º Artikel 545, vierde lid, 1°, b, van het Wetboek van Strafvordering legt de voorzitter van  
het gerecht ten aanzien waarvan de onttrekking wordt gevorderd niet de verplichting op om 
overleg te plegen met alle leden van dat gerecht, maar met degenen die hij  met naam 
vermeldt;  de  omstandigheid  dat  sommige rechters  van de rechtbank  de verklaring  niet 
meeondertekend hebben heeft niet tot gevolg dat zij noodzakelijk moet worden afgewezen  
omdat zij niet geloofwaardig is. 

2º  De  incidentele  aangifte  in  een  bij  het  Hof  aanhangige  zaak  is  niet  gegrond  als  de  
aangegeven feiten geen misdrijf lijken op te leveren. 

3º  Een verzoek  tot  verwijzing  van een rechtbank  naar  een andere  wegens gewettigde 
verdenking  moet  gegrond  zijn  op  bewijskrachtige  en  welomschreven  feiten  en  niet  op  
veronderstellingen over de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechtbank, die 
worden vermoed1. 

(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1867.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

In  een verzoekschrift  dat  op 30 november 2010 op de griffie  van het  Hof is 
ingekomen, vordert de eiser dat de zaak met het nummer 70.98.145/03 van de 
notities van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, en de zaak 
met  het  nummer  AR 2010/RG/1856 van het  hof  van beroep  te  Luik,  aan  de 
rechtbank van eerste aanleg te Dinant zouden worden onttrokken.

Bij  arrest  van  8  december  2010  heeft  het  Hof  dat  verzoek  niet  kennelijk 
onontvankelijk verklaard ten aanzien van de voormelde rechtbank maar heeft het 
dat verzoek afgewezen ten aanzien van het voormelde hof van beroep.

Het advies van het openbaar ministerie bij het rechtscollege ten aanzien waarvan 
de onttrekking wordt gevorderd, is op 20 december 2010 op de griffie van het 
Hof ingekomen.

Op  23  december  2010  heeft  Meester  Jean  Bourtembourg  op  de  griffie  een 
conclusie neergelegd voor de burgerlijke partijen.

Diezelfde dag heeft de griffie de verklaring ontvangen die in artikel 545, vierde 
lid, 1°, b, Wetboek van Strafvordering is bepaald en die door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te Dinant is gedaan in overleg met de leden van het 
gerecht die met naam worden vermeld.

De eiser heeft een conclusie neergelegd op 11 en 12 januari 2011.

Op  de  rechtszitting  van  12  januari  2011  heeft  raadsheer  Benoît  Dejemeppe 
verslag  uitgebracht  en  heeft  advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch 
geconcludeerd.

1 Zie Cass., 24 jan. 2001, AR P.01.0048.F, AC, 2001, nr. 44 en Cass., 30 juni 2010, AR P.10.1072.F, 
AC, 2010, nr.474. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 545, vierde lid, 1°, b, Wetboek van Strafvordering legt de voorzitter 
van het gerecht  ten aanzien waarvan de onttrekking wordt gevorderd,  niet  de 
verplichting op om overleg te plegen met alle leden van dat gerecht, maar met de 
leden die met naam worden vermeld.

Uit  het  feit  dat  sommige  rechters  van  de  rechtbank  de  verklaring  niet  mede 
hebben ondertekend, volgt niet dat zij onvermijdelijk als ongeloofwaardig moet 
worden verworpen.

Acht  magistraten  van  de  rechtbank,  met  inbegrip  van de  voorzitter,  zijn  van 
mening dat er in het kader nog voldoende rechters overblijven om van de zaak 
zelf kennis te nemen. De beschuldigingen die de eiser tegen laatstgenoemde uit, 
raken de overige ondertekenaars van de verklaring niet. Hetzelfde geldt voor de 
grieven die opgeworpen zijn tegen één van de magistraten wiens handtekening 
niet op de verklaring staat.

Het  gebrek  aan  rechtschapenheid  dat  door de procureur  des  Konings,  in  zijn 
advies, aan sommige leden van het rechtscollege wordt toegeschreven, houdt niet 
in dat het gewettigd zou zijn dat gerecht in zijn geheel te verdenken.

2. De incidentele aangifte in een bij het Hof aanhangige zaak is niet gegrond als 
de aangegeven feiten geen misdrijf lijken op te leveren.

De eiser voert aan dat het tegenstrijdig is om, enerzijds, in de beschikking tot 
opdracht van 8 oktober 2010, te vermelden dat de rechters van de rechtbank van 
eerste  aanleg  allen  verhinderd  zijn  en,  anderzijds,  in  de  verklaring  van  20 
december 2010 te vermelden dat in het kader voldoende magistraten overblijven 
om van de zaak kennis te nemen. Hij leidt daaruit af dat beide stukken vals zijn.

Een  dergelijke  aangifte,  die  voortkomt  uit  de  verwarring  tussen  de 
noodwendigheden  van  de  dienst  als  grond  tot  wettige  verhindering  en  de 
gewettigde verdenking als grond tot onttrekking, is ongegrond.

3.  Een  verzoek  tot  verwijzing  van  een  rechtbank  naar  een  andere  wegens 
gewettigde verdenking moet gegrond zijn op bewijskrachtige en welomschreven 
feiten  en  niet  op  veronderstellingen  over  de  onafhankelijkheid  en  de 
onpartijdigheid van de rechtbank, die worden vermoed.

Tot staving van anonieme verklaringen die in de pers zijn overgenomen, voert de 
eiser aan dat de magistraat die is aangeduid om de kamer voor te zitten die belast 
is met het beoordelen van de telastleggingen, in het openbaar verklaringen heeft 
afgelegd die een schending van het vermoeden van onschuld inhouden, en dat de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, die nauwe banden zou 
kunnen hebben met de burgerlijke partijen, in de specifieke samenstelling van de 
voormelde  kamer  is  tussengekomen.  Hij  voert  tevens  verklaringen  van  de 
voormelde voorzitter in de pers aan, over de solidariteit  tussen de magistraten 
van de rechtbank ten opzichte van de kritiek die op één van hen is geuit.
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Uit de door het Hof ingewonnen inlichtingen blijkt niet dat de samenstelling van 
het  rechtscollege  het  voorwerp  zou  zijn  geweest  van  manoeuvres  die  een 
gewettigd karakter kunnen verlenen aan de verdenking die de eiser op die grond 
beweert te koesteren tegen alle leden van het rechtscollege. Uit die inlichtingen 
blijkt evenmin dat de kamervoorzitster de haar toegeschreven verklaringen over 
de afloop van de zaak zou hebben afgelegd.

Noch  de  uitoefening  van  de  electorale  mandaten  die  door  de  eiser  worden 
aangevoerd wat betreft de politieke sympathieën van de kamervoorzitster, noch 
de uitlatingen in de pers van de voorzitter van de rechtbank, noch de grieven die 
uitsluitend  tegen  hem zijn  gericht,  zijn  omstandigheden  waaruit  kan  worden 
afgeleid  dat  alle  magistraten  van  de  rechtbank  waarbij  de  vervolgingen 
aanhangig  zijn  gemaakt,  niet  in  staat  zouden  zijn  om  op  onafhankelijke  of 
onpartijdige wijze uitspraak te doen, of dat gewettigde verdenking bij de eiser of 
in de publieke opinie zou kunnen bestaan omtrent hun geschiktheid om aldus te 
oordelen.

Behoudens een "dissenting opinion", bevestigt de met toepassing van artikel 545, 
vierde lid, 1°, b, Wetboek van Strafvordering ontvangen verklaring, dat de door 
de  eiser  aangevoerde  redenen  niet  volstaan  om  de  onpartijdigheid  van  het 
rechtscollege in zijn geheel in twijfel te trekken.

4. Op grond van de ingewonnen adviezen acht het Hof het niet nodig het verhoor 
te bevelen van de rechters van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, dat door 
de eiser wordt gevorderd als de voorbereidende maatregel bedoeld in artikel 547 
Wetboek van Strafvordering.

Het verzoek is niet gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek.

12 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, 
advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  E.  Causin,  Brussel,  D.  Remy,  Dinant  en  J. 
Bourtembourg, Brussel.

Nr. 30

1° KAMER - 13 januari 2011

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - AANNEMER 
MISKENT DE BEPALINGEN VAN HET CONTRACT - TOEZENDEN VAN HET PROCES-VERBAAL DOOR DE 
ADMINISTRATIE - AANGAAN VAN EEN OPDRACHT VOOR REKENING MET EEN ANDERE AANNEMER - 
TIJDSTIP



132 HOF VAN CASSATIE 13.1.11 - Nr. 30 

De aannemer moet beschikken over de volledige termijn van vijftien kalenderdagen volgend 
op de postdatum van het toezenden van een proces-verbaal dat een tekortkoming op de 
bepalingen  van  het  contract  vaststelt,  vooraleer  de  administratie  een  of  meer  
overeenkomsten voor rekening met andere aannemers kan aangaan; een proces-verbaal 
kan slechts de grondslag van die maatregel vormen, indien hij ten minste vijftien dagen na 
de toezending van dat proces-verbaal aan de aannemer wordt getroffen1.  (Art. 47, tweede 
lid, MB 10 aug. 1977)

(GEMEENTE ETTERBEEK e.a. T. G. e.a. en F. T. G. e.a.) 

ARREST (vertaling)

(AR C.04.0539.F – C.05.0232.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel van 9 juni 2004.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

Tot  staving  van  het  cassatieberoep  AR  C.04.0539.F  voert  de  eiseres  drie 
middelen aan.
Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de Grondwet;

- de artikelen 1 en 8 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals zij werd gewijzigd bij de wetten van 
4 augustus 1978, 2 juli 1981, 12 april 1983, 26 mei en 6 juli 1989, en zoals ze gold vóór  
de opheffing ervan bij de wet van 24 december 1993;

-  de  artikelen  2  en  56  van  het  koninklijk  besluit  van  22  april  1977  betreffende  de  
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals het gold  
vóór de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 8 januari 1996;

- de artikelen 46, 47 en 48 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende  
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van  
werken,  leveringen en diensten,  zoals het gold vóór de opheffing ervan bij  koninklijk  
besluit van 26 september 1996.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, verklaart de oorspronkelijke vordering van de  
vennootschap Orbetra en van de tweede verweerster in beginsel gegrond en verklaart  
niet-gegrond  de  tegenvordering  (van  de  eiseres)  waarin  zij  schadevergoeding  eist,  
berekend op grond van artikel 88 (lees: 48) van de aannemingsvoorwaarden; het grondt  
die  beslissingen  op  de  op  pagina  11  tot  16  van  het  arrest  vermelde  redenen,  en  

1 Art. 47, tweede lid, M.B. 10 aug. 1977 vóór de opheffing ervan bij W. 24 dec. 1993.
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inzonderheid op de onderstaande redenen:

1.  De  voor  de  regelmatigheid  naar  de  vorm  vereiste  strikte  inachtneming  van  de 
procedure en van de bij artikel 47 van de algemene aannemingsvoorwaarden ingevoerde  
termijnen,  in  geval  van  ernstige  tekortkomingen  die  zijn  vastgesteld  in  een  aan  de  
aannemer ter kennis gebracht proces-verbaal, op grond waarvan de administratie van 
ambtswege maatregelen kan nemen met toepassing van artikel 48, §4, van de algemene  
aannemingsvoorwaarden,  houdt  een  dwingende  waarborg  in  ten  voordele  van  de  
aannemer, en, bijgevolg, een verplichting voor de administratie. De aannemer beschikt  
over vijftien dagen vanaf de kennisgeving om zijn verweermiddelen schriftelijk te doen  
gelden. Daaruit volgt dat het bestuur, vóór het verstrijken van die termijn, het recht van  
verdediging van de aannemer miskent wanneer het van ambtswege maatregelen neemt.  
De eerste rechter had dus goede gronden om te beslissen dat de in deze zaak door de  
[eiseres]  op  30  maart  1984  van ambtswege uitgevaardigde maatregelen  enkel  wettig  
konden steunen op het proces-verbaal van vaststelling dat  op 13 maart  1984 aan de  
aannemer ter kennis werd gebracht, aangezien er meer dan vijftien dagen tussen die twee  
data verstreken waren, en niet op de processen-verbaal van 20, 21 en 27 maart 1984,  
aangezien de termijn van vijftien dagen nog niet verlopen was.

2.  Om  te  beoordelen  of  de  maatregelen  die  de  administratie  van  ambtswege  heeft  
getroffen, gegrond waren, moet worden nagegaan hoe ernstig de in het proces-verbaal  
van  13  maart  1984  vastgestelde  tekortkomingen  waren  en  moet  rekening  worden  
gehouden met de relevantie van de opmerkingen van de aannemer in zijn brief van 26  
maart.  Bovendien  moet  de  keuze  van  de  van  ambtswege  getroffen  maatregelen  in  
verhouding staan tot de ernst van de tekortkoming. Het proces-verbaal van vaststelling  
van 13 maart somt - voor het eerst - zeven tekortkomingen op die nog konden worden  
verholpen en waarvoor de [eiseres] trouwens wachtte op voorstellen van de aannemer ter  
correctie, zonder dat zij het nodig acht hem daartoe in gebreke te stellen of hem op de  
hoogte te brengen van de omvang van de sancties die zij eventueel wilde opleggen. De 
aannemer antwoordt in zijn brief  van 26 maart,  enerzijds, dat hij onmiddellijk enkele  
vastgestelde tekortkomingen verholpen heeft, anderzijds, formuleert hij voorstellen over  
de punten waarvoor voorafgaande metingen of studies nodig waren. Die brief vertolkt de  
bereidheid  van  de  aannemer  om  alle  vereiste  verbeteringen  uit  te  voeren  om  de  
opdrachtgever tevreden te stellen.

In haar brief van 30 maart waarin de [eiseres] de aannemer meldt dat zij van ambtswege 
maatregelen zal nemen, erkent zij dat sommige punten van het proces-verbaal van 13  
maart  naar  behoren  zijn  verholpen.  Voorts  steunt  zij  op  daaropvolgende  processen-
verbaal  van  vaststelling  die  niet  in  aanmerking  mochten  worden  genomen,  zoals 
hierboven  is  aangetoond.  Tot  slot  benadrukt  zij  de  opmerkingen  en  de  punten  van  
voorbehoud die ofwel de architecten ofwel de ingenieur-adviseur hebben gemaakt over de  
veiligheid  op  de  bouwplaats  en  over  de  vastgestelde  tekortkomingen  en  de  gebreken 
(waarvan een gedeelte is  overgenomen in het proces-verbaal van vaststelling),  die de  
aannemer  echter  zinnens  was  systematisch  te  verhelpen,  maar  voor  de  verbetering  
waarvan hij nog niet de kans had gekregen. De redenen die de [eiseres] in haar brief van  
30  maart  aanvoert,  konden  zo'n  ernstige  van  ambtswege  genomen maatregel  als  het  
sluiten  van  een  overeenkomst  voor  rekening  met  een  derde  onderneming  (wat  niet  
hetzelfde is als het verbreken van de opdracht) geenszins rechtvaardigen,  en bevatten  
geen enkel antwoord op de reacties en de opmerkingen van de aannemer.

Ook al kan het vastgestelde slecht werk niet exact becijferd worden, toch kan niet worden  
betwist  dat  de  draagwijdte  ervan  beperkt  blijft  in  verhouding  tot  de  omvang van  de  
opdracht; daaruit volgt dat de beslissing om van ambtswege maatregelen te nemen buiten 
verhouding stond tot de omvang van de tekortkomingen. Uit al die overwegingen samen  
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volgt dat de [eiseres], door van ambtswege buitensporige maatregelen te treffen en geen 
rekening te houden met de verbeteringen die de aannemer al had aangebracht en die  
naar haar zeggen doeltreffend waren, noch met de concrete voorstellen die hij bovendien 
had gedaan, op onwettige wijze de opdracht heeft beëindigd en de aannemer schade heeft  
berokkend die zij moet herstellen."

Grieven

Eerste onderdeel

De eiseres had in haar appelconclusie het volgende aangevoerd:

"D.6. Het is een raadsel waarom de eerste rechter de (eiseres) een fout wil aanwrijven  
naar aanleiding van de maatregelen die zij van ambtswege heeft genomen.

De eerste rechter betwist niet dat de van ambtswege getroffen maatregelen naar de vorm 
regelmatig zijn, maar beslist ten onrechte dat de beslissing van 30 maart 1984 van de  
(eiseres) slechts mocht steunen op het proces-verbaal van vaststelling dat op 13 maart  
1984  ter  kennis  van  de  aannemer  werd  gebracht  overeenkomstig  artikel  47  van  de  
algemene aannemingsvoorwaarden van de Staat.

Er werd echter voor recht gezegd dat artikel 47 slechts 'dwingend is in zoverre dit de  
volledige vrijwaring van de rechten van de aannemer oplegt; dat, indien die garantie  
geboden wordt, de verweten tekortkomingen niet alleen kunnen worden bewezen op de  
wijze als bedoeld in artikel 47, maar ook door elk ander bewijsmiddel' (Cass., 5 oktober  
1972,  AC, 1973,  1324; Brussel,  22 november 1979,  Res en jura immobilia,  1980,  nr.  
5785, p. 115).

De opdrachtgever  kan zich dus met  recht en reden baseren,  niet  alleen op de in het  
proces-verbaal vastgestelde tekortkomingen (in casu dat van 13 maart 1984), maar ook  
op andere tekortkomingen of inbreuken die vroeger of tegelijkertijd zijn vastgesteld en ter  
kennis van de aannemer zijn gebracht.

Dat spreekt voor zich te meer daar de aannemer die in zijn brief van 26 maart 1984 
antwoorden tracht te geven op het proces-verbaal van 13 maart 1984, ook zal trachten te  
antwoorden op de bezwaren die vermeld waren in de processen-verbaal van 20 en 21  
maart 1984.

Het feit dat de aannemer erop antwoordt zonder andere verbeteringen aan te brengen,  
betekent dus dat hij de kans heeft gehad zijn verweermiddelen aan te voeren binnen de  
precies daartoe vastgelegde termijn van vijftien dagen.

D.7.  De  eerste  rechter  heeft  ten  onrechte  zijn  onderzoek  naar  de  omvang  van  de  
tekortkomingen uitsluitend beperkt tot die waarvan het proces-verbaal van 13 maart 1984 
gewag maakt; er diende dus niet alleen rekening te worden gehouden met de inhoud van 
het proces-verbaal van 13 maart 1984, maar ook met de in de processen-verbaal van 20 
en 21 maart 1984 vermelde tekortkomingen en, meer algemeen, diende er rekening te  
worden gehouden met de algemene toestand van de bouwplaats, zoals zij later door de  
gerechtelijk deskundige zal worden beschreven.

D.8.  Een  te  strikte  uitlegging  van  de  vormvereisten  van  artikel  47  van  de  algemene  
aannemingsvoorwaarden van de Staat zou de doelstelling ervan uithollen die erin bestaat  
de rechten van de aannemer te vrijwaren, maar niet de administratie die goede redenen  
heeft om te klagen, te beletten alsnog van ambtswege maatregelen te nemen.

Een  te  strikte  uitlegging  van  de  artikelen  47  en  48  van  de  algemene  aannemings-
voorwaarden van de Staat zou bovendien gewoonweg de ontkenning inhouden van de  
dwingende kracht  van  de administratieve  rechtshandelingen  van de  publiekrechtelijke  
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rechtspersonen."

De  eerste  tot  bindendverklaring van het  arrest  opgeroepen  partij,  die  in  die  fase  de  
zienswijze van de eiseres verdedigde, nadat zij in het verslag Van Waes de talrijke aan de 
aannemer toe te schrijven tekortkomingen en gebreken en de beslissing daaromtrent van 
de eerste rechter had opgemerkt, vermeldde duidelijk het volgende:

"14. [De eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] sluit zich volledig 
aan bij de oordeelkundige overwegingen waarmee de [eiseres], zowel in haar conclusie  
voor de eerste rechter als in haar appelverzoekschrift heeft aangetoond dat het in het  
beroepen vonnis gegeven antwoord op de eerste twee vragen zeker niet voor de hand lag.  
[Zij] verwijst er hier naar, tenzij het nodig blijkt er later op terug te komen.

15. [Zij] wenst hier nog twee aanvullende opmerkingen te maken:

a) Eerste opmerking

16. Uit het debat blijkt dat het standpunt van de aannemer - dat nog meer uitgebreid weer  
ter sprake kwam in zijn appelconclusie - op drijfzand is gebouwd. Hij beweert immers dat  
de brief van 30 maart 1984 slechts de ultieme fase zou zijn van een vooropgezet plan van  
de [eiseres] om de aannemer te beletten zijn opdracht tot een goed einde te brengen en  
hem te  laten  vervangen  door  de  firma  Betonac  die  van  meet  af  aan  haar  voorkeur  
wegdroeg en aan wie zij de opdracht had willen gunnen bij de aanbesteding, indien zij  
daartoe niet verhinderd was door het lagere bod van de eerstgenoemde aannemer.

Dit zijn verzinsels die zelfs in de slechtste stationsromans niet zouden misstaan.

1) De beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd pas genomen op 30  
maart  1984  nadat  architect  Wybauw in  zijn  brief  van  26  maart  eens  te  meer  op  de 
volgende punten had gewezen:

- het 'grote aantal gebreken waaruit blijkt dat de verborgen gedeelten van de constructie,  
zoals de wapeningen van het gewapend beton slecht uitgevoerd zijn wat de stabiliteit van  
het gebouw in het gedrang brengt'; 

- de 'talrijke tekortkomingen en onbekwaamheden van de algemene aannemer' op grond 
waarvan  'duidelijk  voorbehoud  kan  worden  gemaakt  over  zijn  geschiktheid  om  de  
werkzaamheden volgens de regels der kunst voort te zetten en af te werken'.

2)  De  brief  van  de  [eiseres]  van  30  maart  1984  berust  op  een  gedetailleerde  en  
verklarende analyse van de volstrekt gebrekkige toestand van de bouwplaats die te wijten  
is aan het onvermogen en de onbekwaamheid van de aannemer, en verwijst daartoe naar:

-  de processen-verbaal van vaststelling die zowel  vóór als  na 13 maart 1984 aan de 
aannemer werden toegezonden;

- het ontoereikende antwoord van 26 maart van de aannemer;

- de volstrekt onrustwekkende gegevens die [de derde verweerder] vermeldt in zijn brief  
van 26 maart 1984;

Daarop kwam nooit een antwoord dat de duidelijk geformuleerde en ernstige bezwaren 
ongegrond zouden zijn.

3) Tot slot, en dat is volstrekt doorslaggevend, heeft deskundige Van Waes, zoals eerder  
gezegd, aangetoond dat de toestand ernstig is en dat de aannemer daarvoor 'als eerste'  
aansprakelijk is en hij heeft niet geaarzeld te schrijven dat er 'dient te worden vastgesteld  
dat  de  algemene  directie  van  de  vennootschap  Organisation  belge  des  travaux  op  
administratief vlak een hele hoop werk heeft verricht door een lijvig dossier samen te  
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stellen, maar dat zij niet heeft toegezien op het goede verloop van de werkzaamheden in  
de rue Gray'".

Aldus voerden de eiseres en [de eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen  
partij]  uitgebreid aan dat de eiseres, om de aan de vennootschap Orbetra en aan de  
tweede  verweersters  toe  te  schrijven  tekortkomingen  vast  te  stellen  en  om  de  van 
ambtswege getroffen maatregel van 30 maart 1984 ter kennis te brengen, zich niet alleen  
mocht baseren op de in het proces-verbaal van 13 maart 1984 vermelde bezwaren, dat  
meer dan twee weken vóór de kennisgeving van de beslissing van 30 maart 1984 was  
opgesteld, maar ook op de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984  
die  weliswaar aan de kennisgeving  van  30  maart  1984  niet  meer dan vijftien dagen 
voorafgingen,  maar  waarop  de  vennootschap  Orbetra  en  de  tweede  verweerster  al  
hadden  geantwoord  in  een  brief  van  26  maart  1984  en  waardoor  zij  hun  recht  van 
verdediging ten  aanzien  van  de  drie  processen-verbaal  hadden uitgeoefend,  zodat  de  
beslissing van 30 maart 1984 de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart  
1984 in aanmerking mocht nemen, aangezien er nog vóór die beslissing op die bezwaren 
was geantwoord. 

Het arrest dat beslist de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984 te  
weren zonder in te gaan op de uitvoerige argumentatie die in hun voornoemde conclusie  
was ontwikkeld en volgens welke op die bezwaren was geantwoord door de vennootschap  
Orbetra en de tweede verweerster, zodat zij hun recht van verdediging hadden kunnen  
uitoefenen, schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel

Het  ministerieel  besluit  van  10  augustus  1977  dat  van  kracht  was  ten  tijde  van  de 
opdracht  en  erop  van  toepassing  is,  en  dat  nog  steeds  gold  ten  tijde  van  de  van 
ambtswege getroffen maatregelen, bepaalde met name het volgende:

"Aannemers die in gebreke blijven bij de uitvoering

Artikel 46. De aannemer wordt in verband met de uitvoering van zijn opdracht in gebreke  
gesteld:

1°  wanneer  de  werken  niet  geheel  voltooid  zijn  binnen  de  in  het  bestek  gestelde  
uitvoeringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde  
tijdstippen;

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

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

Vaststelling van niet-uitvoering

Artikel 47. Al de tekortkomingen op de bepalingen van het contract, daarin inbegrepen  
het niet naleven van de bevelen van het bestuur, worden bij proces-verbaal vastgesteld,  
waarvan  een  afschrift  onmiddellijk  per  aangetekende  brief  aan  de  aannemer  wordt  
gezonden.

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

Verweermiddelen van het bestuur
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Artikel 48. §1. Algemeenheden

Wanneer tekortkomingen vanwege de aannemer worden vastgesteld, stelt hij zich bloot  
aan sancties door toepassing van een of meer van de maatregelen die in §2 tot 6, hierna  
zijn opgesomd en geordend.

(...) §4. Maatregelen van ambtswege

Indien de aannemer,  na het  verstrijken van de in artikel  47 gestelde termijn om zijn  
verweermiddelen te doen gelden, inactief is gebleven, is het bestuur gerechtigd een van de  
volgende maatregelen te treffen:

1° de opdracht verbreken;

2°de werken in eigen beheer uitvoeren;

3° een of meer overeenkomsten voor rekening met een of meer derden aan te gaan.

Van de beslissing van het bestuur tot het nemen van maatregelen van ambtswege wordt  
bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de in gebreke gestelde 
aannemer kennis gegeven."

Inbreuken op de bepalingen van een overeenkomst die valt onder de artikelen 46 en 47  
van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 kunnen niet alleen worden bewezen aan  
de hand van het in dat artikel  47 bedoelde proces-verbaal,  maar ook door elk ander  
bewijsmiddel, mits de rechten van de aannemer volledig worden vrijwaard.

Het arrest stelt vast dat de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984,  
tegelijk met de bezwaren in het proces-verbaal van 13 maart 1984, door de vennootschap  
Orbetra en door de tweede verweerster werden beantwoord in hun brief van 26 maart  
1984 die dus in zijn geheel in aanmerking werd genomen, en meer bepaald in zoverre hij  
geen toereikend antwoord was op de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21  
maart 1984, welke bezwaren met name de aanleiding vormden voor de beslissing van 30  
maart  1984  van  de  eiseres  met  betrekking  tot  de  daarin  vermelde  van  ambtswege  
getroffen maatregelen. Het stelt aldus vast dat de rechten van die vennootschappen, in 
casu de mogelijkheid om te antwoorden op de in de drie processen-verbaal vermelde  
bezwaren, ten volle werden gevrijwaard.

Het arrest heeft dus de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984 niet kunnen weren als  
middel  tot  bewijs  van  de  aan  de  eerste  twee  verweersters  ten  laste  gelegde  
tekortkomingen.

Het  arrest  dat  zijn  uitspraak over  de oorspronkelijke  vordering van de vennootschap  
Orbetra en van de tweede verweerster en over het eerste punt van de oorspronkelijke  
tegenvordering van de eiseres hierop grondt  dat  de beslissing van de eiseres van 30  
maart 1984 slechts naar de vorm regelmatig is voor zover zij betrekking heeft op de in het 
proces-verbaal  van  13  maart  1984  vastgestelde  bezwaren,  dat  de  gegrondheid  ervan 
slechts  kan voortvloeien uit  de  vaststelling van de werkelijkheid en van de ernst  van  
uitsluitend die bezwaren, dat die werkelijkheid en die ernst niet bewezen zijn en dat de  
gegrondheid van de beslissing van 30 maart 1984 slechts kan worden onderzocht in het  
licht van de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984,  schendt de  
artielen 46 tot 48 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en, voor zoveel als  
nodig, de overige in het middel aangewezen wets- en verordenende bepalingen.

(...)

Tot staving van het cassatieberoep AR C.05.0232.F voert de eiseres drie middelen aan.
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Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de Grondwet;

- de artikelen 1 en 8 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals zij werd gewijzigd bij de wetten van 
4 augustus 1978, 2 juli 1981, 12 april 1983, 26 mei en 6 juli 1989, en zoals ze gold vóór  
de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 8 januari 1996;

- de artikelen 46, 47 en 48 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende  
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van  
werken,  leveringen en diensten,  zoals het gold vóór de opheffing ervan bij  koninklijk  
besluit van 26 september 1996.

Aangevochten beslissingen

Het arrest  verklaart de oorspronkelijke vordering die de vennootschappen Orbetra en  
Cattaneo  Costruzioni  Bergamo,  die  een  vereniging  bij  wijze  van  deelneming  hadden 
gevormd (hierna de aannemer), hebben ingesteld tegen de eerste tot bindendverklaring  
van het arrest opgeroepen partij in beginsel gegrond en verklaart haar tegenvordering 
niet-gegrond waarin zij schadevergoeding eist berekend op grond van artikel 48 van de  
aannemingsvoorwaarden.

Het arrest grondt die beslissingen op de onderstaande redenen:

“De voor de regelmatigheid naar de vorm vereiste strikte inachtneming van de procedure  
en van de bij artikel 47 van de algemene aannemingsvoorwaarden ingevoerde termijnen,  
in geval van ernstige tekortkomingen die zijn vastgesteld in een aan de aannemer ter  
kennis  gebracht  proces-verbaal,  op  grond  waarvan  de  administratie  van  ambtswege  
maatregelen  kan  nemen  met  toepassing  van  artikel  48,  §4,  van  de  algemene  
aannemingsvoorwaarden,  houdt  een  dwingende  waarborg  in  ten  voordele  van  de  
aannemer, en, bijgevolg, een verplichting voor de administratie. De aannemer beschikt  
over vijftien dagen vanaf de kennisgeving om zijn verweermiddelen schriftelijk te doen  
gelden. Daaruit volgt dat het bestuur, vóór het verstrijken van die termijn, het recht van  
verdediging van de aannemer miskent wanneer het van ambtswege maatregelen neemt.  
De eerste rechter had dus goede gronden om te beslissen dat de in deze zaak door de  
[eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] op 30 maart 1984 van  
ambtswege  uitgevaardigde  maatregelen  enkel  wettig  konden  steunen  op  het  proces-
verbaal van vaststelling dat op 13 maart 1984 aan de aannemer ter kennis werd gebracht,  
aangezien er meer dan vijftien dagen tussen die twee data verstreken waren, en niet op de  
processen-verbaal van 20, 21 en 27 maart 1984, aangezien de termijn van vijftien dagen  
nog niet verlopen was.

Om te beoordelen of de maatregelen die de administratie van ambtswege heeft getroffen,  
gegrond waren,  moet  worden nagegaan hoe ernstig  de in  het  proces-verbaal  van 13  
maart 1984 vastgestelde tekortkomingen waren en moet rekening worden gehouden met  
de relevantie van de opmerkingen van de aannemer in zijn brief van 26 maart. Bovendien  
moet de keuze van de van ambtswege getroffen maatregelen in verhouding staan tot de  
ernst van de tekortkoming. Het proces-verbaal van vaststelling van 13 maart somt - voor  
het eerst - zeven tekortkomingen op die nog konden worden verholpen en waarvoor de  
[eerste  tot  bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen  partij]  trouwens  wachtte  op  
voorstellen van de aannemer ter correctie, zonder dat zij het nodig acht hem daartoe in  
gebreke te stellen of hem op de hoogte te brengen van de omvang van de sancties die zij  
eventueel wilde opleggen. De aannemer antwoordt in zijn brief van 26 maart, enerzijds,  
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dat  hij  onmiddellijk  enkele  vastgestelde  tekortkomingen  verholpen  heeft,  anderzijds,  
formuleert  hij  voorstellen over de punten waarvoor voorafgaande metingen of studies  
nodig  waren.  Die  brief  vertolkt  de  bereidheid  van  de  aannemer  om  alle  vereiste  
verbeteringen uit te voeren om de opdrachtgever tevreden te stellen.

In  haar  brief  van  30  maart  waarin  de  [eerste  tot  bindendverklaring  van  het  arrest  
opgeroepen partij]  de aannemer meldt dat zij van ambtswege maatregelen zal nemen,  
erkent zij dat sommige punten van het proces-verbaal van 13 maart naar behoren zijn  
verholpen. Voorts steunt zij op daaropvolgende processen-verbaal van vaststelling die  
niet in aanmerking mochten worden genomen, zoals hierboven is aangetoond. Tot slot  
benadrukt  zij  de  opmerkingen en de punten van voorbehoud die ofwel  de architecten  
ofwel de ingenieur-adviseur hebben gemaakt over de veiligheid op de bouwplaats en over 
de vastgestelde tekortkomingen en de gebreken (waarvan een gedeelte is overgenomen in  
het proces-verbaal van vaststelling), die de aannemer echter zinnens was systematisch te  
verhelpen,  maar voor de verbetering waarvan hij nog niet de kans had gekregen. De  
redenen die de [eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] in haar  
brief van 30 maart aanvoert, konden zo'n ernstige van ambtswege genomen maatregel als  
het sluiten van een overeenkomst voor rekening met een derde onderneming (wat niet  
hetzelfde is als het verbreken van de opdracht) geenszins rechtvaardigen,  en bevatten  
geen enkel antwoord op de reacties en de opmerkingen van de aannemer.

Ook al kan het vastgestelde slecht werk niet exact becijferd worden, toch kan het niet  
worden betwist dat de draagwijdte ervan beperkt blijft in verhouding tot de omvang van  
de opdracht; daaruit volgt dat de beslissing om van ambtswege maatregelen te nemen  
buiten verhouding stond tot de omvang van de tekortkomingen. Uit al die overwegingen 
samen volgt dat de [eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], door  
van ambtswege buitensporige maatregelen te treffen en geen rekening te houden met de  
verbeteringen die de aannemer al had aangebracht en die naar haar zeggen doeltreffend 
waren,  noch met de concrete voorstellen die hij  bovendien had gedaan,  op onwettige 
wijze de opdracht heeft beëindigd en de aannemer schade heeft berokkend die zij moet  
herstellen." 

Grieven

Eerste onderdeel

De eiser die eerst in het verslag van deskundige Van Waes de talrijke, aan de aannemer 
toe te schrijven tekortkomingen en gebreken had opgemerkt en de beslissing daaromtrent  
van de eerste rechter in herinnering had gebracht, voerde uitgebreid aan dat [de eerste  
tot  bindendverklaring van het  arrest  opgeroepen partij],  om de aan aannemer toe te  
schrijven tekortkomingen vast te stellen en om de van ambtswege getroffen maatregel van 
30 maart 1984 ter kennis te brengen, zich niet alleen mocht baseren op de in het proces-
verbaal  van  13  maart  1984  vermelde  bezwaren,  dat  meer  dan  twee  weken  vóór  de  
kennisgeving  van  de  beslissing  van  30  maart  1984  was  opgesteld,  maar  ook  op  de  
bezwaren  in  de  processen-verbaal  van  20  en  21  maart  1984,  die  weliswaar  aan  de  
kennisgeving van 30 maart 1984 niet meer dan vijftien dagen voorafgingen, maar waarop  
de aannemer al had geantwoord in een brief van 26 maart 1984 en waardoor hij zijn  
recht van verdediging ten aanzien van de drie processen-verbaal had uitgeoefend, zodat  
de beslissing van 30 maart 1984 de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart  
1984 in aanmerking mocht nemen, aangezien er nog vóór die beslissing op die bezwaren 
was geantwoord. 

Het arrest dat beslist de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984 te  
weren zonder in te gaan op de uitvoerige argumentatie, die in de voornoemde conclusie  
was ontwikkeld en volgens welke op die bezwaren was geantwoord door de aannemer  
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zodat hij zijn recht van verdediging had kunnen uitoefenen, is bijgevolg niet regelmatig  
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel

Het  ministerieel  besluit  van  10  augustus  1977,  dat  van  kracht  was  ten  tijde  van  de  
opdracht  en  erop  van  toepassing  is,  en  dat  nog  steeds  gold  ten  tijde  van  de  van 
ambtswege getroffen maatregelen, bepaalde met name het volgende:

Artikel 47. Al de tekortkomingen op de bepalingen van het contract, daarin inbegrepen  
het niet naleven van de bevelen van het bestuur, worden bij proces-verbaal vastgesteld,  
waarvan  een  afschrift  onmiddellijk  per  aangetekende  brief  aan  de  aannemer  wordt  
gezonden.

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

Verweermiddelen van het bestuur

Artikel 48. Maatregelen van ambtswege

Indien de aannemer,  na het verstrijken van de in  artikel  47 gestelde termijn om zijn  
verweermiddelen te doen gelden, inactief is gebleven, is het bestuur gerechtigd een van de  
volgende maatregelen te treffen:

1° de opdracht verbreken;

2°de werken in eigen beheer uitvoeren;

3° een of meer overkomsten voor rekening met een of meer derden aan te gaan.

Van de beslissing van het bestuur tot het nemen van maatregelen van ambtswege wordt  
bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de in gebreke gestelde  
aannemer kennis gegeven.

Inbreuken op de bepalingen van een overeenkomst die valt onder de artikelen 46 en 47  
van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 kunnen niet alleen worden bewezen aan  
de hand van het in dat artikel  47 bedoelde proces-verbaal,  maar ook door elk ander  
bewijsmiddel, mits de rechten van de aannemer volledig worden vrijwaard.

Het arrest stelt vast dat de bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984,  
tegelijk met de bezwaren in het proces-verbaal van 13 maart 1984, door de aannemer  
werden beantwoord in zijn brief van 26 maart 1984, die dus in zijn geheel in aanmerking  
werd genomen,  en meer bepaald in zoverre  hij  geen toereikend antwoord was op de  
bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984, welke bezwaren met name de  
aanleiding  vormden  voor  de  beslissing  van  30  maart  1984  van  de  [eerste  tot  
bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen  partij]  met  betrekking  tot  de  daarin  
vermelde van ambtswege getroffen maatregelen. Het stelt aldus vast dat de rechten van  
de aannemer, in casu de mogelijkheid om te antwoorden op de in de drie processen-
verbaal vermelde bezwaren, ten volle werden gevrijwaard.

Het arrest dat zijn uitspraak over de oorspronkelijke vordering van de aannemer en over 
het  eerste  punt  van  de  oorspronkelijke  tegenvordering  van  de  [eerste  tot  
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] hierop grondt dat de beslissing van  
de [eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] van 30 maart 1984  
slechts naar de vorm regelmatig is voor zover zij betrekking heeft op de in het proces-
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verbaal van 13 maart 1984 vastgestelde bezwaren, dat de gegrondheid ervan slechts kan  
voortvloeien uit de vaststelling van de werkelijkheid en van de ernst van uitsluitend die  
bezwaren, dat die werkelijkheid en die ernst niet bewezen zijn en dat de gegrondheid van  
de  beslissing  van  30  maart  1984  slechts  kan  worden  onderzocht  in  het  licht  van  de  
bezwaren in de processen-verbaal van 20 en 21 maart 1984, schendt de artikelen 46 tot  
48  van  het  ministerieel  besluit  van  10  augustus  1977  en  de  overige  in  het  middel  
aangewezen wets- en verordenende bepalingen met uitzondering van artikel 149 van de  
Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest  ingesteld;  er bestaat  grond tot 
voeging.

Eerste middel van elk cassatieberoep

Eerste en tweede onderdeel 
Krachtens  artikel  47, tweede lid, van het  ministerieel  besluit van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden  van de 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, dat van toepassing is 
op de litigieuze opdracht, kan de aannemer aan wie overeenkomstig het eerste lid 
van dat artikel, een afschrift werd gezonden van een proces-verbaal betreffende 
een tekortkoming op de bepalingen van het contract, zijn verweermiddelen doen 
gelden per aangetekende brief aan de administratie binnen vijftien kalenderdagen 
volgend  op  de  postdatum van  het  toezenden  van  het  proces-verbaal  en  zijn 
stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten.

Indien de aannemer na die termijn inactief is gebleven, heeft de administratie op 
grond  van  artikel  48,  §4,  3°,  van  voornoemd  besluit  het  recht  een  of  meer 
overeenkomsten voor rekening met andere aannemers aan te gaan.

Uit die bepalingen volgt dat de aannemer over de volledige, in artikel 47, tweede 
lid, bedoelde termijn moet kunnen beschikken vooraleer de administratie de in 
artikel 48, §4, 3°, bedoelde maatregel kan treffen en dat een op grond van artikel 
47 opgesteld proces-verbaal slechts de grondslag van die maatregel kan vormen, 
indien hij ten minste vijftien dagen na de toezending van dat proces-verbaal aan 
de aannemer wordt getroffen.

Het arrest stelt vast dat "de [eiseres] op 13 maart 1984 de aannemer een proces-
verbaal  van  vaststelling  overeenkomstig  artikel  47  van  de  algemene 
aannemingsvoorwaarden aannemer ter kennis bracht", dat "voornoemd proces-
verbaal werd gevolgd door drie andere processen-verbaal dagtekenend van 20, 
21 en 27 maart 1984", dat de aannemer antwoordde "met een omstandige brief 
van 26 maart  1984" en dat  "de  [eiseres]  [hem] op 30 maart  1984 ter  kennis 
bracht [...], met toepassing van artikel 48, §4, van [die] aannemingsvoorwaarden 
[...],  van  haar  beslissing  om  van  ambtswege  maatregelen  te  treffen  en  een 
overeenkomst voor rekening met een derde onderneming te sluiten."

Het  arrest  dat  oordeelt  dat  "de voor de regelmatigheid  naar  de vorm vereiste 
strikte inachtneming van de procedure en van de bij artikel 47 [...] ingevoerde 
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termijnen [...] een dwingende waarborg in[houdt] ten voordele van de aannemer, 
en, bijgevolg, een verplichting voor de administratie", dat "de aannemer [...] over 
vijftien  dagen  vanaf  de  kennisgeving  [beschikt]  om  zijn  verweermiddelen 
schriftelijk  te  doen  gelden"  en  dat  "daaruit  volgt  dat  het  bestuur,  vóór  het 
verstrijken van die termijn, het recht van verdediging van de aannemer miskent 
wanneer het van ambtswege maatregelen neemt", beantwoordt de andersluidende 
conclusie van de eisers en verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat "de 
[...]  door  de  [eiseres]  op  30  maart  1984  van  ambtswege  uitgevaardigde 
maatregelen enkel wettig konden steunen op het proces-verbaal van vaststelling 
dat op 13 maart 1984 aan de aannemer ter kennis werd gebracht, aangezien er 
meer dan vijftien dagen tussen die twee data verstreken waren, en niet  op de 
processen-verbaal van 20, 21 en 27 maart 1984, aangezien de termijn van vijftien 
dagen nog niet verlopen was", en dat, "om te beoordelen of [die] maatregelen 
[...] gegrond waren, nagegaan moet worden hoe ernstig de in het proces-verbaal 
van 13 maart 1984 vastgestelde tekortkomingen waren en rekening moet worden 
gehouden met de relevantie van de opmerkingen van de aannemer in zijn brief 
van 26 maart."

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Voegt de cassatieberoepen AR nrs. C.04.0539.F en C.05.0232.F;

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 
van  de  eiseres  tot  ontbinding  van  haar  overeenkomst  met  de  naamloze 
vennootschap  Organisation  belge  des  travaux  en  met  de  vennootschap  naar 
Italiaans  recht  Cattaneo  Costruzioni  Bergamo,  en  het  uitspraak  doet  over  de 
omslag van de kosten tussen de partijen in het cassatiegeding, met uitzondering 
van de verweerders J.W. en R.M.;

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;

Verwerpt de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest die ingesteld zijn 
tegen  de  besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid  Samyn  et 
Assoiés en tegen P. H.;

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

Veroordeelt elke eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en van de 
kosten  van  de  verweerders  in  dit  cassatieberoep;  veroordeelt  bovendien  elke 
eiser in de kosten van de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest die 
ingesteld zijn  tegen  de besloten vennootschap  met beperkte  aansprakelijkheid 
Samyn  et  Associés  en  tegen  P.  H.;  houdt  de  overige  kosten  aan  en  laat  de 
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
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13 januari  2011 – 1°  kamer  –  Voorzitter  en Verslaggever:  de h.  Storck,  voorzitter  – 
Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Mahieu, Simont en Kirkpatrick.

Nr. 31

1° KAMER - 13 januari 2011

STEDENBOUW — VERKAVELING - WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING - 
TOESTEMMING TOT VERDELING - OPGELEGDE WERKEN EN LASTEN - GEVOLG

Artikel  95,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet  Wallonië  1984  steunt  op  overwegingen  van 
algemeen belang en belet de verkoop per kavels van de goederen waarvan de verdeling  
door  de vergunning  is  toegestaan,  zolang niet  voldaan is  aan de verplichtingen die  zij 
oplegt1. (Art. 95, eerste lid, WWROSP)

(M. T. BRICHART, advocaat q.q. faillissement IMMOBILIERE GUYAUX bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0497.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 
3 februari 2009.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

-  artikel  95  van  het  Waalse  Wetboek  van  ruimtelijke  ordening,  stedenbouw  en  
patrimonium (WWROSP);

- artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest "wijzigt de beroepen beslissing, veroordeelt (de eiser) tot betaling 
aan de vennootschap Immobilière Guyaux van 14.672,50 euro, te vermeerderen met 7  
pct.  interest  per jaar op 12.620 euro vanaf 20 maart 2005,  veroordeelt  (hem) om de  
authenieke akte betreffende de verkoop (van het) perceel in de rue des Écoles te Dave  
(kavels 1 tot 6 en 8 tot 12) (aan de verweerders sub 2 tot 6) te verlijden voor notaris  
Philippe  Laurent,  met  standplaats  te  Beauraing,  zulks  binnen  drie  maanden  na  de  
betekening (van het) arrest; bij ontstentenis daarvan, veroordeelt het (hem) om (aan de  
verweerders  sub  2  tot  6)  1.000  euro  per  dag  vertraging  te  betalen  vanaf  de  

1 Art. 95, eerste lid, Stedenbouwdecreet Wallonië 1984, gewijzigd bij Decr.W. 18 juli 2002
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vierennegentigste dag na de betekening (van het) arrest, veroordeelt (hem) in de kosten  
van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, welke kosten voor de vennootschap 
Immobilière Guyaux begroot zijn op 10.138,74 euro en voor (de verweerders sub 2 tot 6)  
op 10.000 euro". Het beslist aldus om de onderstaande redenen:

"Op 20 april 2004 doen de (verweerders sub 2 tot 6) een bod dat ongeveer 25.946 euro,  
exclusief btw, hoger ligt dan de vraagprijs en stellen zij voor de kosten voor de aanleg 
van  het  trottoir  en  de  rioolaansluitingen  op  zich  te  nemen  en  de  elektriciteits-  en  
waterwerkzaamheden aan de verkoper over te laten.

De eerste rechter heeft de vorderingen van (de vennootschap Immobilière Guyaux) en  
van  de  (verweerders  sub  2  tot  6)  afgewezen,  (...)  omdat  er  geen  koop  heeft  
plaatsgevonden.  Hij  beroept  zich  daartoe  op  artikel  95  van  het  WWROSP,  volgens  
hetwelk  (...),  daar  niet  betwist  wordt  dat  in  deze  zaak  aan  geen  enkele  van  die  
voorwaarden is voldaan vóór de tekoopstelling van de litigieuze kavels. Zodoende heeft  
de  eerste  rechter  geen  rekening gehouden met  artikel  154  van  het  WWROSP dat  de  
omstandigheid  dat  een  koopakte  wordt  verleden  zonder  inachtneming  van  de  in  
voornoemd  artikel  95  vermelde  voorwaarden  niet  als  een  strafbaar  feit  aanmerkt,  
aangezien  enkel  de  notaris  die  de  authentieke  koopakte  moet  verlijden,  daarvoor  
burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld, niet door de verkoper, maar door de  
koper van de kavels,  indien achteraf zou blijken dat de in de verkavelingsvergunning  
bedoelde lasten niet waren uitgevoerd of dat de waarborgsom niet betaald was.

In dat verband heeft  (de eiser) in de overeenkomst met de vennootschap Immobilière  
Guyaux bedongen dat 'de eigenaar (...) verklaart dat niets de verkoop van die goederen in  
de weg staat'. Uit die overwegingen blijkt (dat de eiser) zich niet kan beroepen op een  
verkoopverhinderende oorzaak. Tevens blijkt dat de beschouwingen over de rechten en  
plichten van de vastgoedmakelaar,  in de beroepen beslissing,  geen belang hebben,  in  
zoverre ze betrekking hebben op artikel 95 van het WWROSP.

Het hof (van beroep) kan uit geen enkel stuk waarop het vermag acht te slaan, afleiden  
dat de vennootschap Immobilière Guyaux niet gehandeld heeft binnen de door (de eiser)  
verleende lastgeving tot verkoop. Hij heeft zich bovendien onherroepelijk ertoe verbonden  
de  verkoop  te  bekrachtigen,  als  die  zou  plaatsvinden  onder  de  overeengekomen 
voorwaarden van 24 maart 2004. De verkoper hoefde geen enkele toestemming meer te  
geven daar de koop voltrokken is zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs,  
tussen  de  kopers  en  de  lasthebber  van  de  verkoper  (artikel  1583  van  het  Burgerlijk  
Wetboek).

Aangezien de koop voltrokken was tussen de (verweerders sub 2 tot 6) en (de eiser), dient  
laatstgenoemde  bijgevolg  veroordeeld  te  worden  om  binnen  drie  maanden  na  de  
betekening  (van  het)  arrest  de  authentieke  koopakte  te  verlijden,  op  straffe  van  een  
dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging".

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 95 van het WWROSP luidt als volgt:

"Het  is  verboden  de  door  de  verkavelingsvergunning  of  een  fase  daarvan  die  
stedenbouwkundige lasten vergt, of waarvoor de aanleg van nieuwe verbindingswegen,  
de  wijziging  van  het  tracé  van  de  bestaande  gemeentelijke  verbindingswegen,  hun  
verbreding of afschaffing nodig is, toegelaten verdeling te verrichten, voordat de houder 
van  de  vergunning  hetzij  de  opgelegde  werken  en  lasten  heeft  uitgevoerd,  hetzij  de  
financiële  waarborgen  heeft  verstrekt  die  nodig  zijn  voor  de  uitvoering  daarvan.  De  
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authentieke  akte  levert  tussen  de  contracterende  partijen  en  hun  erfgenamen  of  
rechtverkrijgenden een bewijs op van de overeenkomst die erin is vervat".

De verkoop van de kavels kan niet beginnen zolang niet alle stedenbouwkundige lasten  
zijn uitgevoerd of niet alle financiële waarborgen vooraf zijn gedeponeerd.

Voor het overige merkt artikel 154 van het WWROSP de omstandigheid dat een koopakte  
wordt  verleden  zonder  inachtneming  van  de  in  artikel  95  van  dat  wetboek  vermelde  
voorwaarden, niet als een strafbaar feit aan.

Uit  de omstandigheid dat de in het middel vermelde bepaling de overtreding van het  
daarin vervatte verbod niet uitdrukkelijk bestraft, door ze, desgevallend, als strafbaar feit  
aan te merken, valt evenwel niet af te leiden dat die bepaling niet de kenmerken vertoont  
van een verbod van openbare orde.

In  dit  geval  houdt  de  gedeeltelijke  verkoop  van  de  kavels  zoals  die  door  de  
vastgoedmakelaar  was  aanvaard,  zonder  attest  waaruit  blijkt  dat  die  lasten  zijn 
uitgevoerd,  enerzijds,  of  dat  de financiële  waarborgen zijn verstrekt  en naar behoren  
vastgesteld, anderzijds, een schending in van de in het middel aangewezen bepaling, daar  
de verkoop niet in strijd mag zijn met het algemeen verkoopsverbod, dat in die bepaling is  
vastgelegd.

De Raad van State heeft in zijn arrest van 26 januari 1993 in dat verband verduidelijkt  
dat die bepaling van openbare orde is. De eerste rechter heeft in deze zaak daar terecht  
op gewezen.

Het hof van beroep, door uit de vaststelling af te leiden dat artikel 154 van het WWROSP  
het door artikel 95 verboden feit niet als strafbaar aanmerkt, miskent dat de aangevoerde  
bepaling  de  openbare  orde  raakt  en  dat  het  daaruit  voortvloeiende  verbod  in  alle  
omstandigheden geldt.

Het doet er niet toe dat het hof (van beroep) vervolgens erop heeft gewezen dat, op grond  
van  artikel  154  enkel  de  notaris  burgerrechtelijk  aansprakelijk  had  kunnen  worden  
gesteld, aangezien het arrest, dat niet de nodige gevolgtrekkingen maakt uit het wettelijk  
verbod van artikel 95, namelijk het ontbreken van een rechtsgeldige verkoop, zoals de  
eerste rechter die heeft bestempeld, de draagwijdte en de betekenis van de in het middel  
aangevoerde wetsbepaling miskent.

Tweede onderdeel

Overeenkomstig  artikel  1583  van  het  Burgerlijk  Wetboek  is  de  koop  tussen  partijen  
voltrokken,  en  verkrijgt  de  koper  van  rechtswege  de  eigendom  ten  aanzien  van  de  
verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet  
geleverd en de prijs nog niet betaald is.

Het arrest dat te dezen beslist dat de (verweerders sub 2 tot 6) op 20 april 2004 een bod  
hebben gedaan dat ongeveer 25.946 euro, exclusief btw, hoger ligt dan de vraagprijs en 
voorstellen de kosten voor de aanleg van het trottoir en de rioolaansluitingen op zich te  
nemen en de elektriciteits- en waterwerkzaamheden aan de verkoper over te laten, en dat  
(de  eiser)  in  het  met  de  vennootschap  Immobilière  Guyaux  verleden  contract  heeft  
bedongen dat "de eigenaar verklaart dat (...) niets de verkoop van die goederen in de weg 
staat", en dat uit die overwegingen blijkt (dat de eiser) zich niet kan beroepen op een  
verkoopverhinderende oorzaak (en) tevens (...) dat de beschouwingen over de rechten en  
plichten van de vastgoedmakelaar,  in de beroepen beslissing,  geen belang hebben,  in  
zoverre ze betrekking hebben op artikel 95 van het WWROSP, schendt de in het middel  
weergegeven bepaling.
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De eiser heeft  immers nooit  ingestemd met dat voorstel,  waarvan de enige verdienste  
precies erin bestond dat het de aandacht vestigde op het feit dat de vastgoedmakelaar  
mislukt was in zijn opdracht, omdat hij namelijk het probleem van de uitvoering van de  
verkavelingslasten niet had opgelost en toch de opdracht om te verkopen had aanvaard,  
hoewel hij  zich ten volle  ervan bewust  was dat  hij  die lasten niet  uitgevoerd had en  
zodoende artikel 95 van het WWROSP had geschonden.

Uit geen enkel stuk waarop het Hof acht mag slaan, volgt dat de overeenkomst uit iets  
anders  blijkt  dan uit  de  geschriften van de Immobilière  Guyaux,  en dit  zonder enige  
bevestiging van de eiser.

Aangezien het voorstel van de kopers verschilde van de voorwaarden van het bod, precies  
om het probleem van de lasten te verdoezelen, in zoverre het de eiser verplichtte de lasten  
te verdelen,  wat niet  tot  de voorwaarden van het bod behoorde,  hoeft  niet  te worden  
nagegaan  of  die  verdeling  al  dan  niet  een  verbetering  inhield  ten  opzichte  van  de  
voorwaarden van het bod, zoals het werd opgesteld door de vastgoedmakelaar op naam  
van en voor rekening van de eiser, aangezien het hof van beroep niet rechtsgeldig het  
bestaan van een overeenkomst over de zaak en over de prijs heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg heeft  het  hof niet  rechtsgeldig het bestaan van een koop tussen de partijen  
kunnen vaststellen.

Het  hof  van  beroep  dat  het  wettelijke  verbod  om  de  kavels  te  verkopen  van  een  
verkaveling als de lasten ervan niet zijn uitgevoerd en er geen financiële waarborg is  
verstrekt, in strijd met artikel 95 van het WWROSP, niet in acht heeft genomen, is niet  
alleen uit het oog verloren dat die bepaling van openbare orde is, maar bovendien heeft  
het,  door ten onrechte  te oordelen dat een koop hoe dan ook kon plaatsvinden,  zelfs  
ondanks de schending van die bepaling, tevens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek  
geschonden  door  het  bestaan  van  een  bod  van  de  potentiële  kopers  als  argument  te  
gebruiken, waarvan was gezegd dat het ongeveer 26.946 (lees: 25.946) euro, exclusief  
btw, hoger lag dan de vraagprijs, terwijl dat bod om te kopen niet overeenstemde met het  
bod om te verkopen en dus niet kon leiden tot de overeenstemming over de zaak en over  
de prijs die wordt vereist door artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
Artikel  95,  eerste  lid,  van  het  Waalse  Wetboek  van  ruimtelijke  ordening, 
stedenbouw en patrimonium, zoals het op het geschil van toepassing was, bepaalt 
dat  het  verboden  is  de  door  de  verkavelingsvergunning  of  een  fase  daarvan 
toegelaten  verdeling  te  verrichten  die  stedenbouwkundige  lasten  vergt,  of 
waarvoor de aanleg van nieuwe verbindingswegen, de wijziging van het tracé 
van  de  bestaande  gemeentelijke  verbindingswegen,  hun  verbreding  of 
afschaffing nodig is, voordat de houder van de vergunning hetzij de opgelegde 
werken en lasten heeft uitgevoerd, hetzij de financiële waarborgen heeft verstrekt 
die nodig zijn voor de uitvoering daarvan.

Die bepaling steunt op overwegingen van algemeen belang en belet de verkoop 
per  kavels  van  de  goederen  waarvan  de  verdeling  door  de  vergunning  is 
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toegestaan, zolang niet voldaan is aan de verplichtingen van die bepaling.

Het arrest stelt vast dat niet "betwist wordt dat (...) aan geen enkele van (de in 
voornoemd artikel 95 bedoelde) voorwaarden is voldaan vóór de tekoopstelling 
van de litigieuze kavels".

Het arrest dat, op grond dat artikel 154 van het WWROSP de omstandigheid dat 
een koopakte wordt verleden zonder inachtneming van de in voornoemd artikel 
95 vermelde voorwaarden niet als een strafbaar feit aanmerkt, oordeelt dat de 
eiser  zich  niet  kan  beroepen  op  een  verkoopverhinderende  oorzaak  en  dat 
bijgevolg  beslist  de  eiser  te  veroordelen  om  het  ereloon  te  betalen  aan  de 
vennootschap  Immobilière  Guyaux  en  de  authentieke  koopakte  te  verlijden, 
schendt voornoemd artikel 95, eerste lid. 

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
Het tweede onderdeel hoeft niet te worden onderzocht. Het kan immers niet tot 
ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het  bestreden  arrest  behalve  in  zoverre  het  de  hogere  beroepen 
ontvankelijk verklaart;

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

13 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. T'Kint en Oosterbosch.

Nr. 32

1° KAMER - 13 januari 2011

VERZET - AKTE VAN VERZET - MOTIVERING - VOORWERP - VORM
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De  motivering  van  de  akte  van  verzet  bevat  de  uiteenzetting  van  de  middelen  die  
verantwoorden  dat,  volgens  de  eiser  in  verzet,  het  beroepen  vonnis  moet  worden  
tenietgedaan;  zij  moet,  in  de  regel,  betrekking  hebben  op  de  vordering  zelf  zodat  de 
verweerder kennis kan nemen van de bezwaren van de eiser in verzet tegen het bestreden  
vonnis en zijn verdediging kan voorbereiden teneinde vertragingen in de rechtspleging te 
voorkomen; zij mag beknopt zijn1. (Art. 1047, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(G. T. BELGACOM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0053.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 november 2009 in laatste 
aanleg gewezen door de vrederechter van het eerste kanton Schaarbeek.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling

- artikel 1047, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis doet uitspraak op het verzet van de eiser tegen het verstekvonnis dat  
op 2 december 2008 in laatste aanleg is gewezen en dat de eiser veroordeeld heeft tot  
betaling aan de verweerster van 645,81 euro, te vermeerderen met de bedongen interest  
van 10 pct. per jaar op de hoofdsom, dus op 559,52 euro, te rekenen van 9 oktober 2008  
tot de algehele betaling; dat verzet werd op 10 juli 2009 aan de verweerster betekend en  
bevatte de volgende motivering: de eiser "heeft per aangetekende brief van 8 december  
2005 de overeenkomst waarop de facturen betrekking hebben, beëindigd; de openstaande  
facturen, tot betaling waarvan (de eiser) bij het vonnis van 2 december 2008 veroordeeld 
werd, (...) dagtekenen alle van na de beëindiging", zodat de eiser vorderde dat genoemd  
vonnis zou worden tenietgedaan en dat hij van de tegen hem uitgesproken veroordelingen 
zou worden ontheven.

Het bestreden vonnis verklaart de akte van verzet nietig en onbestaande en het verzet  
niet-ontvankelijk en veroordeelt de eiser in de kosten.

Die beslissing steunt op de volgende redenen: "artikel 1047 van het Gerechtelijk Wetboek  
bepaalt dat iedere akte van verzet, op straffe van nietigheid, de middelen van de eiser in  
verzet moet bevatten; de motivering van de akte van verzet moet in de regel betrekking  
hebben op de vordering zelf, teneinde de verweerder toe te laten reeds bij de verschijning  
op  de  rechtzitting  kennis  te  nemen  van  de  middelen  van  de  verzetdoende  partij  en  
nutteloze  vertragingen  te  voorkomen  (...);  de  loutere  bewering  dat  het  door  de  
oorspronkelijke eiseres, thans verweerster in verzet, gevorderde bedrag niet verschuldigd  

1 Zie Cass., 10 okt. 1991, AR 9124, AC, 1991, nr. 78.
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is, beantwoordt niet aan het vereiste van artikel 1047 van het Gerechtelijk Wetboek (...);  
in  deze  beantwoordt  (de  motivering  van  de  akte  van  verzet)  kennelijk  niet  aan  het  
bepaalde in artikel 1047 van het Gerechtelijk Wetboek; zij is erg beknopt en biedt de  
(verweerster)  niet  de  mogelijkheid  haar  verweer  naar  behoren  te  staven;  het  
motiveringsgebrek benadeelt bijgevolg de (verweerster)".

Grieven

De motivering die de akte van verzet op straffe van nietigheid luidens artikel 1047, vierde 
lid, Gerechtelijk Wetboek moet bevatten, heeft betrekking op de vordering zelf zodat de  
verweerder kennis kan nemen van de bezwaren van de eiser in verzet tegen het vonnis en  
zijn  verdediging  terstond  kan  regelen  en  aldus  vertragingen  in  de  rechtspleging  kan 
voorkomen; de motivering bevat de uiteenzetting van de middelen in feite of in rechte op  
grond waarvan, volgens de eiser in verzet, het vonnis waartegen verzet is gedaan, moet  
worden tenietgedaan; de motivering moet dus aan de zaak zijn aangepast. Als zij aan die  
criteria beantwoordt, mag zij beknopt zijn.

In deze had het vonnis waartegen verzet , de eiser veroordeeld tot betaling van 645,81  
euro in hoofdsom, zijnde het totaal van de bedragen die de verweerster had gefactureerd  
aan  de  eiser,  die  tussen  18  april  2006  en  3  december  2007  één  of  meer  
telefoonaansluitingen had.

Aangezien hij  in  zijn  akte van verzet  gevorderd had van zijn  veroordeling te worden  
ontheven op grond dat hij "per aangetekende brief van 8 december 2005 de overeenkomst 
beëindigd  (heeft)  waarop  de  facturen  betrekking  hebben"  en  "dat  de  openstaande  
facturen (...) (alle) dagtekenen van na de beëindiging", bevatte de akte van verzet een  
kritiek  tegen  het  vonnis  waartegen  verzet  is  gedaan,  waardoor  de  verweerster  haar 
verdediging terstond kon voorbereiden. Die akte beantwoordde bijgevolg aan het vereiste  
van artikel 1047, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het  bestreden  vonnis  dat  echter  beslist  dat  de  akte  van  verzet  nietig  is  omdat  de  
motivering van de akte van verzet beknopt is en de verweerster niet de mogelijkheid biedt  
haar  verweer  naar  behoren  te  staven,  schendt  artikel  1047,  vierde  lid,  Gerechtelijk  
Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De door artikel 1047, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek vereiste motivering van 
de akte van verzet bevat de uiteenzetting van de middelen die verantwoorden dat, 
volgens de eiser in verzet, het beroepen vonnis moet worden tenietgedaan. Zij 
moet, in de regel, betrekking hebben op de vordering zelf zodat de verweerder 
kennis kan nemen van de bezwaren van de eiser in verzet tegen het beroepen 
vonnis  en  zijn  verdediging  kan  voorbereiden  teneinde  vertragingen  in  de 
rechtspleging te voorkomen. Zij mag beknopt zijn.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de akte van verzet vermeldt dat de eiser "per 
aangetekende brief van 8 december 2005 de overeenkomst waarop de facturen 
betrekking  hebben,  (heeft)  beëindigd"  en  dat  "de  openstaande  facturen,  tot 
betaling waarvan (hij) bij het vonnis (waartegen verzet), veroordeeld werd, (alle) 
dagtekenen (...) van na de beëindiging". 
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Het bestreden vonnis heeft niet naar recht kunnen beslissen dat die motivering 
niet voldoet aan het vereiste van artikel 1047 Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis;

Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde vonnis;

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;

Verwijst de zaak naar de vrederechter van het tweede kanton Schaarbeek.

13 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Delange –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Kirkpatrick.

Nr. 33

1° KAMER - 13 januari 2011

1º ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - UITLEGGING DOOR DE VERNIETIGINGSRECHTER - 
GRENZEN

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - UITLEGGING DOOR DE VERNIETIGINGSRECHTER - GRENZEN

3º ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - MIDDEL KOMT OP TEGEN ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - ARBITRALE UITSPRAAK - 
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN TWEE OVERWEGINGEN - ONTVANKELIJKHEID

5º ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - VORDERING TOT VERNIETIGING - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - VORDERING TOT VERNIETIGING - OPDRACHT VAN DE RECHTER

7º ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - VORDERING TOT VERNIETIGING - TEGENSTRIJDIGE 
REDENEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER

8º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - VORDERING TOT VERNIETIGING - TEGENSTRIJDIGE REDENEN - 
OPDRACHT VAN DE RECHTER
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1º  en  2º  De  rechter  legt  een  arbitrale  uitspraak  op  onaantastbare  wijze  uit  tenzij  zijn  
uitlegging  onverenigbaar  is  met  de  bewoordingen ervan1.  (Art.  1704,  2,  j),  Gerechtelijk 
Wetboek)

3º en 4º Het middel dat het arrest niet verwijt de bewijskracht van de arbitrale uitspraak die 
het vernietigt,  te miskennen, en opkomt tegen de feitelijke beoordeling van het hof van 
beroep volgens welke twee overwegingen van die uitspraak kennelijk tegenstrijdig zijn, is  
niet-ontvankelijk2. (Art. 1704, 2, j), Gerechtelijk Wetboek)

5º  en  6º  De  rechter  bij  wie  een  vordering  tot  vernietiging  van  een  arbitrale  uitspraak 
aanhangig  is  gemaakt,  heeft,  tenzij  hij  moet  nagaan of  die uitspraak  strijdig  is  met  de 
openbare orde,  niet  tot  taak de wettigheid  ervan te toetsen3.  (Art.  1704,  2,  a),  i)  et  j), 
Gerechtelijk Wetboek)

7º en  8º De rechter die oordeelt dat de redenen van de arbitrale uitspraak tegenstrijdig zijn  
en de uitspraak vernietigt, dient daarbij niet na te gaan of zij niet om andere redenen dan 
die  waartussen  tegenstrijdigheid  bestaat,  gegrond  blijft4.  (Art.  1704,  2,  j),  Gerechtelijk 
Wetboek)

(HAVAS, vennootschap naar Frans recht e.a. T. DENTSU INC., vennootschap naar Japans recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0302.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

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

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 17, 18, 1701, 6, en 1704, 2, i) en j), van het Gerechtelijk Wetboek;

-  artikel  6.1  van  het  Verdrag  tot  bescherming  van  de  rechten  van  de  mens  en  de  
fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest wijst het hoger beroep af van de eiseressen tegen het vonnis dat, op grond van 
artikel 1704, 2, j), van het Gerechtelijk Wetboek, de arbitrale uitspraak van 6 juni 2000 
tussen de partijen had vernietigd omdat zij zogenaamd tegenstrijdige redenen bevatte .

Het  arrest  wijst  het  hoger  beroep  van  de  eiseressen  af  en  veroordeelt  hen  in  de 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.33.
2 Ibid.
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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appelkosten.

Het arrest grondt die beslissingen op de onderstaande redenen:

"(De eerste eiseres) betwist ten onrechte dat de motivering van de arbitrale uitspraak een  
tegenstrijdigheid bevat;

De  arbiters  hebben  immers  geoordeeld,  enerzijds,  dat  er  een  aanzienlijke  negatieve  
wijziging in de zin van artikel 3.10 van de overeenkomst was opgetreden (overwegenden 
nrs.  18  en  29-30)  en,  anderzijds,  'dat  geen  enkele  van  de  aanzienlijke  negatieve  
wijzigingen die zich volgens de [eiseressen] beslist niet zouden voordoen, zoals ze worden 
opgesomd in artikel 3.10 van de overeenkomst, in deze zaak bewezen is';

Die twee overwegingen zijn kennelijk tegenstrijdig;

Het  feit  dat  de  toetsing  door  de  vernietigingsrechter  geen  betrekking  heeft  op  de  
gegrondheid van de redenen, noch op de intrinsieke juridische waarde ervan en dat die  
toetsing geen 'opportuniteitstoetsing' is,  staat niet  eraan in de weg dat de rechter het  
bestaan van een flagrante tegenstrijdigheid in de motivering kan vaststellen en daarbij  
slechts 'un contrôle marginal sur le caractère logique, non contradictoire et cohérent de  
la motivation' uitvoert (BOULARBAH H., 'Ouvertures à cassation des décisions judiciaires et  
causes d'annulation des sentences arbitrales:  brèves  comparaisons sur  le contrôle de  
deux catégories d'actes juridictionnels', in Mélanges John KIRKPATRICK, 2004, 104);

Anders dan (de eerste eiseres) beweert, slaat de toetsing door de vernietigingsrechter op  
grond  van  artikel  1704,  2,  j),  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  niet  uitsluitend  op  het  
bestaan/de aanwezigheid van redenen, aangezien littera j) van dat artikel bepaalt dat de  
arbitrale uitspraak, uitgerekend in het geval waarin ze 'tegenstrijdige bepalingen' bevat,  
kan  worden  vernietigd,  wat  noodzakelijkerwijs  impliceert  dat  de  vernietigingsrechter  
nagaat of een dergelijke tegenstrijdigheid al dan niet bestaat;

Met andere woorden, de toetsing door de vernietigingsrechter in het raam van artikel  
1704, 2, j), van het Gerechtelijk Wetboek ('De arbitrale uitspraak kan worden vernietigd  
indien [zij]  tegenstrijdige bepalingen bevat')  is  niet  dezelfde als  die  in  het  raam van  
artikel 1704, 2, i), van dat wetboek ('De arbitrale uitspraak kan worden vernietigd indien 
[zij] niet met redenen is omkleed');

Gelet op de bewoordingen zelf van de artikel 1704, 2, j), van het Gerechtelijk Wetboek,  
dat niet bepaalt dat uitsluitend de tegenstrijdigheden tussen de motivering en het dictum 
of tussen de redenen die  de noodzakelijke grondslag van het dictum vormen, worden 
bedoeld en - ten overvloede - in het licht van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming  
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat de gerechten verplicht op  
een voldoende duidelijke wijze de redenen te vermelden op grond waarvan zij een geschil  
beslechten, en in tegenstelling tot hetgeen sommige auteurs of rechtbanken voorstaan,  
oordeelt het hof [van beroep] dat een arbitrale uitspraak geen tegenstrijdigheid in haar  
redenen mag bevatten (zie in die zin: Cass., 10 maart 2000, Pas., 2000, I, 167; Cass., 3  
mei 2000, Larcier Cass., 2000, 210; Cass., 17 december 1970, Pas., 1971, 871; Linsmeau 
J., L'arbitrage volontaire en droit privé belge, 1991, 162; Simont L., 'La motivation des  
sentences  arbitrales  en  droit  belge',  Liber  amicorum  Claude  Reymond,  Autour  de  
l'arbitrage, 2004, 303-304);

Gelet  op  het  bovenstaande  vormt  de  naar  behoren  betwiste  tegenstrijdigheid  in  de  
motivering van de betwiste arbitrale uitspraak een tegenstrijdigheid in de zin van artikel  
1704, 2, j),  van het Gerechtelijk Wetboek, zodat niet hoeft te worden nagegaan of die  
overwegenden  al  dan  niet  de  noodzakelijke  grondslag  van  het  dictum vormden.  Het  
argument dat genoemd dictum hoe dan ook op grond van andere redenen gemotiveerd 
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zou  zijn,  is  niet  relevant  aangezien  het  bestaan  van  'tegenstrijdige  bepalingen  (hier 
redenen)' voldoende is om de arbitrale uitspraak te vernietigen;

De overige argumenten met  betrekking tot  de  vernietiging van de arbitrale  uitspraak  
hoeven niet onderzocht te worden, aangezien dat onderzoek niet tot een andere besluit  
zou leiden".

Grieven

Eerste onderdeel

Het arrest grondt de bevestiging van de vernietiging van de arbitrale uitspraak op de in  
het middel weergegeven redenen en inzonderheid op de onderstaande redenen:

"(De eerste eiseres) betwist ten onrechte dat de motivering van de arbitrale uitspraak een  
tegenstrijdigheid bevat;

De  arbiters  hebben  immers  geoordeeld,  enerzijds,  dat  er  een  aanzienlijke  negatieve  
wijziging in de zin van artikel 3.10 van de overeenkomst was opgetreden (overwegenden 
nrs.  18  en  29-30)  en,  anderzijds,  'dat  geen  enkele  van  de  aanzienlijke  negatieve 
wijzigingen die zich volgens de (eiseressen) beslist niet zouden voordoen, zoals ze worden  
opgesomd in artikel 3.10 van de overeenkomst, in deze zaak bewezen is';

Die twee overwegingen zijn kennelijk tegenstrijdig".

De tegenstrijdigheid in de redenen van de uitspraak waarop het arrest de vernietiging  
grondt, bestaat echter niet.

In een eerste fase hebben de arbiters immers geoordeeld dat de eiseressen zich schuldig  
hebben gemaakt aan een "breach of warranty" (miskenning van de garantieverplichting)  
in de zin van de artikelen 3.1 en 3.10 van de overeenkomst, in die zin dat de verkochte 
vennootschap van een winstgevende toestand op 31 december 1991 geëvolueerd was naar 
een verlieslatende toestand in juli 1992 (nrs. 18 en 30 van de uitspraak).

In een tweede fase hebben zij geoordeeld dat die "breach of warranty" (miskenning van  
de garantieverplichting) niet "material" was, d.w.z. "relevant" in de zin van artikel 3.10  
van  het  contract,  omdat  niet  bewezen  was  dat  de  "adverse  changes"  (ongunstige  
wijzigingen)  "material"  (relevant)  waren in  de zin  van artikel  3.10  van het  contract,  
aangezien niet bewezen was dat de ongunstige wijzigingen die zich, in strijd met hetgeen  
gewaarborgd was, hadden voorgedaan, tot een werkelijk, en niet tot een louter potentieel 
of hypothetisch, verlies hebben geleid (nrs. 19 en 24 van de uitspraak)

Die  redenering  bevat  geen  enkele  tegenstrijdigheid,  aangezien  de  uitspraak  in  geen 
enkele van zijn redenen en inzonderheid in de nrs. 18 en 30 vaststelt dat de bewuste  
"adverse changes" (ongunstige wijzigingen) "material" waren, d.w.z., "relevant" in de zin  
van artikel 3.10 van het contract.

Het  arrest  dat  de  bevestiging  van  de  vernietiging  van  de  uitspraak  grondt  op  een 
onbestaande  tegenstrijdigheid  van  de  redenen,  terwijl  de  grief  als  zou  de 
tegenstrijdigheid tussen de redenen onbestaande zijn, feitelijke grondslag mist, schendt  
artikel 1704, 2, j), van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, artikel 149 van 
de Grondwet en de artikelen 1701, 6, et 1704, 1, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel

De eiseressen hadden in hun aanvullende en samenvattende appelconclusie betoogd dat  
de zogenaamde tegenstrijdige redenen van de bestreden uitspraak niet de noodzakelijke  
dragende grondslag vormden van de beslissing van de arbiters, aangezien zij hoe dan ook  
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verantwoord werd door de vaststelling dat de verweerster geen bewijs kon leveren van  
een werkelijke en persoonlijke schade.

Het arrest verwerpt dat verweer om de volgende redenen:

Gelet op de bewoordingen zelf van de artikel 1704, 2, j), van het Gerechtelijk Wetboek,  
dat niet bepaalt dat uitsluitend de tegenstrijdigheden tussen de motivering en het dictum 
of tussen de redenen die  de noodzakelijke grondslag van het dictum vormen, worden 
bedoeld en - ten overvloede - in het licht van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming  
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat de gerechten verplicht op  
een voldoende duidelijke wijze de redenen te vermelden op grond waarvan zij een geschil  
beslechten, en in tegenstelling tot hetgeen sommige auteurs of rechtbanken voorstaan,  
oordeelt het hof (van beroep) dat een arbitrale uitspraak geen tegenstrijdigheid in haar  
redenen mag bevatten;

(...) Gelet op het bovenstaande vormt de naar behoren betwiste tegenstrijdigheid in de  
motivering van de betwiste arbitrale uitspraak een tegenstrijdigheid in de zin van artikel  
1704, 2, j),  van het Gerechtelijk Wetboek, zodat niet hoeft te worden nagegaan of die  
overwegenden  al  dan  niet  de  noodzakelijke  grondslag  van  het  dictum vormden.  Het  
argument dat genoemd dictum hoe dan ook op grond van andere redenen gemotiveerd 
zou  zij  is  niet  relevant  aangezien  het  bestaan  van  'tegenstrijdige  bepalingen  (hier  
redenen)' voldoende is om de arbitrale uitspraak te vernietigen".

Die redenen zijn onwettig.

Het  middel  dat  wordt  aangevoerd  tegen  de  redenen  van  de  bestreden  beslissing  die  
volgens  het  middel  tegenstrijdig  zijn,  maar  die  ten  overvloede  gegeven  zijn,  is  niet-
ontvankelijk (artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het  arrest  grondt  dus  op  onwettige  wijze  de  bevestiging  van  de  vernietiging  van  de  
uitspraak op de zogenaamde tegenstrijdigheid van de ten overvloede gegeven redenen  
ervan, aangezien het dictum van die uitspraak hoe dan ook verantwoord werd door de 
vaststelling  dat  de  verweerster  geen  bewijs  kon  leveren  van  een  werkelijke  en  
persoonlijke schade.

Noch artikel 1704, 2, i) en j), van het Gerechtelijk Wetboek, noch artikel 6.1. van het  
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, noch  
artikel 149 van de Grondwet, noch enige andere van de overige in het middel aangewezen 
bepalingen  bepalen  dat  een  arbitrale  uitspraak  kan  worden  vernietigd  wegens  een  
tegenstrijdigheid van de redenen die de wettigheid van het dictum ervan niet aantast.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle in het middel  
aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 17,  18,  1704,  2,  j),  van het  
Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grondwet).

Op zijn  minst  weigert  het  arrest  na  te  gaan  of,  zoals  de eiseressen  het  in  conclusie  
vroegen,  de  beslissing  van  de  arbiters  verantwoord  werd,  los  van  de  zogenaamde  
tegenstrijdige redenen, door de vaststelling dat de verweerster geen bewijs kon leveren  
van een werkelijke en persoonlijke schade.

Aldus bevat het arrest  niet  de feitelijke vaststellingen op grond waarvan het Hof zijn  
wettigheidstoetsing  kan  uitoefenen,  en  is  het  bijgevolg  niet  regelmatig  met  redenen  
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
De rechter die een arbitrale uitspraak vernietigt, legt deze op onaantastbare wijze 
uit tenzij zijn uitlegging onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Het onderdeel dat het arrest niet verwijt de bewijskracht van de uitspraak die het 
vernietigt, te miskennen, komt op tegen de feitelijke beoordeling van het hof van 
beroep  volgens  welke  "twee  overwegingen"  van  die  uitspraak  "kennelijk 
tegenstrijdig zijn" en is niet-ontvankelijk. 

Tweede onderdeel
De rechter  bij  wie  een  vordering  tot  vernietiging  van  een  arbitrale  uitspraak 
aanhangig is gemaakt, heeft, tenzij hij moet nagaan of die uitspraak strijdig is 
met de openbare orde, niet tot taak de wettigheid ervan te toetsen.

Daaruit  volgt  dat  indien  de rechter  oordeelt  dat  de redenen  van de  uitspraak 
tegenstrijdig zijn en de uitspraak vernietigt, hij niet dient na te gaan of zij niet 
om andere redenen dan die waartussen tegenstrijdigheid bestaat, gegrond blijft. 
Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

13 januari  2011 – 1°  kamer  –  Voorzitter  en Verslaggever:  de h.  Storck,  voorzitter  – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers, 
De Baets en Kirkpatrick.

Nr. 34

1° KAMER - 13 januari 2011

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - TUCHTZAKEN - VERZOEK - MAGISTRAAT VERKLAART ZICH 
VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN - GEVOLG

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE IN 
CASSATIE - TUCHTZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - WRAKING VAN EEN FEITENRECHTER - 
MAGISTRAAT VERKLAART ZICH VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN - VERZOEK ZONDER VOORWERP - 
KOSTEN
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1º Wanneer een magistraat wiens wraking wordt gevorderd, beslist zich te onthouden, heeft  
het verzoek geen bestaansreden meer1. (Art. 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek)

2º Het Hof laat de kosten ten laste van de Staat wanneer het verzoek tot wraking geen 
bestaansreden meer heeft omdat de magistraat tegen wie het is ingesteld, beslist zich te  
onthouden2. 

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0727.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij  een  op  17  december  2010 ter  griffie  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel 
neergelegde akte die voor elke raadsman van de verzoeker ondertekend is door 
mr. Bernard Mouffe, advocaat bij de balie van Brussel, vordert de verzoeker dat 
Evrard Janssens de Bisthoven, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, wordt 
gewraakt in de zaak nr. 2010/AR/915 van dat gerecht.

Die magistraat heeft op 20 december 2010 een verklaring afgelegd onderaan op 
het verzoekschrift.

Afdelingsvoorzitter Mathieu heeft verslag uitgebracht op de rechtszitting van 6 
januari 2011.

De verzoeker heeft op 10 januari 2011 een nota met opmerkingen neergelegd op 
de griffie van het Hof.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op de rechtszitting van 13 januari 2011 
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De  magistraat  wiens  wraking  wordt  gevorderd,  preciseert  in  zijn  verklaring 
onderaan  op het  verzoekschrift  dat,  wat  hem betreft,  hij  "de  beslissing heeft 
genomen zich in die zaak te onthouden, maar om totaal andere redenen dan die 
welke in het verzoekschrift worden vermeld".

Derhalve heeft het verzoekschrift geen bestaansreden meer.

Dictum

Het Hof,

Stelt vast dat het verzoek tot wraking geen bestaansreden meer heeft;

Wijst gerechtsdeurwaarder Pascal D'Hoore, Godshuisstraat 17 te Meise aan, om, 

1 Zie Cass., 16 dec. 2004, AR C.04.0566.F, nr. 620.
2 Ibid. 
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op verzoek van de griffier het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te 
betekenen;

Laat  de  kosten  ten  laste  van  de  Staat,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  de 
betekening van dit arrest.

13  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Mathieu, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Henkes,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. T. Lévy, Parijs en B. Mouffe, Brussel.

Nr. 35

1° KAMER - 13 januari 2011

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - TUCHTZAKEN - VERZOEKER VERSCHIJNT VOOR EERSTE 
KAMER VAN HOF VAN BEROEP - OPROEPING - STELLER EN ONDERTEKENAAR - GRIFFIER - 
MAGISTRAAT WIENS WRAKING WORDT GEVORDERD - GEWETTIGDE VERDENKING

2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - TUCHTZAKEN - VERZOEKER VERSCHIJNT VOOR EERSTE 
KAMER VAN HOF VAN BEROEP - OPROEPING - VASTSTELLING OP DEZELFDE ZITTING VAN TWEE 
VERSCHILLENDE ZAKEN BETREFFENDE DE VERZOEKER - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN 
DE MAGISTRAAT WIENS WRAKING WORDT GEVORDERD - GEWETTIGDE VERDENKING

3º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - TUCHTZAKEN - VERZOEKER VERSCHIJNT VOOR EERSTE 
KAMER VAN HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING VAN DE KAMER - WIJZIGING - BESLISSING VAN DE 
EERSTE VOORZITTER - OPENBAAR MINISTERIE IS OP DE HOOGTE VAN DE WIJZIGING - ONTHOUDING VAN 
EEN VAN DE LEDEN VAN DE ZETEL - GESCHIKTHEID VAN EEN RAADSHEER OM OP ONPARTIJDIGE WIJZE 
KENNIS TE NEMEN VAN DE ZAAK DIE VOOR HEM HANGENDE IS - GEWETTIGDE VERDENKING

1º De oproeping aan de verzoeker om te verschijnen voor de eerste kamer van het hof van  
beroep te Brussel waarbij de nationale tuchtraad zijn zaak aanhangig had gemaakt, kan 
geen  grond opleveren  voor  een  gewettigde  verdenking  ten  aanzien  van  de  magistraat  
wiens wraking wordt gevorderd, aangezien niet hij,  maar wel de griffier-hoofd van dienst 
van het hof van beroep, de steller en de ondertekenaar ervan is. (Art. 828, 1°, Gerechtelijk 
Wetboek)

2º De omstandigheid dat de burgerlijke zaak en de tuchtzaak van de algemene rol van het  
hof van beroep te Brussel, die beide betrekking hebben op de verzoeker, vastgesteld zijn  
op dezelfde terechtzitting van de eerste kamer van het hof van beroep om er tegelijkertijd te 
worden behandeld, en die bovendien niet impliceert dat die zaken gevoegd worden, kan 
geen  twijfel  doen  ontstaan  omtrent  de  onafhankelijkheid  en  de  onpartijdigheid  van  de 
magistraat wiens wraking wordt gevorderd. (Art. 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek)

3º Noch uit de wijziging van de samenstelling van de eerste kamer van het hof van beroep,  
die door de eerste voorzitter werd bevolen, noch uit de omstandigheid dat het openbaar 
ministerie van die wijziging op de hoogte was en evenmin uit de omstandigheid dat een van 
de leden van de zetel zich heeft onthouden, kan worden afgeleid dat er een gewettigde  
verdenking  zou  kunnen  bestaan  omtrent  de  geschiktheid  van  een  raadsheer  om  op  
onpartijdige wijze kennis te nemen van de zaak die voor hem hangende is.  (Art. 828, 1°, 
Gerechtelijk Wetboek)

(M.)
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ARREST (vertaling)

(AR C.10.0728.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij  een  op  17  december  2010 ter  griffie  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel 
neergelegde akte die voor elke raadsman van de verzoeker ondertekend is door 
mr. Bernard Mouffe, advocaat bij de balie van Brussel, vordert de verzoeker dat 
Astrid De Preester, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, wordt gewraakt in 
de zaak nr. 2010/AR/915 van dat gerecht.

Die magistraat heeft op 20 december 2010 de bij artikel 836, tweede lid, van het 
Gerechtelijk  Wetboek  voorgeschreven  verklaring  afgelegd,  volgens  welke  hij 
weigert zich van de zaak te onthouden.

De verzoeker heeft op 10 januari 2011 een nota met opmerkingen neergelegd op 
de griffie van het Hof

Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat alle partijen werden opgeroepen.

2. De oproeping die aan de verzoeker  werd gericht  opdat hij zou verschijnen 
voor de eerste kamer van het  hof van beroep te Brussel  waarbij  de nationale 
tuchtraad zijn zaak aanhangig had gemaakt, werd opgesteld en ondertekend door 
de griffier- hoofd van dienst I. Vanderpoorten van het hof van beroep.

Die akte kan geen grond opleveren voor een gewettigde verdenking ten aanzien 
van  de  magistraat  wiens  wraking  wordt  gevorderd,  aangezien  deze  noch  de 
steller noch de ondertekenaar ervan is.

3. De omstandigheid dat de zaken AR, nrs. 2010/QR/14 en 2010/AR/915 van het 
hof  van  beroep  te  Brussel,  die  beide  betrekking  hebben  op  de  verzoeker, 
vastgesteld zijn op dezelfde terechtzitting van de eerste kamer van het hof van 
beroep  om  er  tegelijkertijd  te  worden  behandeld,  en  die  bovendien  niet 
impliceert dat die zaken gevoegd worden, kan geen twijfel doen ontstaan omtrent 
de  onafhankelijkheid  en  de  onpartijdigheid  van  de  magistraat  wiens  wraking 
wordt gevorderd.

4.  Met  toepassing  van  artikel  316  Gerechtelijk  Wetboek  regelt  de  eerste 
voorzitter van het hof van beroep de dienst en stelt hij de kamers van zijn gerecht 
samen.

Noch uit de wijziging van de samenstelling van de eerste kamer van het hof van 
beroep, die door de eerste voorzitter werd bevolen, noch uit de omstandigheid 
dat het openbaar ministerie van die wijziging op de hoogte was en evenmin uit 
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de omstandigheid dat een van de leden van de zetel zich heeft onthouden, kan 
worden afgeleid dat er een gewettigde verdenking zou kunnen bestaan omtrent 
de  geschiktheid  van  raadsheer  Astrid  De  Preester  om  op  onpartijdige  wijze 
kennis te nemen van de zaak die voor haar hangende is.

5.  Voor  het  overige  kunnen  niet-gestaafde  beweringen  geen  grond  opleveren 
voor een gewettigde verdenking.

6. Er bestaat geen grond tot wraking.

Het verzoek is niet gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking;

Wijst gerechtsdeurwaarder Pascal D'Hoore, Godshuisstraat 17 te Meise aan, om, 
op verzoek van de griffier het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te 
betekenen;

Veroordeelt  de  verzoeker  in  de  kosten,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  de 
betekening van dit arrest.

13  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Mathieu, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Henkes,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. T. Lévy, Parijs en B. Mouffe, Brussel.

Nr. 36

1° KAMER - 13 januari 2011

1º WRAKING - TUCHTZAKEN - VOORZITTER VAN DE NATIONALE TUCHTRAAD - ONTHOUDING IN EEN 
VORIGE TUCHTZAAK - REDENEN - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE VOORZITTER - 
GEWETTIGDE VERDENKING

2º WRAKING - TUCHTZAKEN - VOORZITTER VAN DE NATIONALE TUCHTRAAD - CONTACT MET DE 
PERS - MEDEDELING VAN OBJECTIEVE INFORMATIE - VERKLARING VAN EEN ANDERE MAGISTRAAT AAN 
DE PERS - GESCHIKTHEID VAN DE VOORZITTER OM OP ONPARTIJDIGE WIJZE KENNIS TE NEMEN VAN DE 
ZAAK DIE VOOR HEM HANGENDE IS - GEWETTIGDE VERDENKING

1º Noch de omstandigheid dat de voorzitter van de nationale tuchtraad wiens wraking wordt  
gevorderd, zich in een eerste tuchtzaak betreffende de verzoeker heeft onthouden wegens 
zijn  professionele  contacten  als  substituut-arbeidsauditeur  bij  de  arbeidsrechtbank  van 
hetzelfde gerechtelijk arrondissement als de rechtbank waar de verzoeker benoemd was, 
met een rechter, die naast een andere en de verzoeker, zitting had gehouden in de zaak  
die tot deze tuchtprocedure heeft geleid, noch de omstandigheid dat hij in het verleden het  
voornoemde ambt van substituut-arbeidsauditeur heeft bekleed, noch die dat hij recepties 
in gerechtelijke kringen van het kwestieuze gerechtelijk arrondissement heeft bijgewoond, 
kunnen twijfel  doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die  
magistraat. (Art. 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek)
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2º Uit de enige bewezen omstandigheid dat de voorzitter van de nationale tuchtraad die  
door de pers was gecontacteerd, de objectieve informatie heeft verspreid dat die raad het  
tuchtdossier betreffende de verzoeker nog niet in zijn bezit had, kan niet worden afgeleid 
dat  er  bij  de  verzoeker  of  bij  derden,  een  gewettigde  twijfel  kan  bestaan  omtrent  de  
geschiktheid van die voorzitter om op onpartijdige wijze kennis te nemen van de zaak die  
voor hem hangende is; de omstandigheid dat een andere magistraat verklaringen aan de 
pers  zou  hebben  afgelegd,  heeft  niets  te  maken  met  de  voorzitter  van  de  nationale  
tuchtraad en kan geen grond opleveren voor gewettigde verdenking jegens hem. (Art. 828, 
1°, Gerechtelijk Wetboek)

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0738.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een op 22 december 2010 ter griffie van nationale tuchtraad neergelegde akte 
die  voor  elke  raadsman  van  de  verzoeker  ondertekend  is  door  mr.  Bernard 
Mouffe,  advocaat  bij  de  balie  van  Brussel,  vordert  de  verzoeker  dat  Michel 
Dumont, voorzitter van de nationale tuchtraad, wordt gewraakt in de zaak AR nr. 
07.0001.F van die raad.

Die magistraat heeft op 20 december 2010 de bij artikel 836, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd, volgens welke hij om 
bepaalde redenen weigert zich van de zaak te onthouden.

De verzoeker heeft op 12 januari 2011 een nota met opmerkingen neergelegd op 
de griffie van het Hof

Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De vordering tot wraking is gegrond op artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek  volgens  hetwelk  iedere  rechter  kan  worden  gewraakt  wegens 
gewettigde verdenking.

2. De magistraat wiens wraking wordt gevorderd, vermeldt in zijn antwoord dat 
hij zich in een eerste tuchtzaak betreffende de verzoeker heeft onthouden wegens 
de  professionele  contacten  die  hij  als  substituut-arbeidsauditeur  bij  de 
arbeidsrechtbanken van Namen en Luik had gelegd met rechter Chr. Julien, die 
naast  ondervoorzitter J. Delvaux en de verzoeker,  zitting had gehouden in de 
zaak die aan de oorsprong van deze tuchtprocedure lag.

Noch  de  omstandigheid  dat  voorzitter  Dumont  zich  om  die  reden  ervan 
onthouden heeft om in die eerste tuchtzaak zitting te houden, noch die dat hij in 
het verleden het ambt van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te 
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Dinant heeft uitgeoefend, noch die dat hij "aan recepties in gerechtelijke kringen 
van  Dinant"  heeft  deelgenomen,  kunnen  twijfel  doen  ontstaan  omtrent  de 
onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van de magistraat wiens wraking wordt 
gevorderd.

3.  De  verzoeker  grondt  zijn  vordering  tot  wraking  ook  op  een  artikel  dat 
verscheen  in  La  Libre  Belgique  van  15  februari  2008  dat  hij  zelf  in  zijn 
verzoekschrift als "kwetsend" bestempelt.

In zijn antwoord preciseert voorzitter M. Dumont dat de journalist R. Planchar in 
dat  artikel  geschreven  heeft  dat  het  tuchtdossier  "n'a  même  pas  encore  été 
communiqué au CND, nous déclarait voilà peu et sans autre commentaire son 
président".

Uit  de enige  bewezen omstandigheid  dat  de magistraat  die door de pers  was 
gecontacteerd, de objectieve informatie heeft verspreid dat de nationale tuchtraad 
het  dossier  nog niet  in zijn bezit  had, kan niet  worden afgeleid  dat  er bij  de 
verzoeker  of  bij  derden,  een  gewettigde  twijfel  kan  bestaan  omtrent  zijn 
geschiktheid om op onpartijdige wijze kennis te nemen van de zaak die voor hem 
hangende is.

Voor het overige heeft de omstandigheid dat een andere magistraat verklaringen 
aan de pers heeft afgelegd, niets te maken met voorzitter M. Dumont en kan zij 
geen grond opleveren voor gewettigde verdenking jegens hem.

4. Er bestaat geen grond tot wraking.

Het verzoek is niet gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking;

Wijst gerechtsdeurwaarder Pascal D'Hoore, Godshuisstraat 17 te Meise aan, om, 
op verzoek van de griffier het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te 
betekenen;

Veroordeelt  de  verzoeker  in  de  kosten,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  de 
betekening van dit arrest.

13  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Mathieu, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Henkes,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. T. Lévy, Parijs en B. Mouffe, Brussel.

Nr. 37

1° KAMER - 14 januari 2011
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1º INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - BELGISCH-
NEDERLANDS DUBBELBELASTINGVERDRAG - PENSIOENEN - ARTIKEL 18 - TOEPASSINGSGEBIED

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - BELGISCH-NEDERLANDS 
DUBBELBELASTINGVERDRAG - ARTIKEL 18 - TOEPASSINGSGEBIED

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - KAPITALEN OF AFKOOPWAARDEN - 
BELASTINGNEUTRALE OVERDRACHT NAAR EEN ANDER PENSIOENFONDS OF VERZEKERINGSONDERNEMING 
- VEREISTEN

1º en 2º Uit artikel 18 van het Belgisch-Nederlands Dubbelbelastingverdrag blijkt niet dat  
een vergoeding die verband houdt met in het verleden verstrekte dienstprestaties, maar  
betaald wordt vóór de dienstbetrekking volledig is beëindigd, geen pensioen kan uitmaken1.  
(Art. 18, Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en Nederland tot het vermijden van 
dubbele belasting)

3º De belastingneutrale overdracht  van pensioenbijdragen als bedoeld in  artikel  364ter,  
eerste lid, W.I.B.(1992), vereist dat de rechthebbende op het pensioen niet de beschikking  
krijgt over de pensioenbijdragen2. (Art. 364ter, eerste lid, WIB92)

(D. en V. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
De feiten en procedurevoorgaanden.
Eisers, die sedert 1 december 1993 in België wonen, waren respectievelijk bestuurder en 
werkneemster van de in Nederland gevestigde BV CAMPING SPORT DE WIT.
In  een  pensioenbrief  van  9  februari  1993  werden  door  deze  vennootschap  aan  eisers 
pensioenrechten toegekend. Deze pensioenaanspraken werden opgebouwd via reservering 
door de vennootschap op een passiefwaarderekening.
Op 29 december 1994 werden de pensioenaanspraken (en de reserves) overgedragen naar 
de  in  België  gevestigde  NV  ZA  VERZEKERINGEN  en  hebben  de  eisers  bij  deze 
maatschappij  individuele  levensverzekeringsovereenkomsten  gesloten  die  voorzagen  in 
kapitaaluitkering op 1 november  1998 voor  eerste eiser en op 1 november 2001 voor 
tweede eiser.
De eenmalige premiebetalingen werden voldaan door de aanwending van de door de BV 
CAMPING SPORT DE WIT in eigen beheer opgebouwde pensioenreserves.
De administratie heeft de eisers voor aanslagjaar 1995 belast op de aanwending van de 
pensioenreserves in het kader van de individuele levensverzekeringen.
Hun bezwaar tegen de aanvullende aanslag in de personenbelasting werd afgewezen en 
ook de rechters in eerste aanleg en hoger beroep verklaarden de vordering van de eisers 
ongegrond.
De voorziening in cassatie.
Eerste middel.
1. In het eerste onderdeel van het eerste middel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest 
niet wettig heeft kunnen oordelen dat België krachtens artikel 18 van het (oud) Belgisch-
Nederlands Dubbelbelastingverdrag,  bevoegd is om belasting te heffen op de litigieuze 
éénmalige overdracht op 29 december 1994 van de pensioenaanspraken van eisers naar de 

1 Zie de concl. van het OM. 
2 Ibid. 
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in België gevestigde verzekeringsmaatschappij, de NV ZA VERZEKERINGEN.
Volgens het eerste onderdeel kunnen de litigieuze uitkeringen niet onder de kwalificatie 
vallen van "pensioenen en andere soortgelijke beloningen (...) betaald (...) ter zake van 
een  vroegere  dienstbetrekking"  in  de  zin  van  artikel  18  van  voormeld 
Dubbelbelastingverdrag  nu  deze  bepaling  enkel  de  periodieke  pensioenen  viseert, 
afkomstig uit een vroegere, particuliere dienstbetrekking die werd stopgezet.
Waar  eisers  de  voordien  bij  hun  werkgever  (de  BV  CAMPING  SPORT  DE  WIT) 
uitgeoefende functie ook na die éénmalige overdracht gewoon hebben verder gezet, kon 
artikel  18  van  het  Dubbelbelastingverdrag  volgens  eisers  bijgevolg  geen  toepassing 
vinden en ter zake geen heffingsbevoegdheid toekennen aan België.
2. Anders dan het onderdeel aanvoert, heeft het toepassingsgebied van artikel 18 van het 
Dubbelbelastingverdrag een ruime strekking en viseert het om het even welke uitkering 
die  op  één  of  andere  manier  in  verband  kan  worden  gebracht  met  verworven 
pensioenaanspraken,  ongeacht  het  tijdstip  waarop  deze  rechten  worden  betaald  of 
uitgekeerd, en ongeacht het éénmalig of periodiek karakter van die uitkering3.
Elke  betaling  of  uitkering  van  verworven  pensioenrechten  valt  bijgevolg  onder  de 
toepassing  van  artikel  18  van  het  Dubbelbelastingverdrag,  zelfs  wanneer  de 
dienstbetrekking nog niet werd stopgezet op het ogenblik van de betaling of uitkering.
De verwijzing naar een "vroegere dienstbetrekking" in voormelde bepaling impliceert dan 
ook niet dat de dienstbetrekking noodzakelijk moet zijn stopgezet, maar houdt enkel in dat 
de pensioenaanspraken ingevolge de dienstbetrekking definitief verworven moeten zijn.
3.  Die  ruime  interpretatie  van  artikel  18  wordt  tevens  aangehouden  door  auteur 
SCHOONVLIET4.
De enge interpretatie van auteur Klaus VOGEL5 werkt  misbruiken in de hand.  Zij  heeft 
immers  voor  gevolg  dat  een  toegezegd  pensioen  dat  kort  voor  de  effectieve 
pensioendatum wordt betaald, alleen daardoor in de andere Staat wordt belast.
Die  enge  interpretatie  geeft  ook  eigenaardige  resultaten  indien  een  werknemer  of 
bestuurder na de normale pensioenleeftijd blijft verder werken: al wat de werknemer of 
bestuurder na de normale pensioenleeftijd ontvangt, ook het eigenlijke pensioen, zal in de 
werkstaat worden belast, in plaats van in de woonstaat.
Zulks kan geenszins de bedoeling zijn geweest van de verdragsluitende Staten. 
4. In zijn memorie van antwoord wijst verweerder er in dit verband terecht op dat bij de 
interpretatie van een verdrag rekening moet worden gehouden met de basisregel vervat in 
het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969, die voorschrijft dat een verdrag te goeder trouw 
moet  worden  uitgelegd  in  overeenstemming  met  de  gewone  betekenis  van  de 
verdragstermen  in  hun context  en in  het  licht  van  het  voorwerp  en  het  doel  van  het 
verdrag. Wanneer in het dubbelbelastingverdrag een begripsomschrijving ontbreekt moet 
bovendien rekening worden gehouden met de inhoud van dat begrip volgens het intern 
recht van de toepassende staat6.
Artikel 34 WIB92 bevat een omschrijving van pensioen, renten en als zodanig geldende 
toelagen  en  omvat  ondermeer  ook  éénmalige  pensioenkapitalen  en  afkoopwaarden, 
ongeacht of deze uitkering plaatsvindt vóór of na de pensionering. Al deze vergoedingen 

3 M. WAUMAN, "Pensioenkapitalen onder de dubbelbelastingverdragen: artikel 18 of 21?", noot bij 
Brussel, 16 november 2005, TFR, 2006, n°300, 341.
4 E. SCHOONVLIET, Handboek Internationaal Fiscaal Recht, Biblo, 1996, 160.
5 K. VOGEL, Klaus Vogel on double taxation conventions, Kluwer Internationaal, 1997, nr. 11 en 14.
6 D.  GEERTS en  T.  JANSEN,  Handboek  internationaal  en  Europees  belastingrecht,  Antwerpen, 
Intersentia, 2004, 79 en 85.
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en uitkeringen vallen onder het materieel toepassingsgebied van het pensioenartikel 187.
In zoverre het eerste onderdeel staande houdt dat enkel periodieke pensioenen, ter zake 
van een stopgezette, vroegere particuliere dienstbetrekking, in aanmerking kunnen komen 
voor  de  toepassing  van  artikel  18  van  het  Dubbelbelastingverdrag,  beperkt  het  de 
toepassingssfeer van die bepaling op een wijze  die niet verenigbaar is met de gewone 
betekenis van de verdragstermen en de context van het Dubbelbelastingverdrag, noch met 
de interne, Belgische fiscale wetgeving.
De  litigieuze  éénmalige  overdracht  op  29  december  1994  van  de  verworven 
pensioenrechten van eisers naar een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij, kan 
bijgevolg  worden  beschouwd  als  een  "pensioen"  of  een  "soortgelijke  beloning"  zoals 
bedoeld in artikel 18 van het Dubbelbelastingverdrag, zelfs al werd de dienstbetrekking na 
die overdacht bij dezelfde werkgever verder gezet.
5.  Het  bestreden arrest  stelde vast  dat  de  litigieuze  uitkeringen  betrekking  hadden op 
pensioenrechten  die  in  het  kader  van  de  beroepswerkzaamheid  van  eisers  waren 
toegekend  op  grond  van  een  pensioenbrief  van  9  februari  1993,  welke 
pensioenaanspraken  op  29  december  1994,  bij  hun  overdracht  naar  een  in  België 
gevestigde verzekeringsmaatschappij, definitief door eisers waren verworven (arrest, p.12, 
tweede en derde alinea).
Het  bestreden  arrest  kon  derhalve  wettig  oordelen  dat  deze  overdracht  van 
pensioenrechten  in  zijn  gewone  (gemeenrechtelijke)  betekenis  (cf.  artikel  34  WIB92) 
dient te worden begrepen als een pensioen zodat de heffingsbevoegdheid krachtens artikel 
18 van het Dubbelbelastingverdrag toekomt aan de woonstaat  van de genieter en deze 
overdracht aldus terecht in België was belast.
Het eerste onderdeel, dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Tweede middel.
10. Het tweede middel richt zich tegen de beslissing van de appelrechters dat de litigieuze 
overdrachten op 29 december 1994 van de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken 
naar  de  individuele  levensverzekeringsovereenkomsten  bij  in  België  gevestigde 
verzekeringsmaatschappijen,  niet  vrijgesteld  zijn  van  belastingheffing  op  grond  van 
artikel  364ter,  lid  1,  WIB92  in  zoverre  eisers  op  het  ogenblik  van  de  overdracht 
daadwerkelijk over het kapitaal of de afkoopwaarde konden beschikken.
Volgens het tweede middel onderstelt  de vrijstelling van artikel  364ter, lid 1,  WIB92, 
precies dat de begunstigde of rechtverkrijgende bij de overdracht over het kapitaal of de 
afkoopwaarde kan beschikken, zoniet zou de vrijstelling geen enkele zin hebben. Artikel 
364ter,  lid 1,  WIB92,  strekt  er dan ook toe om de bedoelde overdrachten,  waarbij  de 
pensioenen, renten en toelagen in het patrimonium van de begunstigde terechtkomen en 
aldus principieel belastbaar zijn, fictief niet als een betaling of toekenning te beschouwen 
teneinde deze overdrachten van een uitgestelde belastingheffing te laten genieten.
Het feit dat eisers op het ogenblik van de overdracht daadwerkelijk over het kapitaal of de 
afkoopwaarde konden beschikken,  kan volgens eisers derhalve geen wettige  grondslag 
vormen om de toepassing van artikel 364ter, lid 1, WIB92 uit te sluiten, nu deze bepaling 
deze beschikkingsmacht fictief neutraliseert.
11. Artikel 364ter, lid 1, WIB/92, luidt als volgt:
"Wanneer kapitalen of afkoopwaarden dewelke zijn gevormd door werkgeversbijdragen 
of  door  persoonlijke  bijdragen  zoals  vermeld  in  artikel  145,  1°,  WIB/92  door  het 
pensioenfonds of de verzekeringsonderneming waarbij ze zijn gevestigd, ten bate van de 

7 M. WAUMAN, o.c., 341.
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begunstigde  of  van  zijn  rechtverkrijgenden  worden  overgedragen  naar  een  ander 
pensioenfonds of andere verzekeringsonderneming,  wordt  deze verrichting niet als een 
betaling of toekenning aangemerkt, zelfs als die overdracht geschiedt op verzoek van de 
begunstigde,  onverminderd  het  recht  van  belastingheffing  bij  de  latere  betaling  of 
toekenning door laatstbedoelde fondsen of ondernemingen aan de begunstigde".
Artikel  364ter,  lid  1,  WIB/92  beoogt  o.m.  de  overdrachten  van  kapitalen  en 
afkoopwaarden van in het buitenland opgebouwde pensioenrechten dewelke gelijkaardig 
zijn  aan  kapitalen  en  afkoopwaarden  dewelke  in  België  werden  gevormd  door 
werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood 
voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of ouderdom.
De hoger geciteerde wetsbepaling vereist dat de overdracht kapitalen en afkoopwaarden 
tot voorwerp moet hebben dewelke voortkomen van een pensioenreglement, gevestigd via 
een  pensioenfonds,  of  van  een  verzekeringscontract,  afgesloten  bij  een 
verzekeringsonderneming.
Wanneer  de  overdracht  betrekking  heeft  op  "in  eigen  beheer"  door  de  werkgever 
opgebouwde pensioenaanspraken, zal deze overdracht bijgevolg niet kunnen genieten van 
de  fictiebepaling,  vervat  in  artikel  364ter,  lid  1,  WIB92,  die  voorbehouden  is  aan 
overdrachten tussen pensioenfondsen of verzekeringsondernemingen, en zal de overdracht 
effectief gepaard gaan met een betaling of toekenning van pensioenrechten waardoor deze 
onmiddellijk belastbaar zullen zijn.
12. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de pensioenaanspraken van 
eisers werden opgebouwd "in eigen beheer" door de werkgever, via reservering van de 
pensioenaanspraken op een passiefwaarderekening (p.2, A.l.).
Het bestreden arrest kon derhalve wettig de toepassing van artikel 364ter, lid 1, WIB92, 
uitsluiten,  bij  gebreke  aan  een  overdracht  tussen  pensioenfondsen  of 
verzekeringsondernemingen,  en wettig  deze overdracht  belastbaar stellen op grond dat 
eisers  op  het  ogenblik  van  de  overdracht  daadwerkelijk  over  het  kapitaal  of  de 
afkoopwaarde konden beschikken (artikel 34, §1, aanhef en 2°, WIB92).
13. Het middel, dat ervan uitgaat dat overdrachten die betrekking hebben op "in eigen 
beheer" door de werkgever  opgebouwde  pensioenaanspraken,  kunnen  genieten van de 
fictiebepaling, vervat in artikel 364ter, lid 1, WIB92, faalt naar recht.
(...)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.09.0097.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 24 december 2007.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
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Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 3, 16, 18 en 24 van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk  
België en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele  
belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot  
vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing en van  
het Protocol, ondertekend te Brussel op 19 oktober 1970, bekrachtigd, wat het Koninkrijk  
België betreft, door de wet van 16 augustus 1971 en in werking getreden op 1 oktober  
1971.

Aangevochten beslissingen

Het  bestreden  arrest:  "Verklaart  het  hoger  beroep  ontvankelijk  doch  ongegrond.  
Bevestigt het bestreden vonnis. Veroordeelt (de eisers) tot de kosten in graad van beroep,  
G)".

op grond van de motieven op p. 12-13: 

"2.4. de belasting als bestuurdersinkomen

Op 29 december 1994, zijnde de datum van de overdracht van de pensioenaanspraken  
naar de in België gevestigde nv Za Verzekeringen, was (de eerste eiser) als bestuurder in  
dienst van de in Nederland gevestigde nv Camping Sport De Wit.

Volgens (de eisers) dient de uitkering - op het ogenblik van de overdracht - in hoofde van 
(de  eerste  eiser)  beschouwd  te  worden  als  een  bestuurdersinkomen  ingevolge  het  
attractiebeginsel  zodat  dit  inkomen van de Nederlandse BV Camping Sport  De Wit  -  
krachtens artikel 16 van het Belgisch - Nederlands Dubbelbelastingverdrag - uitsluitend  
in Nederland belastbaar is.

Bij  het  interpreteren van een verdragstekst  moet de rechter zich laten leiden door de  
bedoeling  van  de  verdragsluitende  staten;  de  in  het  verdrag  gehanteerde  begrippen  
dienen  in  hun  gewone  (gemeenrechtelijke)  betekenis  begrepen  te  worden,  rekening  
houdend met de context en het doel van het verdrag (...).

Aangezien  de  meeste  landen  en  ook  Nederland  het  attractiebeginsel  niet  kennen  en  
aangezien uit  geen enkel element blijkt  dat het  de bedoeling van de verdragsluitende  
staten is geweest om het Belgisch attractiebeginsel toe te passen op het niveau van het  
Belgisch - Nederlands Dubbelbelastingverdrag, kan deze uitkering te dezen dan ook niet  
beschouwd worden als een bestuurdersinkomen.

Bijgevolg dient de uitkering in zijn gewone (gemeenrechtelijke) betekenis begrepen te  
worden  als  een  pensioen  zodat  de  heffingsbevoegdheid  krachtens  artikel  18  van  het  
Belgisch - Nederlands Dubbelbelastingverdrag toekomt aan de woonstaat van de genieter  
en deze uitkering aldus terecht in België werd belast".

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel  18  van  het  aangehaald  Belgisch-Nederlands  Dubbelbelastingverdrag  bepaalt:  
"Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel  19,  §1,  zijn pensioenen en andere  
soortelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de Staten ter zake van een  
vroegere dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar".

Uit het zinsverband volgens hetwelk, zowel het "pensioen" als een "andere soortgelijke  
beloning",  betaald  moet  zijn  "ter  zake  van  een  vroegere  dienstbetrekking",  volgt  dat  
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voormeld  artikel  18  enkel  kan  toegepast  worden  op  periodieke  betalingen  na  de  
pensionering verricht ter zake van een vroegere dienstbetrekking, d.w.z. ter zake van een 
voordien uitgeoefende dienstbetrekking die stopgezet werd.

De appelrechters stellen op p. 2 vast dat, na de litigieuze eenmalige overdracht op 29 
december 1994 van de pensioenaanspraken van de eisers, zij hun voordien uitgeoefende  
functie bij de BV Camping Sport De Wit onveranderd verder zijn blijven uitoefenen, zo  
bleef de eerste eiser er bestuurder van en de tweede eiseres werkneemster, telkens tot 31  
augustus 1997.

Aldus  kwalificeert  [het  bestreden  arrest]  de  litigieuze  eenmalige  overdracht  op  29  
december 1994 van de pensioenaanspraken van de eiser, omdat zij niet periodiek en niet  
ter zake van een vroegere, maar wel ter zake van een voortgezette dienstbetrekking die  
niet was stopgezet, betaald werden aan de nv Za Verzekeringen, niet als een pensioen of  
soortgelijke  beloning  in  de  zin  van  voormeld  artikel  18,  met  als  gevolg  dat  de 
belastingheffing op grond van dat artikel niet aan België toekomt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat de litigieuze uitkering op 29  
december  1994  begrepen  dient  te  worden  als  een  pensioen  in  zijn  gewone 
gemeenrechtelijke betekenis, zodat de heffingsbevoegdheid krachtens artikel 18 van het  
Belgisch - Nederlands Dubbelbelastingverdrag terecht aan België werd toegewezen, niet  
wettig verantwoordt, nu de tekst van het artikel 18 van voormeld Verdrag de beperking  
oplegt dat de litigieuze uitkering op 29 december 1994, om als pensioen in de zin van  
voormeld Verdrag te kunnen kwalificeren, periodiek betaald had moeten zijn ter zake van  
een vroegere dienstbetrekking, hetzij een activiteit die niet meer werd uitgeoefend door  
eisers op 29 december 1994, wat niet het geval was voor beide eisers, die beiden tot 31  
augustus  1997  ongewijzigd  verder,  respectievelijk,  bestuurder  en  werkneemster  zijn  
gebleven van de BV Camping Sport De Wit (Schending van artikel 3, inzonderheid §2, 18 
en 24 van het aangehaald Belgisch-Nederlands Dubbelbelastingverdrag).

(...) 

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 34 en artikel 364ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals  
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni  
1992, hierna WIB92;

-  artikel  204  van  het  koninklijk  besluit  van 27 augustus  1993 tot  uitvoering  van  het  
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 hierna KB/WIB92.

Aangevochten beslissingen

Het  bestreden  arrest:  "Verklaart  het  hoger  beroep  ontvankelijk  doch  ongegrond.  
Bevestigt het bestreden vonnis. Veroordeelt (de eisers) tot de kosten in graad van beroep,  
(...)."

op grond van de motieven op p. 8 -9:

"2.2. de toepassing van artikel 364ter, eerste lid, WIB92.

Terecht stelt de eerste rechter dat de litigieuze overdrachten op 29 december 1994 van de  
in  Nederland  opgebouwde  pensioenaanspraken  naar  de  individuele  
levensverzekeringsovereenkomsten bij de in België gevestigde verzekeringsmaatschappij  
nv Za Verzekeringen niet onbelast zijn op grond van artikel 364ter, eerste lid, WIB92.
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De toepassing van artikel  364ter WIB92 vereist  immers dat de overdrachten derwijze  
worden uitgevoerd dat (de eisers) tijdens deze verrichtingen op geen enkel ogenblik over  
het kapitaal of de afkoopwaarde konden beschikken.

In  casu  stelt  de  eerste  rechter  terecht  vast  dat  (de  eisers)  op  het  ogenblik  van  de  
overdrachten  daadwerkelijk  over  het  kapitaal  of  de  afkoopwaarde  konden  beschikken 
zodat de belastingvrije overdrachten van artikel 364ter, eerste lid, WIB92 dan ook niet  
van toepassing zijn".

Grieven

1. Volgens het WIB92 is een uitgesteld bedrijfsinkomen, in de regel, slechts belastbaar als  
pensioen op grond van artikel 34, §1, 2°, desgevallend aan een gunsttarief.

Krachtens  dat  aangehaald  artikel  34,  §1,  2°,  zijn  belastbaar  als  pensioenen  de  
pensioenen,  renten,  kapitalen en afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten die  
geheel  of  gedeeltelijk  zijn  gevormd  door  middel  van  persoonlijke  bijdragen  van  
aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood als vermeld in artikel 52,  
9°, en artikel 81, 1 ° en 2°, of door middel van werkgeversbijdragen.

Voormelde pensioenen, renten en toelagen zijn, - ongeacht de schuldenaar, de verkrijger  
of  de  benaming  ervan  en  de  wijze  waarop  ze  worden  vastgesteld  en  toegekend  -,  
belastbaar, krachtens het aangehaald artikel 204, 3°, c, KB WIB92, tijdens het belastbaar  
tijdperk waarin zij aan de belastingplichtige worden betaald of toegekend.

Zolang  m.a.w.  voormelde  pensioenen,  renten  en  toelagen  nog  niet  betaald,  noch 
toegekend zijn, blijven zij onbelast en dient er dan ook voor hen geen vrijstelling van 
belastingheffing te worden ingesteld, dewelke overigens zinledig zou zijn.

2. Uit de (wets)geschiedenis van artikel 364ter, eerste lid, WIB92 blijkt dat de wetgever  
gekozen heeft voor een uitgestelde belastingheffing op het tijdstip van de pensionering,  
middels  het  invoeren  van  een  vrijstelling  op  de  normalerwijze  belastbaar  zijnde  
overdrachten van kapitalen of afkoopwaarden van aanvullende pensioenvoorzieningen  
door pensioenfondsen of verzekeringsondernemingen, ten bate van de begunstigde of van  
zijn rechtverkrijgenden, naar een ander pensioenfonds of verzekeringsonderneming.

Deze  verrichtingen  worden  krachtens  de  wet  in  voormeld  artikel  fictief  niet  als  een  
betaling  of  toekenning  aangemerkt,  zelfs  als  die  overdracht  op  verzoek  van  de  
begunstigde geschiedt.

3.  De  appelrechters  stellen  onder  meer  op  p.  8  het  feit  vast  "dat  (de  eisers)  op  29  
december 1994 de beschikking kregen over de opgebouwde tegoeden bij de BV Camping  
Sport De Wit", welke terbeschikkingstelling krachtens voormelde vrijstelling evenwel niet  
als een belastbare betaling of toekenning wordt aangemerkt.

4.  Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  de  beslissing,  dat  de  belastingvrije  
overdrachten  van  artikel  364ter,  eerste  lid,  WIB92  niet  van  toepassing  zijn  op  de  
litigieuze  overdrachten  op  29  december  1994  van  de  in  Nederland  opgebouwde  
pensioenreserves naar de individuele levensverzekeringsovereenkomsten bij de in België  
gevestigde verzekeringsonderneming nv Za Verzekeringen, niet wettig verantwoordt met  
het  motief  dat  eisers  tijdens  deze  verrichtingen  daadwerkelijk  over  de  kapitalen  of  
afkoopwaarden konden beschikken, nu deze principieel belastbare overdracht (Schending 
van artikel 34, §1, 2°, WIB92 en 204, 3°, c), van het KB WIB92) door voormeld artikel  
364ter, eerste lid, WIB92 vrijgesteld wordt door dergelijke verrichting uitdrukkelijk niet  
als een betaling, noch toekenning aan te merken (Schending van het aangehaald artikel  
364ter, eerste lid, WIB92).
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(...) 

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens  artikel  34,  §1,  aanhef  en  2°,  WIB92,  omvatten  pensioenen,  renten  en  als  
zodanig  geldende  toelagen,  ongeacht  de  schuldenaar,  de  verkrijger,  of  de  benaming 
ervan  en  de  wijze  waarop  ze  worden  vastgelegd  en  toegekend:  (...)  2°:  pensioenen,  
renten,  kapitalen  en  afkoopwaarden  van  levensverzekeringscontracten  die  geheel  of  
gedeeltelijk  zijn  gevormd  door  middel  van  persoonlijke  bijdragen  van  aanvullende  
verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood als vermeld in artikel 145/1, 1°, of door  
middel van bijdragen of betalingen als vermeld in de artikelen 145/1, 2° en 3°, en 145/17,  
1° en 2°, of door middel van werkgeversbijdragen.

Die  uitkeringen  zijn  een  vorm  van  uitgesteld  beroepsinkomen  en  aldus  in  de  regel  
belastbaar in hoofde van de rijksinwoners.

Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op het ogenblik  
dat zij gestort worden, moeten beschouwd worden als bezoldigingen in hoofde van de  
werknemer  omdat  de  pensioenopbouw  wordt  verricht  in  het  definitief  en  uitsluitend  
voordeel  van  laatstgenoemde,  de  latere  uitkeringen  niet  als  een  uitgesteld 
beroepsinkomen worden belast op grond van artikel 34, §1, 2°, WIB92, omdat er anders  
over  oordelen  zou  inhouden  dat  hetzelfde  inkomen  tweemaal  wordt  belast,  wat  niet  
strookt met de strekking van de wet.

Op  grond  van  de  aangehaalde  artikelen  23,  30  en  31  WIB92  zijn,  ongeacht  de  
schuldenaar  of  de  benaming  ervan  en  de  wijze  waarop  ze  worden  vastgesteld  en  
toegekend,  bezoldigingen  voor  de  personeelsleden  alle  beloningen  die  voor  deze  
werknemer  de  opbrengst  zijn  van  zijn  arbeid  in  dienst  van  een  werkgever.  Daartoe 
behoren inzonderheid wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en 
alle soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en toelagen die, zelfs toevallig uit  
hoofde  of  naar  aanleiding  van  het  uitoefenen van de beroepswerkzaamheid  op  enige 
andere wijze worden verkregen dan als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

De premiestorting, die een werkgever ten voordele van zijn werknemer doet in het kader  
van  een  door  deze  laatste  aangegaan  levensverzekeringscontract,  een  bezoldiging 
uitmaakt op het ogenblik van die storting wanneer zij worden betaald of toegekend.

Die betaling of toekenning voormelde premiestorting belastbaar maakt als bezoldiging  
van zodra zij in het uitsluitend en definitief voordeel van de werknemer verricht is, wat  
het  geval  is  indien  zij  uitsluitend  voor  de  werknemer  zijn  gedaan,  d.w.z.  zonder 
mogelijkheid voor de werkgever om de verrichte storting ongedaan te maken en definitief,  
d.w.z.  zonder  andere  mogelijkheid  voor  de  werknemer  dan  om  als  verzekerde  de 
uitbetaling  te  bekomen  op  de  normale  contractueel  vastgelegde  wijze  van  de  
levensverzekering, zoals de betaling van een rente, kapitaal of een afkoopwaarde.

Niet vereist is bovendien dat de werknemer als verzekerde ten allen tijde op gelijk welk 
ogenblik tijdens de duur van het contract enig recht op uitbetaling moet kunnen doen  
gelden.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat slechts bij de overdracht op 29  
december  1994 de  opgebouwde  pensioenreserves  in  het  vermogen  van  de  eisers  zijn 
gekomen en hierover definitief konden beschikken en de eisers voordien er niet op eender  
welk ogenblik de vrije beschikking over hadden of konden hebben, zodat zij de uitkering  
ervan niet konden opeisen, nu die eis niet gesteld wordt voor de vrijstelling voorzien in  
artikel  39,  2°,  WIB92,  die  enkel  vereist  dat  geen  aftrek  geschiedde,  noch  enige 
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belastingvermindering werd toegepast in het verleden (Schending van de aangehaalde  
artikelen 23, 30, 31, 34, §1 aanhef en 2°, en 39, 2°, a), WIB92).

Tweede onderdeel

(...) 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel
1.  Artikel  18  van  het  Belgisch-Nederlands  Dubbelbelastingverdrag  van  19 
oktober 1970, bepaalt dat, onder voorbehoud van artikel 19, §1, pensioenen en 
andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de Staten ter 
zake van een vroegere dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn. 

2. Uit deze bepaling blijkt niet dat een vergoeding die verband houdt met in het 
verleden verstrekte dienstprestaties, maar betaald wordt vóór de dienstbetrekking 
volledig is beëindigd, geen pensioen kan uitmaken.

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

Tweede onderdeel

(...) 

Tweede middel
6. Artikel 364ter, eerste lid, WIB92, zoals op deze zaak van toepassing, bepaalt: 
dat  wanneer  kapitalen  of  afkoopwaarden  dewelke  zijn  gevormd  door 
werkgeversbijdragen  of  door  persoonlijke  bijdragen  zoals  vermeld  in  artikel 
145/1, 1°, door het pensioenfonds of de verzekeringsonderneming waarbij ze zijn 
gevestigd, ten laste van de begunstigde of van zijn rechtverkrijgenden worden 
overgedragen naar een ander pensioenfonds of andere verzekeringsonderneming, 
deze verrichting niet als een betaling of toekenning wordt aangemerkt, zelfs als 
die overdracht geschiedt op verzoek van de begunstigde onverminderd het recht 
van  belastingheffing  bij  de  latere  betaling  of  toekenning  door  laatstbedoelde 
fondsen of ondernemingen aan de begunstigden.

7. De belastingneutrale overdracht van pensioenbijdragen als bedoeld in artikel 
364ter, eerste lid, WIB92, vereist dat de rechthebbende op het pensioen niet de 
beschikking krijgt over de pensioenbijdragen.

8. De appelrechters stellen in feite vast dat de eisers op 29 december 1994 de 
beschikking kregen over de opgebouwde tegoeden bij de bv Camping Sport De 
Wit. Ze hebben dan ook naar recht kunnen beslissen dat artikel 364ter, eerste lid, 
WIB92, niet van toepassing is op de aanwending van die tegoeden tot betaling 
op  29  december  1994  van  de  éénmalige  premies  van  de  door  de  eisers 
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onderschreven  individuele  levensverzekeringsovereenkomst  bij  de  nv  Za 
Verzekeringen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Wouters en De Bruyn.

Nr. 38

1° KAMER - 14 januari 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — PENSIOENEN - KAPITAAL UIT EEN 
LEVENSVERZEKERINGSOVEREENKOMST - BELASTINGVRIJSTELLING - VOORWAARDEN

Een  kapitaal  uit  een  levensverzekeringsovereenkomst  is  niet  belastbaar  als  uitgesteld  
inkomen indien voldaan is aan de drie vrijstellingsvoorwaarden waarin artikel 39, §2, 2°, a,  
van  het  W.I.B.(1992)  voorziet;  wanneer  de  werkgever  premies  van  een 
levensverzekeringsovereenkomst  heeft  betaald,  is  het  kapitaal  van  die 
levensverzekeringsovereenkomst evenwel slechts vrijgesteld indien de verzekerde bewijst 
dat  tijdens  de  pensioenopbouw  de  werkgeversbijdragen  definitief  en  uitsluitend  in  zijn 
voordeel zijn betaald. (Artt. 34, §1, 2° en 39, §2, 2°, a, WIB92)

(R. en P. T. BELGISCHE STAAT, MInister van Financiën)

ARREST

(AR F.09.0105.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 2 juni 2009.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN

De  eisers  voeren  in  hun  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 
middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 34, §1, 2°, WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 
2003, omvatten pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, ongeacht 
de schuldenaar,  de verkrijgers,  of de benaming ervan en de wijze waarop  ze 
worden  vastgelegd  en  toegekend,  pensioenen,  renten,  kapitalen  en 
afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten die geheel of gedeeltelijk zijn 
gevormd door middel van persoonlijke bijdragen van aanvullende verzekering 
tegen ouderdom en vroegtijdige dood als vermeld in artikel 145/1, 1°, of door 
middel van bijdragen als vermeld in de artikelen 145/1, 2°, en 145/17, 1°, of door 
middel van werkgeversbijdragen.

Krachtens artikel 39, §2, 2°, a, WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 
2003,  zijn  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 de bepalingen die vóór 
het aanslagjaar 1993 van toepassing waren en de in artikel 145/1, 2° en 145/17, 
1°, WIB92 vermelde verminderingen niet zijn verleend.

2.  Uit  deze  bepalingen  volgt  dat  een  kapitaal  uit  een 
levensverzekeringsovereenkomst  belastbaar  is  als  uitgesteld  inkomen,  behalve 
indien voldaan is aan de vrijstellingsvoorwaarden waarin artikel 39, §2, 2°, a, 
WIB92 voorziet.

Voor het aanslagjaar 2003 zijn die voorwaarden:

- een levensverzekeringsovereenkomst die individueel is gesloten;

-  geen  vrijstelling  is  toegepast  overeenkomstig  de  bepalingen  die  vóór  het 
aanslagjaar 1993 van toepassing waren;

- de in de artikelen 145/1, 2° en 145/17 WIB92 vermelde verminderingen zijn 
niet verleend.

3.  Wanneer  de  werkgever  premies  van  een  levensverzekeringsovereenkomst 
heeft betaald, is het kapitaal van die levensverzekeringsovereenkomst evenwel 
slechts vrijgesteld indien de verzekerde bewijst dat tijdens de pensioenopbouw 
de werkgeversbijdragen definitief en uitsluitend in zijn voordeel zijn betaald.

4. De appelrechters oordelen dat:
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- de eiseres sedert  1 januari 1966 werkzaam was bij bv Rieter Valkenswaard, 
rechtsvoorganger van bv Rieter;

- de eiseres binnen deze vennootschap pensioenrechten heeft opgebouwd;

- deze pensioenrechten in december 1994 zijn overgedragen aan nv Zurich Life;

- de eiseres daarvoor de polis TOP Z nummer 3007208 heeft afgesloten en een 
eenmalige  premie  die  overeenkwam  met  de  in  eigen  beheer  opgebouwde 
reserves binnen bv Rieter Beheer, heeft betaald;

-  de  voormelde  polis  verviel  op  1  december  2000  waarop  de  eiseres  een 
levensverzekeringsovereenkomst (polisnummer 3028443) heeft afgesloten;

- de polis 3028443 de voorzetting is van de polis 3007208;

-  moet  worden  nagegaan  of  de  eiseres  beschikte  over  definitief  verworven 
rechten,  niet  alleen  gedurende  de  looptijd  van  de  polis  3007208,  maar  ook 
gedurende de opbouw van het pensioen in eigen beheer bij bv Rieter Beheer;

- de eisers niet bewijzen dat de eiseres vrij kon beschikken over het kapitaal;

- de eiseres dus niet bewijst dat haar rechten en de rechten van de eiser en hun 
afstammelingen definitief waren inverdiend op het moment van de reservering 
van de premie;

- de rechten werden dus in het niet definitieve en uitsluitende voordeel van de 
eiseres aangelegd zodat de eisers niet kunnen genieten van de vrijstelling.

5. Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de eisers 
geen recht hebben op de vrijstelling waarin artikel 39, §2, 2°, a, WIB92 voorziet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
(...) 

Tweede middel
(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Smetryns  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. M. Vandendijk, Brussel en C. Hendrickx, Brussel.
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Nr. 39

1° KAMER - 14 januari 2011

1º BERUSTING - BESLISSING - BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE - GEVOLG

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - GOEDEREN IN TIJDELIJKE OPSLAG - BEGRIP

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVOER - DOUANEREGELING - 
GOEDEREN IN TIJDELIJKE OPSLAG - B.T.W.-STELSEL

4º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVOER - BELASTBAAR FEIT - 
GEVOLG

5º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVOER - GOED AFKOMSTIG 
UIT EEN DERDE LAND - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN FORMALITEITEN

6º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVOER - AANGEVER - BEGRIP

1º  De  berusting  in  een  beslissing  die  verplichtingen  bepaalt  waarvan  de  last  door  
bepalingen van openbare orde wordt geregeld, is nietig1.

2º en 3º De regeling van "goederen in tijdelijke opslag" betekent dat er in principe geen  
Belgische  BTW  opeisbaar  is  omdat  die  goederen  onder  een  vrijstellingsregeling  staan  
totdat ze aan die regeling worden onttrokken; alleen indien de goederen bij de beëindiging  
van de tijdelijke opslagregeling in België zijn aangegeven voor het gebruik, is Belgische 
BTW verschuldigd en ontstaat een effectieve BTW-schuld2. (Artt. 23, §4, 1° en 24, §1, Btw-
wetboek)

4º Uit de omschrijving van het belastbaar feit bij invoer in artikel 24, §1, van het WBTW,  
volgt dat voor de BTW niet alleen de invoer van goederen een belastbaar feit is, maar ook 
dat de goederen binnen de Europese Unie kunnen circuleren zonder ingevoerd te zijn, op 
voorwaarde dat zij onder douanetoezicht staan3.  (Artt. 23, §1, §3, §4, 1° en 24, §1, Btw-
wetboek)

5º Voor elk goed dat uit een derde land afkomstig is en België binnenkomt, gelden voor de 
toepassing  van de BTW dezelfde  bepalingen en formaliteiten  als  deze bepaald  inzake 
douane, zelfs al zijn die goederen niet ingevoerd in de zin van artikel 23 van het WBTW, en  
ook al hebben die goederen voor de toepassing van de BTW de status van "goederen in 
tijdelijke opslag" ingevolge de summiere aangifte ervan bij de douane4.  (Art. 52, §1, Btw-
wetboek; Art. 1, KB nr. 7 van 29 dec. 1992)

6º "De aangever" zoals bedoeld in artikel 8 van het K.B. nr. 7 van 29 december 1992 is  
diegene die het goed bij opheffing van de tijdelijke opslag bestemt voor verbruik; diegene  
die voor de douaneregeling  de goederen aanmeldt  via de summiere aangifte,  is  in  die 
hoedanigheid niet 'de aangever' voor de toepassing van de BTW5. (Art. 8, KB nr. 7 van 29 
dec. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. MAERSK LINE UK Ltd.) 

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
1.  Het  bedrijf  P&O  Nedlloyd  Sidney,  rechtsvoorganger  van  verweerster,  voert  in 

1 Zie de concl. van het OM. 
2 Ibid.
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Antwerpen  zes  containers  walnoten  aan.  Deze  containers  worden  bij  de  douane 
aangebracht en opgeslagen op een containerterminal. Als scheepsagent dient P&O op 15 
november  2002  een  summiere  aangifte  in  voor  de  goederen.  Die  summiere  aangifte 
bestaat  hierin dat P&O een welbepaalde vrachtlijst,  namelijk de vrachtlijst  126, bij  de 
bevoegde douaneautoriteiten in Antwerpen laat valideren. Door deze aangifte krijgen de 
containers walnoten de status van "goederen in tijdelijke opslag". Normaal gezien moeten 
dan binnen 45 dagen de formaliteiten worden vervuld om aan deze "goederen in tijdelijke 
opslag" een douanebestemming te geven6. 
Dit is echter niet wat gebeurt in deze zaak. Het Duitse bedrijf VIP Gmbh Vruchten Import 
and  Processing  laat  de  goederen  vanuit  de  containerterminal  vervoeren  naar  haar 
magazijnen in Duitsland, zonder dat de goederen een douanebestemming krijgen. De als 
summiere aangifte geldende vrachtlijst wordt dus niet aangezuiverd. Doordat de goederen 
aan  het  douanetoezicht  worden  onttrokken,  is  evenwel  een  douaneschuld  bij  invoer 
ontstaan evenals een BTW-schuld bij invoer.
De adminstratie der douane en accijnzen richt op 12 april 2005 een verzoek tot betaling 
van  de BTW-schuld (ten belope van  13.616,  18 eur  BTW, 1.360 eur  boete,  meer  de 
interesten) aan P&O, die betaalt op 22 juni 2005. 
Minder  dan  een  jaar  later,  op  12  april  2006  dagvaardt  P&O  de  Belgische  Staat  in 
terugbetaling van de vermeende BTW-schuld. 
2. In deze zaak rijst nu de vraag of P&O die de goederen bij de douane heeft aangebracht 
en  een  summiere  aangifte  voor  tijdelijke  opslag  ervan  heeft  gedaan,  hoofdelijk 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de betaling van de BTW bij invoer.
Verweerster betwistte zulks voor de appelrechters. De appelrechters volgden dit standpunt 
en verklaarden de vordering van verweerster in terugbetaling van het bedrag gegrond. De 
administratie heeft tegen dit arrest een cassatievoorziening ingediend.
3. Uw Hof zal zich in casu dienen uit te spreken over de interpretatie te geven aan artikel 
8 van het KB nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor 
de toepassing van de belasting over  de toegevoegde waarde (hierna: KB nr. 7 van 29 
december 1992), dat artikel 52, lid 2, BTW-wetboek uitvoert. Dit artikel 8 wijst namelijk 
de personen aan op wiens naam de BTW mag of moet worden voldaan en wie voor de 
voldoening  ervan  aansprakelijk  is.  In  eerste  instantie  bepaalt  het  artikel  dat  de 
geadresseerde7aansprakelijk is.  Hij is de hoofdschuldenaar van de belasting8. Daarnaast 
kan  de  administratie  zich  ook  richten  tot  andere  personen9 zoals  de  aangever  die 
hoofdelijk gehouden is tot voldoening van de BTW. 
II. De voorziening in cassatie.
Het  door  verweerster  opgeworpen  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het 
cassatieberoep
4. Verweerster werpt op dat de Belgische Staat middels een brief van haar raadsman te 
kennen heeft gegeven dat zij berust in het bestreden arrest.
Als in casu daadwerkelijk sprake zou zijn van berusting, dan zou deze in ieder geval niet 
tot de onontvankelijkheid van het cassatieberoep kunnen leiden10 omdat de bepalingen van 

6 B.  VANDERSTICHELEN,  BTW 2000,  De nieuwe praktische  handleiding,  Uitgaven  Instituut  van  de 
Accountants  en  de  Belastingconsulenten,  2000,  529,  nr.  8047.Zie  voor  een  overzicht  van  de 
douanebestemmingen: B. VANDERSTICHELEN, o.c., 528, nr. 8037-8038.
7 Over deze notie zie: H. VANDEBERGH, BTW-Handboek, Larcier, editie 2003, 313, nrs; 365 tot en met 
367.
8 B. VANDERSTICHELEN, o.c., 552, nr. 8159.
9 Ibid.
10 Zie in het bijzonder Cass. 19 september 2002, AC, 2002, nr. 462.
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de BTW en de douane- en accijnzen fiscale bepalingen zijn die de openbare orde raken11. 
Uw Hof heeft  inderdaad reeds herhaalde malen  geoordeeld dat  een berusting in  deze 
materies, nietig is12. 
Het middel van niet ontvankelijkheid kan dan ook niet worden aangenomen.
Het enig middel.
5.  In  het  enig middel  tot  cassatie voert  eiser  aan dat  het  bestreden arrest  niet  wettig, 
zonder schending van de artikelen 1 en 8 van het K.B. nr. 7, heeft kunnen oordelen dat de 
summiere aangifte waarmee de goederen onder tijdelijke opslag waren geplaatst niet kan 
worden beschouwd als een aangifte in de zin van deze bepalingen, om reden dat er geen 
invoer  en  geen  belastbaar  feit  in  België  plaatsvindt  zolang  de  niet-communautaire 
goederen zich in België onder tijdelijke opslag bevinden.
Volgens eiser kon het bestreden arrest op die gronden niet wettig oordelen dat verweerster 
niet kan worden beschouwd als een persoon die hoofdelijk gehouden is tot voldoening 
van de B.T.W. en bijgevolg door eiser ten onrechte was aangesproken (schending van de 
artikelen 3, 23, §1 en §4, 1°, 24, §1, 52, §1, van het B.T.W.-Wetboek, de artikelen 1 en 8 
van het K.B. nr. 7 van 29 december 1992, en artikel 22-3 AWDA).
In de stelling van eiseres volstaat het dat iemand de goederen summier aangeeft, opdat hij 
of zij de BTW bij invoer verschuldigd is. 
Het aanbrengen van de goederen bij de douane via de summiere aangifte:  de tijdelijke 
opslag.
6. Ingevolge artikel 43 van de in deze zaak toepasselijke Verordening nr. 2913/9213 moet 
voor  de  goederen  die  bij  de  douane  worden  aangebracht  onmiddellijk  een  summiere 
aangifte moet worden gedaan. Die summiere aangifte bestaat uit een vrachtlijst naar het 
model vastgesteld door de Minister van Financiën14.
Artikel 50 van dezelfde verordening nr. 2913/92 bepaalt dat de aangebrachte goederen de 
status van goederen in tijdelijke opslag hebben van zodra zij zijn aangebracht totdat zij 
een douanebestemming krijgen. Deze status kan nuttig zijn voor goederen waarvan men 
nog niet weet welke bestemming zij zullen krijgen15. 
7. Uit de samenlezing van deze artikelen volgt dat de summiere aangifte bepalend is voor 
de status van de goederen. Zodra goederen bij de douane worden aangebracht met een 
vrachtlijst  126 krijgen  zij  van  rechtswege  de douanestatus  van  "goederen  in  tijdelijke 
opslag" tot zij een douanebestemming krijgen16. 
Het  nieuwe  artikel  151.2  van  de  Verordening  nr.  450/200817 stipuleert  dit  trouwens 

11 zie B. VANERMEN, Verjaring inzake directe belastingen en BTW, Larcier, 2008, 24, nr. 31.
12 Cass.  28  januari  1999,  AR  C.97.0332.F,  AC,  1999,  I,  nr.  48;  Cass.  19  september  2002, 
C.01.0302.F,  AC,. 2002, nr. 462; Cass. 12 april 2007, C.05.0489.F, www.cass.be; Zie ook Cass. 27 
november 2000, AR S.00.0065.N, AC,. 2000, nr. 645.
13 Verordening  (EEG)  nr.  2913/92  van  de  Raad  van  12  oktober  1992  tot  vaststelling  van  het 
communautair douanewetboek.
14 Zie artikel 22-3 van het Koninlijk Besluit van 18 juli 1977 houdende coördinatie van de algemene 
bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd bij wet van 6 juli 1978
15 L.SCHOCKAERT,  G.  DE NEEF,  "Tijdelijke  opslag:  Administratie  vaardigt  nieuwe  circulaire  uit", 
Fiskoloog Internationaal 1994, 1
16 Zie L. SCHOCKAERT, G. DE NEEF, l.c., 1: de douanebestemming kan erin bestaan dat goederen onder 
een "douaneregeling" worden geplaatst (bv. in het vrije verkeer brengen, douanevervoer,...) of dat 
goederen opnieuw worden uitgevoerd, vernietigd of aan de Schatkist afgestaan. Vergelijk ook artikel 
151.2 van de Verordening nr. 450/2008 van 23 april  2008 tot  vaststelling van het communautair 
douanewetboek  (dat  de  eerdere  verordening  2913/92  intrekt  ):  "De  summiere  aangifte  bij 
binnenbrengen, [...], vormt de douaneaangifte voor de regeling tijdelijke opslag".
17 Verordening van  23 april  2008 tot  vaststelling  van  het  communautair  douanewetboek  die  de 
eerdere verordening 2913/92 intrekt.
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uitdrukkelijk.  Het  bepaalt  dat:  "(d)e  summiere  aangifte  bij  binnenbrengen,  [...],  de 
douaneaangifte (vormt) voor de regeling tijdelijke opslag". 
De invoer van een goed volgens het BTW-wetboek en de opeisbaarheid van de BTW
8. Volgens artikel 23, §1, BTW-wetboek moeten de goederen die buiten het Uniekader de 
Unie binnenkomen18 en de goederen die uit een derde land of een derdelands gebied de 
Unie binnenkomen aanzien worden als goederen die worden ingevoerd19. De plaats van 
invoer is dan de lidstaat op het grondgebied waarvan het goed zich op het moment van het 
binnenkomen in de Unie bevindt (artikel 23, §3, BTW-wetboek). 
Hierop  bestaat  nochtans  een  uitzondering.  Wanneer  een  goed  in  een  lidstaat  is 
binnengebracht en daar onder de regeling van tijdelijke opslag is geplaatst dan is er pas 
sprake van invoer van dit goed in een lidstaat wanneer het in die lidstaat aan de regeling 
van de tijdelijke opslag wordt onttrokken (artikel 23, §4, BTW-wetboek). Deze bepaling 
laat toe dat goederen afkomstig uit derde landen of derdelands gebieden gemakkelijker 
kunnen  worden  opgeslagen  of  kunnen  circuleren  zonder  dat  douanerechten  moeten 
worden betaald20. 
De invoer in België is dus het tijdstip waarop het goed in België wordt binnengebracht 
ofwel, in het geval het goed vanaf het binnenkomen in de Gemeenschap werd geplaatst 
onder een tijdelijke opslagregeling, het tijdstip waarop dat goed in België aan die regeling 
wordt onttrokken (zie artikel 24, §1, tweede lid, BTW-wetboek).
9.  Het  bepalen  van  het  ogenblik  van  de  invoer  van  een  goed  is  belangrijk  voor  de 
opeisbaarheid  van  de  BTW.  Overeenkomstig  artikel  24,  §1,  BTW-wetboek  vindt  het 
belastbaar feit immers plaats op het tijdstip waarop het goed in België wordt ingevoerd en 
is  op  dat  moment  de  BTW  in  België  opeisbaar.  De  hoedanigheid  van  de  BTW-
belastingplichtige speelt daarbij geen rol; het enkele feit van de goederen over de grens te 
brengen maakt de BTW verschuldigd21.
10. Voor de goederen die onder een regeling van tijdelijke opslag vallen, betekent het 
voorgaande dat er in principe geen Belgische BTW kan worden opgeëist en dat goederen 
zich onder de vrijstellingsregeling bevinden tot wanneer die goederen aan die regeling 
worden onttrokken. Het is anders gezegd mogelijk dat goederen binnen de Europese Unie 
worden binnengebracht of er circuleren zonder dat deze ingevoerd zijn voor de toepassing 
van de BTW, maar dan wel op voorwaarde dat zij onder douanetoezicht staan22. 
Alleen wanneer de goederen zich op het ogenblik van de onttrekking aan de tijdelijke 
regeling in België bevinden, is (in principe) Belgische BTW verschuldigd en ontstaat een 
effectieve BTW-schuld23. 
De BTW-aangifte
11. De voorwaarden waaronder goederen in België kunnen worden aangebracht, wie de 
BTW-aangifte moet doen en hoe dat moet gebeuren, wordt - in uitvoering van het BTW-
wetboek - bepaald door het Koninklijke Besluit nr. 7 van 29 december 1992.
12. Tot staving van haar stelling verwijst eiser in cassatie in de voorziening onder meer 
naar artikel 1 van het KB nr. 7 van 29 december 1992 dat een verwijzing inhoudt naar de 
aangifte in douanezaken voor de tijdelijke opslag van goederen. 

18 Zie voor een goed begrip J. AUTENNE, "Le régime belge applicable aux importations en matière de 
TVA et d'accises après l'adaptation du CTVA à la 6e directive", in Liber Amicorum J.P. LAGAE, Ced 
Samson 1998, 206
19 Zie in dit verband ook H. VANDEBERGH, o.c., 309.
20 J. AUTENNE, l.c., 206-207.
21 H. VANDEBERGH, o.c., 309.
22 Zie H. VANDEBERGH, o.c., 310 en J. AUTENNE, l.c., 207.
23 L. SCHOCKAERT, G. DE NEEF, l.c., 5.
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Dit artikel bepaalt inderdaad dat de verplichting de goederen aan te geven en de wijze 
waarop die aangifte moet worden gedaan, onderworpen is aan de douaneregeling, ook al 
gaat het om goederen die wegens hun aard of hun herkomst of om enige andere reden niet 
aan invoerrecht onderworpen zijn24. 
Daarmee wordt  echter alleen aangegeven dat ook voor de toepassing van de BTW de 
goederen  die  bij  de  douane worden  aangebracht  de douaneverplichtingen  moeten  zijn 
nageleefd.  Voor de hier  bedoelde goederen betekent  zulks  dat zij  ook voor  de BTW-
regeling de status van "goederen in tijdelijke opslag" hebben.
13. Verder dient te worden onderzocht welke de precieze voorwaarde is opdat de BTW bij 
invoer verschuldigd wordt. De regel hiervoor vinden we in de artikelen 3 en 5 van het KB 
nr. 7 van 29 december 1992. 
Artikel 5 geeft heel duidelijk aan dat de belasting verschuldigd bij invoer in principe moet 
betaald  worden  op  het  tijdstip  van  de  aangifte  voor  het  verbruik25.  Artikel  3  bepaalt 
daarnaast in algemene bewoordingen dat de overeenkomstig artikel 23 van het wetboek in 
België ingevoerde goederen voor het verbruik moeten worden aangegeven. 
Ook "goederen  in  tijdelijke  opslag"  vallen  dus  onder  de  toepassing  van  artikel  3  en 
moeten bijgevolg bij hun onttrekking aan de opslag - op het ogenblik waarop de BTW 
verschuldigd  wordt  -,  noodzakelijkerwijze  ook  meteen  worden  aangegeven  voor  het 
verbruik26. 
Besluit
14. Uit de voorgaande analyse volgt dat met het begrip "de aangever" in de opsomming 
van artikel 8 van het KB nr. 7 van 29 december 1992, diegene bedoeld wordt die het goed 
bij  opheffing  van  de  tijdelijke  opslag  bestemt  voor  verbruik.  Wanneer  een  goed 
wederrechtelijk wordt onttrokken aan de tijdelijke opslag - zoals dit het geval is in de 
voorliggende zaak - dan is er gewoonweg geen aangifte ten verbruik voorhanden. 
Zelfs al is op dat moment wel BTW op de invoer verschuldigd omdat het goed wordt 
onttrokken  aan  de  tijdelijk  opslagregeling27wat  moet  worden  gelijkgesteld  met  een 
verbruik28, toch is er geen aangifte in de zin van het KB nr. 7 van 29 december 1992. 
Het standpunt van verweerster in cassatie kan dus worden bijgetreden. 
In  geen  geval  kan  in  de  voormelde  omstandigheden  diegene  die  de  goederen  heeft 
aangemeld via de summiere aangifte van artikel 126 worden aanzien als "de aangever" 
voor de toepassing van de BTW. De aangifte door de scheepsagent houdt immers geen 
aangifte tot verbruik in maar is een louter aanbrengen van de goederen bij de douane29. 
Overigens  bestaat  in  de  douanereglementering  "de  aangifte"  slechts  uit  die  handeling 
waarbij  de  aangever  een  geoorloofde  "douaneregeling"  aan  de  goederen  geeft.  Die 
mogelijke  douanebestemmingen  worden  opgesomd  in  artikel  4.16  C.D.W.  en  de 
"tijdelijke  opslag"  behoort  daar  niet  bij,  zodat  de  summiere  aangifte  niet  als  een 
douanerechtelijke aangifte kan worden beschouwd in de zin van artikel 4.17 C.D.W..
Besluit: VERWERPING.

24 B. VANDERSTICHELEN, o.c., 528, nr. 8034.
25 Er zijn uitzonderingen voorzien in §2 en §3 van artikel 5: zo kan een uitstel worden verleend of 
een vergunning op grond waarvan later kan worden betaald. Zie ook H. VANDEBERGH, o.c., 312 en B. 
VANDERSTICHELEN, o.c., 553, nr. 8167 e.v.
26 B. VANDERSTICHELEN, o.c., 528, nr. 8043. Zie in dit verband ook J. AUTENNE, l.c., 208.
27 J. AUTENNE, l.c., 207-208.
28 J. AUTENNE, l.c., 209.
29 Zo besliste het Hof van Justitie in de zaak 'Unamar' dat de scheepsagent die de summiere aangifte 
heeft  ingediend,  geen douaneschuldenaar  is  indien de  goederen aan het  regime  van  de  tijdelijke 
opslag werden onttrokken (H.v.J., 15 september 2005, United Antwerp Maritime Agencies NV, C-
140/04, Jur. 2005, I-8245).
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ARREST

(AR F.09.0122.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 25 november 2008.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Blijkens  het  arrest  werden  te  Antwerpen  zes  containers  walnoten,  niet-
communautaire  goederen,  aangevoerd met de verweerster  als scheepsagent  en 
werden deze opgeslagen op een containerterminal. Voor deze goederen diende 
de verweerster op 15 november 2002 een summiere aangifte in waardoor deze 
goederen overeenkomstig artikel 50 CDW de status verkregen van goederen in 
tijdelijke opslag.

De goederen werden vervolgens aan de opslag onttrokken op instructie van VIP 
GmbH zonder  aanzuivering  van  de  summiere  aangifte  en  zonder  dat  zij  een 
douanebestemming hadden gekregen. Overeenkomstig artikel 203 CDW was er 
hierdoor een douaneschuld bij invoer ontstaan.

De eiser vorderde vervolgens van de verweerster  de btw bij invoer omdat hij 
haar  beschouwde als de "aangever"  in de zin van artikel  8  KB nr.  7  van 29 
december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing 
van de belasting over de toegevoegde waarde (verder: KB nr. 7 van 29 december 
1992).

De  verweerster  die  overging  tot  betaling  van  dit  bedrag,  vorderde  evenwel 
terugbetaling ervan. 

Het bestreden arrest verklaart deze vordering gegrond onder meer op grond van 
de vaststelling dat de verweerster geen aangever of diens lasthebber is in de zin 
van artikel 8 KB nr. 7 van 29 december 1992.

III. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 3, 23, in het bijzonder §1 en § 4, 1°, 24, §1 en 52, §1, van de wet van 3 juli  
1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Btw-
wetboek);

- de artikelen 1 en 8 van het KB nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer  
van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde;

- artikel 22-3 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coördinatie van de  
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algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (Algemene Wet Douane en Accijnzen,  
verder afgekort: AWDA), bekrachtigd bij wet van 6 juli 1978.

Aangevochten beslissing

Het  bestreden  arrest  hervormt  het  vonnis  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  
Antwerpen van 27 juni 2007 en opnieuw recht doende, verklaart het de vordering van de  
verweerster  tegen de eiser  gegrond en veroordeelt  de  eiser  tot  teruggave van de ten 
onrechte  geïnde  btw  van  13.616,18  euro  in  hoofdsom,  te  vermeerderen  met  de  
nalatigheidsintresten, niet begroot, meer de administratieve boete van 1.360,00 euro, te  
vermeerderen met de moratoriumintresten, niet begroot.

Het bestreden arrest  oordeelt  dat de verweerster niet  kan worden beschouwd als een  
aangever of  diens lasthebber in  de zin  van artikel  8  van het  KB nr.  7  zodat  zij  niet  
hoofdelijk gehouden is tot voldoening van de btw-schuld verschuldigd naar aanleiding  
van het onttrekken aan het douanetoezicht van de zes ingevoerde containers walnoten, op  
grond van de volgende motieven:

"Artikel 51, §1, lid 2 Btw-wetboek delegeert de bevoegdheid om aan te wijzen wie de  
belastingschuldigen zijn van de btw bij invoer aan de Koning.

Overeenkomstig artikel 6, §1 en 2 KB nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de  
invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde  
(hierna KB nr. 7) moet de btw bij invoer worden voldaan op naam van de geadresseerde  
van de ingevoerde goederen, te weten in de regel de verkrijger of overnemer aan wie de  
goederen worden verzonden  op het  tijdstip  waarop  de belasting opeisbaar  wordt  en,  
wanneer er geen verkrijger of overnemer is, degene die eigenaar is van de goederen.

Er bestaat geen discussie over het feit dat (verweerster) enkel optrad als scheepsagent en  
niet als geadresseerde in de zin van artikel 6, §1 en 2 KB nr. 7 kan worden beschouwd.

Verder stelt artikel 8 van KB nr. 7 dat de aangever, diens lasthebber, de aangever inzake  
communautair douanevervoer, evenals iedere andere persoon, gehouden tot voldoening  
van de invoerrechten, hoofdelijk gehouden zijn met de geadresseerde tot voldoening van  
de btw bij invoer.

De vraag stelt zich derhalve of (de verweerster) kan beschouwd worden als één van de  
personen, bedoeld in artikel 8 van KB nr. 7.

- Aangever of diens lasthebber

Partijen, met uitzondering van MEES & DE KERF zijn het erover eens dat het begrip  
aangever of diens lasthebber in artikel 8 van KB nr. 8 (lees: 7) niet verwijst naar de  
aangever inzake douane. Het hof sluit zich aan bij het standpunt dat dit begrip uitsluitend  
dient te worden uitgelegd in de context van de reglementering die de invoer van goederen  
regelt op het stuk van de btw.

Invoer  inzake  btw  vindt  plaats  op  het  moment  dat  goederen  op  het  vlak  van  de  
invoerrechten  in  een  lidstaat  in  het  vrije  verkeer  worden  gesteld.  Zoals  door  de  
administratie terecht wordt opgemerkt is de in artikel 8 van KB nr. 7 bedoelde aangever 
de persoon die, in eigen naam of in naam en voor rekening van een derde, een door de  
(Belgische) btw-reglementering voorgeschreven aangifte ten invoer doet van goederen,  
waarvan het binnenbrengen in de Gemeenschap overeenkomstig artikel 23, §1 van het  
Wetboek als een invoer wordt aangemerkt.

Niet-communautaire goederen kunnen, wanneer ze het douanegebied van de Europese  
Unie worden binnengebracht, onder de regeling van tijdelijke opslag worden geplaatst, in  
afwachting dat de goederen een douanebestemming krijgen. Voor de aldus bij de douane  
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aangebrachte goederen moet er een summiere aangifte worden gedaan met een vrachtlijst  
126E, eventueel aangevuld met een vrachtlijst 126c.

In tegenstelling tot wat de administratie beweert kan de summiere aangifte waarmee de  
goederen  onder  tijdelijke  opslag  worden  geplaatst  niet  worden  beschouwd  als  een  
aangifte in de zin van de artikelen 1 en 8 van KB nr. 7. Vast staat immers dat er geen  
invoer in België plaatsvindt zolang de niet-communautaire goederen zich in België onder  
een  regeling  van  tijdelijke  opslag  bevinden  (artikel  23,  §4,  1°  Btw-wetboek).  Het  
belastbaar feit vindt pas plaats en de belasting wordt opeisbaar op het tijdstip waarop het 
goed in België aan de regeling van tijdelijke opslag wordt onttrokken (artikel 24, §1 Btw-
wetboek).

Ten onrechte verwijst de administratie naar de brief van de administratie der douane en  
accijnzen van 4 februari 2003. Hierin wordt gesteld dat de scheepsagent, bij gebrek aan  
aanzuivering van de vrachtlijst 126E, volgens de douaneautoriteiten zou kunnen worden 
aangesproken tot betaling van de invoerrechten. Er dient evenwel te worden opgemerkt  
dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt (arrest van 15 september 2005) dat  
(de verweerster) niet gehouden kan worden tot het voldoen van de invoerrechten.

Vermits (de verweerster) niet  kan beschouwd worden als geadresseerde in de zin van  
artikel 6, §1 en 2 KB nr. 7 en dus niet als schuldenaar van de btw en evenmin als een  
persoon die hoofdelijk gehouden is tot voldoening van de btw overeenkomstig artikel 8  
van  KB  nr.  7,  is  (de  verweerster)  terecht  van  mening  dat  ze  ten  onrechte  werd  
aangesproken tot  voldoening van de btw,  interesten en boete naar aanleiding van de 
invoer en dient de (de eiser) tot terugbetaling daarvan te worden veroordeeld".

(arrest, p.12, 2.2.3 - p.14, laatste alinea).

Grieven

1. De invoer van goederen, door wie ook, is aan de belasting onderworpen wanneer de  
invoer in België plaatsvindt (artikel 1 Btw-wetboek.).

Artikel 23 Btw-wetboek bepaalt wat onder invoer moet worden verstaan en wanneer een  
invoer in België plaatsvindt:

"§1. Onder invoer van een goed moet worden verstaan:

1°  het  binnenkomen  in  de  Gemeenschap  van  een  goed  dat  niet  voldoet  aan  de  
voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese  
Economische  Gemeenschap  of  dat,  als  het  onder  het  Verdrag  tot  oprichting  van  de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal valt, zich niet in het vrije verkeer bevindt;

2° het binnenkomen in de Gemeenschap van een ander dan onder 1° bedoeld goed uit een  
derde land of een derdelands gebied.

§2. Een invoer vindt plaats in België als de overeenkomstig de §3, 4 en 5 aangemerkte  
Lid-Staat van invoer, België is.

§3. De invoer van een goed vindt plaats in de Lid-Staat op het grondgebied waarvan het 
zich ten tijde van het binnenkomen in de Gemeenschap bevindt.

§4. In afwijking van §3 vindt de invoer van een in §1, bedoeld goed plaats in de Lid-Staat 
op  het  grondgebied  waarvan  het  goed  aan  één  van  de  volgende  regelingen  wordt  
onttrokken,  wanneer  vanaf  het  binnenkomen  in  de  Gemeenschap,  dat  goed  
overeenkomstig de douanewetgeving:

1° bij de douane wordt aangebracht en eventueel wordt geplaatst onder een regeling van 
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tijdelijke opslag".

Artikel 24, §1, eerste lid, Btw-wetboek, bepaalt dat het belastbaar feit plaatsvindt en de  
belasting  opeisbaar  wordt  op  het  tijdstip  waarop  de  invoer  van  het  goed  in  België  
geschiedt.

De  invoer  in  België  geschiedt  op  het  tijdstip  waarop  het  goed  in  België  wordt  
binnengebracht of, wanneer het goed vanaf het binnenkomen in de Gemeenschap werd  
geplaatst onder één van de in artikel 23, §4 en 5 bedoelde regelingen, op het tijdstip  
waarop dat goed in België aan die regeling wordt onttrokken (artikel 24, §1, tweede lid,  
Btw-wetbek).

Uit voormelde bepalingen volgt dat wanneer niet-communautaire goederen via België en  
hier  te  lande  onder  tijdelijke  opslag  worden  geplaatst,  er  een  belastbare  handeling  
plaatsvindt  die  in  het  BTW-Wetboek  is  bedoeld,  met  name  een  invoer,  waarbij  de  
belasting slechts opeisbaar zal worden voor zover die goederen in België aan de regeling 
van tijdelijke opslag worden onttrokken.

2. Luidens artikel 1 van het KB nr. 7 geldt voor de goederen die België binnenkomen en 
die zich niet in het vrije verkeer bevinden,  de douanereglementering,  onder meer wat  
betreft de verplichting die goederen aan te geven en de wijze waarop die aangifte moet  
worden gedaan, ook al gaat het om goederen die wegens hun aard of hun herkomst of om 
enige andere reden niet aan invoerrecht onderworpen zijn. Hetzelfde geldt wanneer de  
goederen,  na bij  de  douane te  zijn  aangebracht,  overeenkomstig  de douanewetgeving  
onder een regeling van tijdelijke opslag worden geplaatst.

Niet-communautaire  goederen dienen overeenkomstig  de douanereglementering bij  de  
douaneautoriteiten te worden aangebracht door middel van een summiere aangifte door  
de persoon die de goederen het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht  
(artikelen 40, 43 en 44 CDW, 22-3 AWDA).

Uit artikel 1 van het KB nr. 7 volgt dat wanneer niet-communautaire goederen in België  
onder  tijdelijke  opslag  worden  geplaatst,  ook  voor  de  toepassing  van  de  btw-
reglementering aangifte moet worden gedaan van deze goederen.

Voor de aangifte  van deze goederen stelt  artikel  1  van het  KB nr.  7  hierbij  niet  als  
voorwaarde dat de btw reeds opeisbaar is op het ogenblik dat de goederen in België  
worden binnengebracht.

De verplichting tot aangifte vloeit rechtstreeks voort uit het loutere materiële feit van het  
binnenbrengen van de goederen in België en heeft tot doel de goederenbewegingen voor  
btw-doeleinden op te volgen in de gevallen waarin die bewegingen de btw wegens invoer 
niet onmiddellijk opeisbaar maken omdat de goederen werden geplaatst onder één van de  
opschortende regelingen inzake douane bedoeld in art. 23, §4 Btw-wetboek, in casu de 
tijdelijke opslag.  De heffing van de invoer-btw is alsdan namelijk afhankelijk van het  
(onzekere) feit of de goederen achteraf in België aan de tijdelijke opslag zullen worden  
onttrokken.

3.  Overeenkomstig  artikel  8  van  het  KB  nr.  7  is  de  aangever,  of  dienst  lastgever,  
hoofdelijk gehouden tot voldoening van de belasting, ook al zijn de goederen om welke 
reden ook niet aan invoerrechten onderworpen.

De aangever is de persoon die, in eigen naam of in naam en voor rekening van een derde,  
een door de btw-reglementering voorgeschreven aangifte ten invoer doet van goederen,  
waarvan  het  binnenbrengen  in  de  Gemeenschap  overeenkomstig  artikel  23,§1,  Btw-
wetboek als een invoer wordt aangemerkt (arrest, p.13, derde alinea).
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Wanneer niet-communautaire goederen bij de bevoegde douane-autoriteiten ten invoer 
worden aangegeven met een vrachtlijst 126E en onder tijdelijke opslag worden geplaatst,  
moet de titularis van dat document als aangever worden aangemerkt in de zin van artikel  
8 van het KB nr. 7.

Het feit dat de btw nog niet opeisbaar is geworden bij het indienen van deze als summiere  
aangifte geldende vrachtlijst, in zoverre deze goederen zich nog onder een regeling van 
tijdelijke  opslag  bevinden  en  nog  niet  vaststaat  in  welke  lidstaat  de  btw  zal  zijn  
verschuldigd, staat de hoedanigheid van aangever in de zin van artikel 8 van het KB nr. 7  
niet  in  de  weg  en  belet  niet  dat  de  titularis  van  het  bedoelde  document  hoofdelijk  
gehouden zal zijn tot voldoening van de btw van zodra deze in België opeisbaar wordt.

De verweerster,  die van de niet-communautaire goederen in kwestie, op 15 november 
2002  een  als  summiere  aangifte  geldende  vrachtlijst  126E  heeft  ingediend  bij  de  
bevoegde  douaneautoriteiten  te  Antwerpen,  waardoor  de  goederen  de  status  hadden  
verkregen van goederen in tijdelijke opslag,  diende bijgevolg als aangever te worden  
aangemerkt in de zin van artikel 8 van het KB nr. 7, ook al was de btw nog niet opeisbaar 
toen hij aangifte deed van de goederen.

4. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van de artikelen 1  
en 8 van het  KB nr.  7 heeft  kunnen oordelen dat  de summiere aangifte waarmee de  
goederen onder tijdelijke opslag waren geplaatst  niet  kan worden beschouwd als een  
aangifte in de zin van deze bepalingen, om reden dat er geen invoer en geen belastbaar  
feit in België plaatsvindt zolang de niet-communautaire goederen zich in België onder  
tijdelijke opslag bevinden, dienvolgens op die gronden niet wettig heeft kunnen oordelen  
dat verweerster niet kan worden beschouwd als een persoon die hoofdelijk gehouden is  
tot  voldoening  van  de  btw  en  bijgevolg  door  eiser  ten  onrechte  was  aangesproken  
(schending van de artikelen 3, 23, in het bijzonder §1 en §4, 10, 24, §1, 52, §1, Btw-
wetboek, 1 en 8 van het KB nr. 7 van 29 december 1992, 22-3 AWDA).

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. De verweerster voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat de 
brief van de raadsman van de eiser van 27 januari 2009 bewijst dat hij in het 
bestreden arrest berust.

2. De berusting in een beslissing die verplichtingen bepaalt waarvan de last door 
bepalingen van openbare orde wordt geregeld, is nietig.

De bepalingen inzake btw en douane en accijnzen raken de openbare orde, zodat 
de partijen, niet kunnen berusten in een beslissing die toepassing maakt van die 
bepalingen. 

3. Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Middel
4. Overeenkomstig het toepasselijke artikel 43, eerste lid, CDW moet voor bij de 
douane aangebrachte goederen een summiere aangifte worden gedaan.
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Overeenkomstig  artikel  50  CDW,  hebben  de  bij  de  douane  aangebrachte 
goederen,  zodra  zij  zijn  aangebracht,  tot  het  tijdstip  waarop  zij  een 
douanebestemming krijgen, de status van goederen in tijdelijke opslag.

Artikel 22/3, eerste lid, AWDA bepaalt dat de summiere aangifte bedoeld in de 
verordeningen van de Europese Unie, bestaat uit een vrachtlijst naar het model 
vastgesteld door de minister van Financiën.

Uit  die  bepalingen  volgt  dat  de  goederen,  zodra  ze  bij  de  douane  zijn 
aangebracht  met  een vrachtlijst  naar  dit  model,  rechtens  de douanestatus  van 
'goederen in tijdelijke opslag' krijgen totdat zij een douanebestemming krijgen.

5.  Artikel  23,  §1,  Btw-wetboek  bepaalt:  "Onder  invoer  van  een  goed  moet 
worden verstaan:

1° het binnenkomen in de Gemeenschap van een goed dat niet voldoet aan de 
voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het  Verdrag tot oprichting van de 
Europese  Economische  Gemeenschap  of  dat,  als  het  onder  het  Verdrag  tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal valt, zich niet in 
het vrije verkeer bevindt;

2° het binnenkomen in de Gemeenschap van een ander dan onder 1° bedoeld 
goed uit een derde land of een derdelands gebied."

Artikel 23, §3, Btw-wetboek bepaalt: "De invoer van een goed vindt plaats in de 
Lidstaat op het grondgebied waarvan het zich ten tijde van het binnenkomen in 
de Gemeenschap bevindt."

Artikel 23, §4, 1°, Btw-wetboek bepaalt: "In afwijking van §3 vindt de invoer 
van een in §1, 1°, bedoeld goed plaats in de Lidstaat op het grondgebied waarvan 
het goed aan één van de volgende regelingen wordt onttrokken, wanneer vanaf 
het  binnenkomen  in  de  Gemeenschap,  dat  goed  overeenkomstig  de 
douanewetgeving: bij de douane wordt aangebracht en eventueel wordt geplaatst 
onder een regeling van tijdelijke opslag."

6. Overeenkomstig artikel 24, §1, Btw-wetboek vindt het belastbare feit plaats en 
wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip waarop de invoer van het goed in 
België geschiedt. De invoer in België geschiedt op het tijdstip waarop het goed 
in België wordt binnengebracht of, wanneer het goed vanaf het binnenkomen in 
de  Gemeenschap  werd  geplaatst  onder  één  van  de  in  artikel  23,  §§4  en  5 
bedoelde regelingen, op het tijdstip waarop dat goed in België aan die regeling 
wordt onttrokken.

Hieruit volgt dat voor de btw niet alleen de invoer van goederen een belastbaar 
feit is, maar ook dat de goederen binnen de Europese Unie kunnen circuleren 
zonder ingevoerd te zijn, op voorwaarde dat zij onder douanetoezicht staan. 

De regeling van 'goederen in tijdelijke opslag' betekent dat er in principe geen 
Belgische btw opeisbaar is omdat die goederen onder een vrijstellingsregeling 
staan totdat ze aan die regeling worden onttrokken. Alleen indien de goederen bij 
de beëindiging van de tijdelijke opslagregeling in België zijn aangegeven voor 
het gebruik, is Belgische btw verschuldigd en ontstaat een effectieve btw-schuld.
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7. Overeenkomstig artikel 52, §1, Btw-wetboek stelt de Koning ten aanzien van 
de belasting verschuldigd  ter  zake van invoer,  de voorwaarden  waaronder  de 
goederen  in  België  mogen  worden  gebracht  en  schrijft  Hij  onder  meer  de 
verplichting voor ze op de door hem te bepalen wijze aan te geven.

Artikel 1 KB nr. 7 van 29 december 1992 bepaalt onder de rubriek "voorwaarden 
waaronder  de  goederen  op  het  grondgebied  van  het  Rijk  mogen  worden 
gebracht: Voor de goederen die België binnenkomen en die niet voldoen aan de 
voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het  Verdrag tot  oprichting van de 
Europese  Economische  Gemeenschap  of  die,  als  ze  onder  het  Verdrag  tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, zich niet 
in het vrije verkeer bevinden, geldt de douanereglementering, onder meer wat 
betreft de verplichting die goederen aan te geven en de wijze waarop die aangifte 
moet worden gedaan, ook al gaat het om goederen die wegens hun aard of hun 
herkomst  of  om  enige  andere  reden  niet  aan  invoerrecht  onderworpen  zijn. 
Krachtens  dit  artikel  geldt  dezelfde  regeling  wanneer  de  goederen,  na  bij  de 
douane  te  zijn  aangebracht,  overeenkomstig  de  douanewetgeving  onder  een 
regelig van tijdelijke opslag worden geplaatst."

Hieruit volgt dat voor elk goed dat uit een derde land afkomstig is en België 
binnenkomt, voor de toepassing van de btw dezelfde bepalingen en formaliteiten 
gelden als deze bepaald inzake douane, zelfs al zijn die goederen niet ingevoerd 
in de zin van artikel 23 Btw-wetboek. Voor de toepassing van de btw hebben de 
goederen die bij de douane worden aangebracht met een summiere aangifte, dus 
de status van 'goederen in tijdelijke opslag'.

8.  Overeenkomstig  artikel  3  KB  nr.  7  van  29  december  1992  moeten  de 
overeenkomstig artikel 23 Btw-wetboek in België ingevoerde goederen voor het 
verbruik worden aangegeven.

Overeenkomstig artikel 5 KB nr. 7 van 29 december 1992 wordt de belasting 
verschuldigd bij invoer betaald op het tijdstip van de aangifte voor het verbruik, 
onder voorbehoud van het bepaalde in de §§2 tot 4.

De onttrekking aan de regeling van 'tijdelijke opslag'  geschiedt  aldus normaal 
door de aangifte voor het verbruik.

9. Overeenkomstig artikel 8 KB nr. 7 van 29 december 1992 zijn vervolgens de 
geadresseerde, de aangever, diens lastgever, de aangever inzake communautair 
douanevervoer  evenals  ieder  ander  persoon  gehouden  tot  voldoening  van  de 
invoerrechten, hoofdelijk gehouden tot voldoening van de belasting, ook al zijn 
de goederen om welke reden ook niet aan invoerrechten onderworpen.

10. Uit dit alles volgt dat 'de aangever' zoals bedoeld in artikel 8 KB nr. 7 van 29 
december 1992 diegene is die het  goed bij opheffing van de tijdelijke opslag 
bestemt  voor  verbruik.  Diegene  die  voor  de  douaneregeling  de  goederen 
aanmeldt via de summiere aangifte, is in die hoedanigheid niet 'de aangever' voor 
de  toepassing  van  de  btw.  Wanneer  een  onttrekking  aan  de  tijdelijke  opslag 
wederrechtelijk geschiedt, is er ook geen aangifte ten verbruik voorhanden.

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

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Wouters.

Nr. 40

1° KAMER - 14 januari 2011

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
ALGEMEEN - ONDERWORPEN RECHTSPERSONEN - BEGRIP

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
ALGEMEEN - ONDERWORPEN RECHTSPERSONEN - VOORWAARDEN - UITBATING VAN EEN 
"EXPLOITATIE" - BEGRIP

3º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
ALGEMEEN - ONDERWORPEN RECHTSPERSONEN - VERRICHTINGEN VAN WINSTGEVENDE AARD - 
UITSLUITING - VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - ALLEENSTAANDE OF UITZONDERLIJKE 
VERRICHTINGEN - BEGRIP - ORGANISATIE VAN ÉÉN JAARLIJKS EVENEMENT

1º De aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen bedoeld in artikel 94,  
eerste  lid,  W.I.B.(1964)  zijn  de  zelfstandige  economische  eenheden,  gericht  op  het 
produceren of het verhandelen van goederen of het verlenen van diensten. (Art. 94, eerste 
lid, WIB64)

2º De exploitatie in de zin van artikel 94, eerste lid, W.I.B.(1964) beoogt een effectieve en 
actuele  uitbating  en  omvat  het  geheel  van  de  beroepsactiviteit  die  gewijd  is  aan  een  
regelmatige uitvoering van de verrichtingen die nodig zijn tot het in stand houden van die  
activiteit in een mate die overeenstemt met de normale uitoefening daarvan. (Art. 94, eerste 
lid, WIB64)

3º Indien een vereniging of vennootschap de organisatie van één jaarlijks evenement als  
hoofddoel heeft en dit evenement over een lange periode voorbereidt, kan dit evenement 
niet  beschouwd worden als een alleenstaande of uitzonderlijke verrichting in de zin van 
artikel 182, 1°, van het W.I.B.(1992); de omstandigheid dat het evenement jaarlijks opnieuw 
wordt gehouden en sedert een lange periode, kan een element zijn om vast te stellen dat  
de organisatie die hiervoor nodig is op een bepaald ogenblik in de tijd een permanente aard 
heeft. (Art. 182, 1°, WIB92)

(KONINKLIJKE WAREGEMSE KOERSVERENIGING vzw T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.09.0140.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
24 maart 2009.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

(...)
Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 179, 182, 220 en 360 WIB92, gecoördineerd bij KB van 10 april 1992 en  
bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992;

- voor zoveel als nodig de artikelen 94, 136, 2° en 265 WIB64, gecoördineerd bij KB van  
26 februari 1964.

Aangevochten beslissing

Het bestreden arrest beslist op folio 702: “terecht heeft (de verweerder) aangenomen dat  
(de eiseres) moest belast worden in de vennootschapsbelasting.” en op folio 711 “(...) (de  
eiseres) [te veroordelen] tot de andere helft van de kosten van beide aanleggen, (...)”

op grond van de motieven (op folio 700-702):

“(De eiseres) organiseert elk jaar op één welbepaalde dag, nl. de dinsdag volgend op de  
laatste zondag van augustus paardenwedrennen. Deze paardenwedrennen gaan gepaard  
met weddenschappen.

Haar inkomsten haalt (de eiseres) voornamelijk uit de opbrengst van weddenschappen die  
worden  afgesloten  ter  gelegenheid  van  de  paardenwedrennen  (zie  in  dit  verband  de  
jaarlijks weerkerende vermeldingen in de ‘bilan’ per aanslagjaar zich bevindende in het  
stukkenbundel van (de verweerder), nl.  onder benaming ‘bookmakers’ en ‘totalisator’;  
vergelijk wat dit laatste betreft met stuk 11/35 van (de verweerder) biz. 13.8 en B.9; zie  
ook stuk 11111 van (de verweerder),  bijlage 64/85,  waarin (de eiseres)  stelt  dat  een  
belangrijk  deel  van  haar  inkomsten  afkomstig  is  van  de  uitbating  van  onderlinge  
weddenschappen).

De  activiteit  van  (de  eiseres)  spitst  zich  toe  op  de  jaarlijkse  organisatie  van  deze  
paardenwedrennen (zie ook in die zin stuk 11/29 van (de verweerder), waarin door (de 
eiseres) wordt benadrukt dat de leden van de vzw hun tijd en moeite wijden om jaarlijks  
een  succes  te  maken  van  het  gebeuren)  en  wat  ermee  gepaard  gaat  (zoals  bvb.  het  
onderhoud van tribunes e.d). Enige andere activiteit,  en meer bepaald een belangloze  
activiteit, blijkt niet tenzij het verlenen van enkele premies aan kwekers en eigenaars van  
de  meest  presterende  paarden  of  aan  diegene  die  een  paard  in  het  buitenland  heeft  
gekocht.

De activiteit van (de eiseres), bestaande in het organiseren van paardenwedrennen met  
het  genieten  van  een  deel  van  de  opbrengst  van  de  weddenschappen  bij  die  
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paardenwedrennen, is te beschouwen als een exploitatie van een onderneming en het zich  
bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard (..).

Anders dan door (de eiseres) voorgehouden kan niet aangenomen worden dat het gaat om 
een alleenstaande of uitzonderlijke verrichting (artikel 94 laatste lid, 1°, WIB64; artikel  
182,  1  °,  WIB92).  Weliswaar  worden  de  paardenwedrennen  maar  eenmaal  per  jaar 
gehouden, op een dag, doch deze eendaagse paardenwedrennen grijpen jaar in jaar uit  
plaats  zoals  blijkt  uit  de  gegevens  van  de  opeenvolgende  aanslagjaren.  Volgens  (de 
eiseres)  (zie  het  stuk  II/11,  cijfer  64/85  van  (de  verweerder))  wordt  de  jaarlijkse  
wedden.reeds  door  (de  eiseres)  georganiseerd  sedert  haar  oprichting  op 
9 november 1922.  Daarenboven  is  het  logisch  dat  het  jaarlijks  evenement  een  
omvangrijke organisatie vergt en tijdens de rest van het jaar wordt voorbereid. In die zin  
werd in het antwoord op het bericht van wijziging van aangifte voor het aanslagjaar 1987  
(stuk 11/29 van (de verweerder)) door (de eiseres) gesteld dat haar leden hun vrije en  
(heel dikwijls ook andere) tijd en moeite wijden aan het maken van een succes van het  
jaarlijks gebeuren.  In dezelfde zin gaat ook het feit  dat  er  gedurende het  ganse jaar  
inkomende  facturen  zijn  (zie  de  vermelding  in  het  stuk  11/35  p.  B.21  van  (de  
verweerder)).  Er  moet  derhalve  aangenomen  worden  dat  het  organiseren  van  de  
paardenwedrennen een permanente en regelmatige activiteit is.

Verder moet worden vastgesteld dat (de eiseres) werkt volgens handelsmethoden. Aldus  
worden  professionele  weddenschaporganisaties  ingeschakeld  (die  hiertoe  door  (de 
eiseres) worden gemandateerd: zie de bijlagen bij elk bericht van wijziging van aangifte),  
wordt elk jaar een belangrijk bedrag aan publiciteit besteed (zie de elk jaar weerkerende 
vermeldingen in de ‘bilan’ zich voor elk aanslagjaar bevindend in het stukkenbundel van 
(de  verweerder),  wordt  een  belangrijke  hoeveelheid  personeel  aangeworven  voor  de  
paardenwedrennen (zie de vermelding in stuk 11135 van (de eiseres), p. A.3), worden 
verkoopfacturen  gericht  aan  bedrijven  die  publiciteit  willen  maken  voor  de  
paardenwedrennen (zie de conclusie van (de verweerder), neergelegd ter griffie van het  
hof van beroep te Gent op 23 oktober 2008, p. 29, gegeven dat door (de eiseres) niet  
wordt tegengesproken).

Zoals  hoger  duidelijk  gemaakt  is  het  organiseren  van  de  paardenwedrennen,  met  
bijkomend het verwerven van inkomsten uit weddenschappen, de hoofdactiviteit van (de  
eiseres), en geen bijkomende activiteit.

Op  grond  van  wat  voorafgaat  moet  aangenomen  worden  dat  (de  eiseres)  een  
onderneming exploiteerde en zich bezig hield met verrichtingen van winstgevende aard,  
dat het geen alleenstaande of uitzonderlijke verrichting betrof en dat deze activiteit niet  
bijkomstig was. Terecht heeft (de verweerder) aangenomen dat (de eiseres) moest belast  
worden in de vennootschapsbelasting.

Dat  de  paardenwedrennen  werden  gehouden  sedert  1847  (zie  de  vermelding  in  het  
gewijzigd maatschappelijk doel in de statuten van (de eiseres) is niet van aard tot een 
ander besluit  te  komen.  Evenmin het  feit  dat  de  paardenwedrennen wel  als  bij-effect  
zullen  hebben  de  paardenfokker  aan  te  moedigen  (het  organiseren  van  
paardenwedrennen met mogelijkheid van winst door weddenschappen, zal aanzetten tot  
fokken van zo goed mogelijk presterende en (weddenschap) winnende paarden).”

Grieven

Eerste onderdeel

Uit het samenlezen van de artikelen 179, 182 en 220, 3°, WIB92, - en voor zoveel als  
nodig de artikelen 94 en 136,  2° WIB64 -,  blijkt  dat een rechtspersoon,  die zich niet  
bezighoudt  met  de  exploitatie  van  een  onderneming  onderworpen  is  aan  de  
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rechtspersonenbelasting en niet aan de vennootschapsbelasting.

De exploitatie van een onderneming vereist het oogmerk om winst te maken.

De appelrechters stellen niet vast dat de eiseres een winstoogmerk nastreeft, maar beslist  
desondanks dat de activiteit  die zij  als vereniging zonder winstoogmerk uitoefent “ te  
beschouwen is als een exploitatie van een onderneming (...) “ (folio 701, alinea 2) en dat 
“moet worden aangenomen dat (de eiseres) een onderneming exploiteerde (...) “ (folio  
702, alinea 1).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door na te laten het winstoogmerk vast te stellen in  
hoofde van de eiseres, de beslissing, dat de verweerder terecht heeft aangenomen dat de 
eiseres  moest  belast  worden  in  de  vennootschapsbelasting,  niet  wettig  verantwoord.  
(schending van de aangehaalde artikelen 179, 182 en 220, 3°, WIB92 en voor zoveel als  
nodig de artikelen 94 en 136, 2°, WIB64).

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 220, 3°, WIB92, vroeger artikel 136, 2°, WIB64 is een rechtspersoon  
die zich niet bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard onderworpen aan de 
rechtspersonenbelasting en niet aan de vennootschapsbelasting.

Krachtens  artikel  182,  1°,  WIB92,  vroeger  artikel  94,  laatste  lid,  WIB64  wordt  een  
alleenstaande of uitzonderlijke verrichting niet als een verrichting van winstgevende aard  
aangemerkt in hoofde van verenigingen zonder winstoogmerk.

Het alleenstaand karakter van een verrichting dient per belastbaar tijdperk te worden  
beoordeeld.

In  casu  is  de  eiseres  een  vereniging  zonder  winstoogmerk,  die  zich  enkel  met  een  
alleenstaande verrichting bezighoudt.

De appelrechters stellen immers vast (folio 700) dat de litigieuze activiteit van de eiseres 
zich beperkt tot het organiseren van paardenwedrennen “(...)  op een welbepaalde dag,  
nl. de dinsdag volgend op de laatste zondag van augustus”.

De omstandigheid dat  dit,  per  jaar,  eenmalig evenement,  jaarlijks  opnieuw gehouden 
wordt doet aan het alleenstaand karakter per belastbaar tijdperk geen afbreuk. Binnen  
elk belastbaar tijdperk is er geen herhaling en ontbreekt derhalve enige frequentie.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  de  beslissing,  dat  de  verweerder  terecht  heeft  
aangenomen dat de eiseres moest belast worden in de vennootschapsbelasting, niet wettig  
verantwoordt, vermits uit de gedane vaststellingen de appelrechters niet konden afleiden 
dat het eenmalig evenement per belastbaar tijdperk (schending van artikel 360 en 182,  
1°, WIB92 en, voor zoveel als nodig, de artikelen 265 en 94, laatste lid, WIB64) geen  
alleenstaande verrichting uitmaakt (schending van artikel 182, 1°, WIB92 en, voor zoveel 
als  nodig,  artikel  94,  laatste  lid,  WIB64),  wat  leidt  tot  onderwerping  aan  de  
rechtspersonenbelasting (schending van artikel 179 en 220, 3°, WIB92 en, voor zoveel  
nodig, artikel 94 en 136, 2°, WIB64).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)
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Tweede middel

Eerste onderdeel
8. Artikel 94, eerste lid, WIB64 bepaalt dat onder voorbehoud van het bepaalde 
in artikel 25, §1, tweede lid, aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, 
om het even welke vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen 
die  rechtspersoonlijkheid  bezitten,  in  België  hun  maatschappelijke  zetel,  hun 
voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer hebben en zich met 
een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden.

De  rechtspersonen  in  dit  artikel  bedoeld  zijn  de  zelfstandige  economische 
eenheden,  gericht  op het  produceren  of  het  verhandelen  van  goederen  of  het 
verlenen van diensten.

De exploitatie in de zin van dit artikel beoogt een effectieve en actuele uitbating 
en omvat het geheel van de beroepsactiviteit die gewijd is aan een regelmatige 
uitvoering van de verrichtingen die nodig zijn tot het in stand houden van die 
activiteit in een mate die overeenstemt met de normale uitoefening daarvan.

9. Artikel  182  WIB92  en  artikel  94,  laatste  lid,  WIB64  bepalen  dat  voor 
verenigingen zonder winstoogmerk niet als verrichtingen van winstgevende aard 
worden aangemerkt: 3° verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts 
bijkomstig op nijverheids- handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft 
of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd.

10. De appelrechters stellen vast welke de activiteit is van de eiseres en oordelen 
dat deze activiteit weliswaar toegespitst op een jaarlijks evenement maar steeds 
een heel jaar wordt voorbereid en jaar na jaar plaatsvindt. Zij stellen ook vast dat 
de  eiseres  ingericht  is  als  een  economische  organisatie  en  werkt  volgens 
handelsmethoden. Zij stellen ook vast dat het organiseren van paardenwedrennen 
met  bijkomend  het  verwerven  van  inkomsten  uit  weddenschappen,  de 
hoofdactiviteit van de eiseres en geen bijkomende activiteit is.

Op grond van die vaststellingen konden de appelrechters, zonder schending van 
de in het middel aangewezen bepalingen beslissen dat de eiseres moest belast 
worden in de vennootschapsbelasting.

Het onderdeel kon niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
11. Voor  verenigingen  zonder  winstoogmerk  worden  alleenstaande  of 
uitzonderlijke verrichtingen op grond van artikel 182, 1°, WIB92 en van artikel 
94, laatste lid, WIB64, niet als verrichtingen van winstgevende aard aangemerkt.

12. Indien  een  vereniging  of  vennootschap  de  organisatie  van  één  jaarlijks 
evenement  als  hoofddoel  heeft  en  dit  evenement  over  een  lange  periode 
voorbereidt, is dit evenement geen alleenstaande of uitzonderlijke verrichting.

De omstandigheid dat het evenement jaarlijks opnieuw wordt gehouden en sedert 
een lange periode, kan een element zijn om vast te stellen dat de organisatie die 
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hiervoor nodig is op een bepaald ogenblik in de tijd een permanente aard heeft.

13. De  appelrechters  oordelen  dat  de  verrichting  geen  alleenstaand  karakter 
heeft,  niet op grond van de omstandigheid dat sedert  1847 paardenwedrennen 
werden ingericht en dat de eiseres die wedrennen sinds 1922 organiseerde, maar 
wel op grond van de organisatie en de verrichtingen over één aanslagjaar waarbij 
de  herhaling  van  de  organisatie  als  element  diende  om  de  structuur  en  de 
activiteit van de eiseres tijdens één jaar toe te lichten.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Wouters en De Bruyn.

Nr. 41

1° KAMER - 14 januari 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR 
DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BERICHT VAN WIJZIGING - 
MOTIVERINGSVEREISTE - TOETSING DOOR DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN HET HOF

De  bodemrechter  beoordeelt  in  feite  of  het  bericht  van  wijziging  van  de  aangifte  de 
belastingplichtige op een met redenen omklede wijze voldoende inlicht over de inkomsten  
en andere gegevens die de administratie in de plaats wil stellen van die welke aangegeven 
of aangenomen zijn, zodat hij  de geplande wijziging kan onderzoeken en ze vervolgens  
verwerpen  of  aannemen;  het  Hof  gaat  enkel  na  of  de  rechter  uit  de  feiten  en  
omstandigheden die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of  
op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord1. (Art. 246, WIB92)

(V. en E. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.09.0157.N)

1 Zie Cass., 12 mei 1989, AR F.1551.N, AC, 1988-89, nr. 522; Cass., 28 jan. 1994, AR F.1981.N, 
AC, 1994, nr. 55; Cass., 27 maart 1997, AR F.96.0094.F, AC, 1997, nr. 168; Cass., 15 mei 2003, AR 
F.02.0007.F, AC, 2003, nr. 297.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 28 april 2009.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De  eisers  voeren  in  hun  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  gehecht  is,  drie 
middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel
1. Artikel 346 WIB92 bepaalt dat indien de administratie meent de inkomsten en 
andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in 
de aangifte,  ze 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 de redenen vermeldt die naar 
haar oordeel de wijziging rechtvaardigen.

2.  De  bodemrechter  beoordeelt  in  feite  of  het  bericht  van  wijziging  van  de 
aangifte  de  belastingplichtige  op  een  met  redenen  omklede  wijze  voldoende 
inlicht over de inkomsten en andere gegevens die de administratie in de plaats 
wil stellen van die welke aangegeven of aangenomen zijn, zodat hij de geplande 
wijziging kan onderzoeken en ze vervolgens verwerpen of aannemen.

Het  Hof gaat  enkel  na of  de rechter  uit  de feiten en omstandigheden  die hij 
vaststelt,  geen  gevolgen  trekt  die  daarmee geen  verband houden of  op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord.

3. De appelrechters oordelen dat het bericht van wijziging de nodige gegevens 
bevat om de belastingplichtigen toe te laten een passend verweer te voeren. Zij 
verwijzen in dit verband naar een controle betreffende de vennootschap Gever en 
naar stortingen die bij deze vennootschap zijn gebeurd op de rekening-courant 
van de vennoten. De appelrechters stellen verder vast dat de bedragen in kwestie 
nader  werden  geduid  en  dat  werd  gesteld  dat  ze  als  bezoldigingen  zouden 
worden  beschouwd,  daar  niet  werd  aangetoond  dat  deze  bedragen  afkomstig 
waren van de eerste eiser.

4. Op grond van deze vaststellingen hebben de appelrechters naar recht kunnen 
beslissen dat het bericht van wijziging voldoet aan de vereisten van artikel 346 
WIB92.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. G. Poppe, Antwerpen en De Bruyn. 

Nr. 42

1° KAMER - 14 januari 2011

REGISTRATIE (RECHT VAN) - OVERDRACHT VAN EEN ONROEREND GOED - VORDERING TOT 
ONTBINDING - TERMIJN VAN ÉÉN JAAR - RECHTSVORDERING TOT HET VERLIJDEN VAN DE AUTHENTIEKE 
AKTE - SCHORSENDE WERKING

Een rechtsvordering die de verkoper van een in België gelegen onroerend goed instelt en  
die strekt tot de veroordeling van de koper tot het verlijden van de authentieke akte, heeft 
geen schorsend effect ten aanzien van de in artikel 146 van het W. Reg. vermelde termijn  
van één jaar, ook al maakt de inleidende dagvaarding voorbehoud voor het instellen van 
een vordering tot ontbinding van de overeenkomst. (Art. 146, Wetboek Registratierechten)

(D. en D. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(AR F.09.0160.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
30 juni 2009.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De  eisers  voeren  in  hun  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  vier 
middelen aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

(...) 

Derde middel
2. Artikel 146 Wetboek Registratierechten bepaalt:

"De vonnissen en arresten die tot bewijs strekken van een overeenkomst waarbij 
eigendom  of  vruchtgebruik  van  in  België  gelegen  onroerende  goederen 
overgedragen of aangewezen wordt en welke aan de desbetreffende  belasting 
niet  onderworpen  werd,  geven  aanleiding  onverminderd  het  door  artikel  142 
vastgesteld  recht,  tot  het  recht  en  eventueel  tot  de  boete  waaraan  de 
overeenkomst zou onderworpen zijn indien zij in een minnelijke akte vastgesteld 
waren geweest.

Dit geldt eveneens, zelfs indien de rechterlijke beslissing die tot bewijs van de 
overeenkomst strekt, de ontbinding of herroeping ervan voor om het even welke 
reden uitspreekt,  tenzij  uit  de beslissing blijkt dat  ten hoogste één jaar  na de 
overeenkomst  een  eis  tot  ontbinding of  herroeping,  zelfs  bij  een  onbevoegde 
rechter werd ingesteld".

3.  Een rechtsvordering die de verkoper  van een in  België  gelegen  onroerend 
goed instelt en die strekt tot de veroordeling van de koper tot het verlijden van de 
authentieke akte,  heeft  geen schorsend effect  ten aanzien van de in voormeld 
artikel  146 Wetboek Registratierechten vermelde termijn van één jaar,  ook al 
maakt  de  inleidende  dagvaarding  voorbehoud  voor  het  instellen  van  een 
vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

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

4. In zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, is het niet ontvankelijk 
wegens  onduidelijkheid,  daar  de  eisers  niet  verduidelijken  welk  verweer  het 
bestreden arrest niet beantwoordt.

(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Y. Verfaillie, Dendermonde en De Bruyn.
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Nr. 43

1° KAMER - 14 januari 2011

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN OF OVERTREDINGEN VAN DE WET - VASTSTELLING 
BIJ PROCES-VERBAAL - TOEPASSELIJKE TERMIJN

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDINGEN VAN DE WET, FRAUDES EN MISDRIJVEN - 
NAVORDERING - TOEPASSELIJKE VERJARINGSTERMIJN

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - RECHTEN BIJ INVOER OF UITVOER - NIET-GEHEVEN 
RECHTEN - NAVORDERING - STRAFRECHTELIJK VERVOLGBARE HANDELING - ONMOGELIJKHEID OM HET 
JUISTE BEDRAG TE BEPALEN - TOEPASSELIJKE VERJARINGSTERMIJN

4º VERJARING — BELASTINGZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDINGEN VAN DE WET, FRAUDES EN 
MISDRIJVEN - NAVORDERING - TOEPASSELIJKE VERJARINGSTERMIJN

1º De artikelen 267 en 271 AWDA, die toelaten een proces-verbaal op te stellen en het 
binnen vijf  dagen ter kennis te brengen van de bekeurde, telkens wanneer misdrijven of 
overtredingen van de wet worden vastgesteld, bevatten geen beperking in tijd betreffende  
de vaststelling en laten derhalve toe de vaststelling en de daarop volgende mededeling nog 
te  verrichten  na  het  verstrijken  van  de  termijn  van  drie  jaar  vermeld  in  artikel  2  van 
Verordening  (EEG) nr.  1697/791.  (Artt.  267 en 271,  AWDA;  Art.  2.1,  tweede lid,  EEG-
Verordening nr 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij 
invoer of bij uitvoer)

2º,  3°  en  4°  In  geval  van  een  strafrechtelijk  vervolgbare  handeling  inzake  douane  en 
accijnzen is de navordering van de verschuldigde rechten naar Belgisch recht onderworpen 
aan de wettelijke regeling van de verjaring in burgerlijke zaken zodat artikel 2262bis, §1,  
van  het  Burgerlijk  Wetboek,  dat  voorziet  in  een  tienjarige  verjaringstermijn,  terzake 
toepasselijk is; artikel 202, §1 AWDA kan niet geacht worden die termijn te regelen2.  (Art. 
2262bis, §1, BW; Artt. 279 tot 285, AWDA)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. PANALPINA WORLD TRANSPORT nv en UPTOWN nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
De betwisting in deze zaak betreft  de verjaring van de navordering van de rechten bij 
invoer.
In maart en april 1989, werden door de douane-expediteur NV PANALPINA WORLD 
TRANSPORT, voor rekening van de NV UPTOWN, zijnde de verweersters, te Zaventem 
textielprodukten uit Lesotho ten invoer aangegeven, onder dekking van certificaten van 
oorsprong form A.
Achteraf bleek dat deze uitvoeren uit Lesotho niet in aanmerking kwamen om van het 
preferentieel regime te genieten van Verordening 693/88 van 4 maart 1988 betreffende de 
definitie van het begrip 'produkten van oorsprong' voor de toepassing van de door de EEG 
voor  bepaalde  produkten  uit  ontwikkelingslanden  verleende  tariefpreferenties.  De 
certificaten werden derhalve ingetrokken, zodat volgens de eiseres (bijkomende) rechten 
bij invoer verschuldigd waren.
Het proces-verbaal opgesteld door de administratie der douane en accijnzen op 27 maart 
1992, bracht het gevorderde bedrag ter kennis van de verweersters.  het proces-verbaal 
vermeldde dat bij de aangifte, met het opzet de douane te bedriegen, valse, misleidende of 

1 Zie de concl van het OM.
2 Ibid. 
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onjuiste documenten zijn overgelegd en dat de plaats of het land vanwaar de goederen zijn 
aangebracht en vanwaar ze van oorsprong zijn, niet is aangegeven. 
Bij dagvaarding van 12 december 1994 vorderde de Belgische staat, de veroordeling van 
de verweersters tot betaling van de verschuldigde invoerheffingen, te vermeerderen met 
interest en kosten.
De eerste rechter verklaarde de vordering van de eiseres ten opzichte van de verweersters 
verjaard op basis van artikel 202 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977, houdende 
coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (hierna: de AWDA): 
hij oordeelde dat aangezien de douaneschulden zijn ontstaan in maart en april 1989, en de 
administratie maar vaststelde bij PV van 27 maart 1992 dat de rechten bij invoer niet of 
niet volledig werden geïnd, de in artikel 202 bepaalde termijn van twee jaar was verlopen.
Het bestreden arrest bevestigde dit oordeel.
II. De voorziening in cassatie.
1. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden arrest de navordering 
niet wettig verjaard heeft verklaard op basis van artikel 202, §1, AWDA (schending van 
de artikelen 202 AWDA, 2 en 3 van de Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 
1979, 2262, 2262bis van het B.W. en 10 van de wet van 10 juni 1998).
Eiser  argumenteert  dat  de  artikelen  279  tot  en  met  285  AWDA  onder  meer  de 
navorderingen  regelen  wegens  overtredingen,  fraudes  en misdrijven  inzake  douane en 
accijnzen en gaat  ervan uit dat  de AWDA daarvoor geen verjaringstermijn bepaalt.  In 
geval  van  een  strafrechtelijk  vervolgbare  handeling  is  de  navordering  van  de 
verschuldigde  rechten naar  Belgisch recht volgens  eiser derhalve onderworpen  aan de 
wettelijke regeling van de verjaring in burgerlijke zaken, zijnde voorheen de dertigjarige 
verjaringstermijn  van  artikel  2262  van  het  B.W.,  en  sinds  de  invoeging  van  artikel 
2262bis bij wet van 10 juni 1998, de tienjarige verjaringstermijn ingesteld door artikel 
2262bis, §1, van het B.W.
2.  In  zijn  in  casu  toepasselijke  versie  bepaalt  artikel  202,  §1,  AWDA, dat  indien  de 
ambtenaren der Douane en accijnzen binnen twee jaar na de datum van het certificaat van 
verificatie  vaststellen  dat  het  invoerrecht  of  de  accijns  of  de  daarmede  gelijkgestelde 
rechten en taksen, verschuldigd op de ten verbruik aangegeven goederen, niet volledig 
werden geïnd wegens een verkeerde aangifte, zijn de importeur, de douane-expediteur en 
degene die rechtstreeks de last van de rechten en taksen heeft gedragen, solidair verplicht 
tot betaling van de ontdoken rechten en taksen.
Op huidig geval is Verordening (EEG) 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  aangegeven  voor  een  douaneregeling  waaruit  de 
verplichting  tot  betaling  van  dergelijke  rechten  voortvloeide  (hierna:  Verordening 
1697/79) van toepassing. 
Artikel 2.1, lid 2 van Verordening 1697/79 bepaalt dat een procedure tot navordering van 
de niet-geheven rechten niet meer ingeleid kan worden na een termijn van drie jaar vanaf 
de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag is geboekt, 
of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag waarop de douaneschuld ter 
zake van het betrokken goed is ontstaan.
In artikel 3 van Verordening 1697/79, is gestipuleerd dat de driejarige termijn van artikel 
2.1, lid 2 van deze verordening niet van toepassing is wanneer de bevoegde autoriteiten 
constateren dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren 
het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij invoer of bij uitvoer ter zake 
vast  te  stellen.  In  dat  geval  geschiedt  de  navordering  door  de  bevoegde  autoriteiten 
overeenkomstig de op dit gebied in de Lid-Staten geldende bepalingen. 
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Met  andere  woorden  komt,  zoals  advocaat-generaal  Van  Gerven3 het  stelt,  de  (bij 
hypothese  langere)  verjaringstermijn  die  in  het  nationale  recht  ten  aanzien  van  de 
betrokken handeling is voorzien, in de plaats van de gemeenschapsrechtelijke termijn van 
drie jaar.
3. Waarom is deze verjaringstermijn bij hypothese langer?
De tweede considerans bij verordening 1697/79 legt uit dat de navordering van rechten bij 
in- of uitvoer in zekere mate afbreuk doen aan de zekerheid die de belastingschuldige mag 
verwachten van administratieve besluiten die geldelijke gevolgen hebben. Daarom dienen 
ter zake de mogelijkheden tot optreden van de bevoegde autoriteiten te worden beperkt 
door het vaststellen van een termijn waarna de oorspronkelijke vereffening van de rechten 
bij invoer of bij uitvoer als definitief moet worden beschouwd. Deze termijn heeft artikel 
2  van  Verordening  1697/79  vastgelegd  op  drie  jaar  vanaf  de  dag  waarop  het 
oorspronkelijk  van  de belastingschuldige  opgeëiste  bedrag is  geboekt,  of,  indien geen 
boeking heeft  plaatsgevonden,  vanaf de dag waarop de douaneschuld ter zake van het 
betrokken goed is ontstaan.
Deze beperking op het optreden van de bevoegde  autoriteiten kan volgens  de tweede 
considerans evenwel niet gelden wanneer een strafrechtelijk vervolgbare handeling er de 
oorzaak van was dat de bevoegde autoriteiten bij de vrijmaking van de goederen niet het 
juiste  bedrag van  de  rechten bij  invoer  of  bij  uitvoer  konden  vaststellen.  Met  andere 
woorden,  de  autoriteiten  moeten  dan  over  ruimere  navorderingsmogelijkheden 
beschikken, namelijk een langere verjaringstermijn.
Dat men naar het nationaal recht kijkt, enkel voor wat betreft de langere verjaringstermijn, 
blijkt ook uit artikel 221.3 en 221.4 van het Communautair Douanewetboek, ingesteld bij 
EG-Verordening 2913/92. De artikelen 221.3 en 221.4 CDW zijn de opvolgers van de 
artikelen  2  en  3  van  Verordening  1697/79.  Ze  bepalen:  "3.  De  mededeling  aan  de 
schuldenaar moet plaatsvinden binnen drie jaar nadat de douaneschuld is ontstaan. [...] 4. 
Wanneer de douaneschuld is ontstaan ingevolge een handeling die op het tijdstip dat zij 
werd  verricht  vervolgbaar  was,  mag  de  mededeling  van  de  wettelijk  verschuldigde 
bedragen, overeenkomstig de in de geldende bepalingen daartoe gestelde voorwaarden, 
nog  na  het  verstrijken  van  de  in  lid  3  bedoelde  termijn  aan  de  schuldenaar  worden 
gedaan."
Het Hof van Justitie van de EU (hierna: Hof van Justitie) oordeelde dat art. 221, lid 3, 
CDW aldus moet worden uitgelegd dat de douaneautoriteiten na het verstrijken van de 
termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de douaneschuld is ontstaan, 
rechtsgeldig tot mededeling van het bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten aan de 
schuldenaar  kunnen  overgaan  wanneer  zij  ingevolge  een  strafrechtelijk  vervolgbare 
handeling niet in staat waren het juiste bedrag van die rechten vast te stellen4. 
In  deze  context  kan  tevens  verwezen  worden  naar  de  arresten  van  Uw  Hof  van  8 
november 2005 (P.05.00698.N) en 5 juni 2007 (P.06.1404.N)5, waarbij beslist werd dat de 
driejaarlijkse  navorderingstermijn  niet  van  toepassing  is  telkens  wanneer  een 
strafrechtelijk vervolgbaar feit  aan de basis lag van het ontstaan van de douaneschuld, 
zodat  ook  na  het  verstrijken  van  deze  termijn  nog  rechtsgeldige  mededeling  en 
navordering van de schuld kan uitgevoerd worden. 

3 Conclusie bij het arrest van het Hof van Justitie van 27 november 1991, zaak C-273/90, Meico-Fell. 
Zie  voor  de  rechtspraak  van  het  Hof  van  Justitie,  de  website  van  het  Hof  van  Justitie: 
http://curia.europa.eu. Deze databank bevat echter slechts rechtspraak sedert 17 juni 1997. Voor de 
arresten  uitgesproken  vóór  deze  datum,  zie  de  verwijzingen  naar  de  rechtspraak  onder  de 
desbetreffende  verordeningen  op  http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm  (via  "eenvoudig  zoeken"  - 
"referentienummer document").
4 HvJ 16 juli 2009, Snauwaert, gevoegde zaken C-124/08 en C-125/08; zie ook Cass. 8 december 
2009, P.07.0747.N, www.cass.be; Cass. 15 december 2009, P.06.1518.N, www.cass.be. 



198 HOF VAN CASSATIE 14.1.11 - Nr. 43 

4. Betreft artikel 202 AWDA de verjaringstermijn die in het nationale recht ten aanzien 
van de strafrechtelijk vervolgbare handeling is voorzien?
Zoals ik reeds vermeldde, dient volgens de eerste rechter, in het geval een strafrechtelijk 
vervolgbare handeling aan de basis ligt van de navordering, gehandeld te worden op basis 
van artikel 202 AWDA. De termijn van navordering kan volgens hem derhalve terzake 
slechts worden gestuit indien de administratie der douane en accijnzen binnen de twee 
jaar vanaf de dag waarop de belastingschuld is ontstaan, vaststelt dat de invoerrechten niet 
volledig werden geïnd.
Artikel 202, §1, AWDA is inderdaad de enige bepaling in het Belgisch douanerecht die 
verwijst  naar een douaneschuld die ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling 
niet of niet volledig werd geïnd. 
In zijn actuele versie bepaalt artikel 202 AWDA dat wanneer, na het afsluiten van het 
certificaat van verificatie,  de ambtenaren binnen een termijn van drie jaar,  te rekenen 
vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag is 
geboekt,  of,  indien  geen  boeking  heeft  plaatsgevonden,  vanaf  de  dag  waarop  de 
belastingschuld  is  ontstaan,  vaststellen  dat  de  rechten  of  de  accijnzen,  wettelijk 
verschuldigd op de aangegeven goederen, niet of niet volledig werden geïnd wegens een 
strafrechtelijk vervolgbare handeling, de ontdoken rechten of de accijnzen moeten worden 
betaald ofwel door de belastingschuldige die, hetzij primair, hetzij subsidiair gehouden is 
tot de betaling van die belastingen, ofwel door zijn rechtverkrijgenden. 
Het  was  de bedoeling van  de wetgever  om bij  wet  van  22 december  1989 houdende 
fiscale  bepalingen6 de  AWDA "te  doen overeenstemmen met  de voorschriften  van de 
Gemeenschappen"7. 
De wetgever is mijn inziens in dat opzet niet geslaagd. 
Artikel 202 AWDA regelt immers niet de mogelijkheid om de mededeling van het bedrag 
aan rechten aan de schuldenaar nog na het verstrijken van de termijn van drie jaar, te 
verrichten, conform artikel 3 van Verordening 1697/79. 
De toepassing van artikel  202 AWDA leidt  aldus tot  onlogische oplossingen,  want  ze 
wordt  geïnterpreteerd  alsdat  in  een situatie  waarbij  de  douaneautoriteiten niet  in  staat 
waren  het  juiste  bedrag aan rechten bij  invoer  vast  te  stellen ingevolge  een strafbare 
vervolgbare  handeling,  de  douaneautoriteiten  de  niet  volledige  inning  van  de 
invoerrechten moeten vaststellen binnen de in de oude versie van de wet gestelde termijn 
van twee jaar na datum van het certificaat van verificatie, om nog te kunnen navorderen. 
Onder huidige versie moeten ze dit  hebben vastgesteld binnen de drie jaar te rekenen 
vanaf de boeking, respectievelijk het ontstaan van de douaneschuld.
In deze interpretatie is de regeling van artikel 202 AWDA veel strenger dan artikel 3 van 
verordening  1697/79  (en  art.  221.3  CDW) alwaar  juist  het  omgekeerde  door  de  EU-
wetgever werd beoogd. De bedoeling van de EU-wetgever was aan de douaneautoriteiten 
wat manoeuvreerruimte te schenken, wat meer tijd te gunnen dan de algemene termijn van 

5 In de geciteerde rechtspraak gaat het om de draagwijdte van zowel het eerdere artikel 221.3 in fine 
CDW als het vigerende artikel 221.4 CDW (wijziging door artikel 17 van Verordening 2700/00 van 
16 november 2000). Deze bepalingen hernemen evenwel quasi letterlijk de bepaling die reeds vervat 
was  in  artikel  3  van  Verordening  1697/79.  Mutatis  mutandis  wordt  derhalve  ook  de  vroegere 
wetsbepaling beoordeeld.
6 BS 29 december 1989.
7 Verslag over het wetsontwerp houdende fiscale bepalingen, Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 1026/5, 3. 
De wettekst is vervolgens ook nog vervangen bij artikel 39 van de wet van 27 december 1993 tot 
wijziging van de AWDA, maar niet op substantiële wijze. Het was de bedoeling om in elk artikel van 
de AWDA de aard van de betrokken belasting nader aan te  geven (Parl.  St.  Senaat,  1992-1993, 
Memorie van toelichting, nr. 657-1, p. 5).
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drie jaar, indien ze het juiste bedrag van de douaneschuld niet hebben kunnen vaststellen 
doordat een strafbaar vervolgbare handeling aan de basis ligt van de navordering. 
In  artikel  202  AWDA  voegt  de  wetgever  (en  terzake  ook  de  feitenrechters)  een 
voorwaarde toe aan de toepassing van artikel 3 van Verordening 1697/79, in strijd met het 
EU-recht. Het EU-recht vereist niet, in geval een strafrechtelijk vervolgbare handeling, 
dat  het  bedrag van  niet  geïnde  rechten  moet  worden  vastgesteld  binnen de drie  jaar, 
alvorens het later nog aan de schuldenaar wordt meegedeeld. 
Uw Hof oordeelde trouwens dat voor  de toepassing van artikel  3 van de verordening 
1697/79 duidelijk  niet  vereist  is  dat  de  autoriteiten niet  in  staat  waren  om binnen de 
termijn van drie jaar het juiste bedrag vast te stellen8. Met andere woorden, de dag waarop 
het  juiste  bedrag  is  vastgesteld,  is  niet  relevant  voor  de  toepassing  van  de  langere 
verjaringstermijn. Wat telt, is dat het bedrag aan verschuldigde rechten binnen deze laatste 
termijn aan de schuldenaar wordt meegedeeld. 
5. Artikel 4.3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt: " 3. [...] De Lid-
Staten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming 
van  de  uit  de  Verdragen  of  uit  de  handelingen  van  de  instellingen  van  de  Unie 
voortvloeiende  verplichtingen  te  verzekeren.  De  Lid-Staten  vergemakkelijken  de 
vervulling  van  de  taak  van  de  Unie  en  onthouden  zich  van  alle  maatregelen  die  de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen."9.
EEG-Verordening 1697/79 heeft  een algemene  strekking.  Zij  is  verbindend in  al  haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat10.
Volgens  vaste  rechtspraak  van  het  Hof  van  Justitie11 houdt  de  rechtstreekse 
toepasselijkheid van het gemeenschapsrecht in dat de regels vanaf hun inwerkingtreding 
en tijdens hun gehele geldigheidsduur hun volle werking op eenvormige wijze in alle Lid-
Staten  moeten  ontplooien.  De  rechtstreeks  toepasselijke  bepalingen  zijn  aldus  een 
rechtstreekse bron van rechten en verplichtingen voor allen die zij betreffen, ongeacht of 
het gaat om Lid-Staten of om particulieren.
Krachtens  het  beginsel  van  de  voorrang  van  het  gemeenschapsrecht  hebben  de 
verdragsbepalingen en de rechtstreeks toepasselijke handelingen der instellingen, in hun 
verhouding tot het nationale recht der Lid-Staten tot gevolg niet alleen dat zij door het 
enkele feit van hun inwerkingtreding elke strijdige bepaling van de bestaande nationale 
wetgeving van rechtswege buiten toepassing doen treden, maar ook - daar die bepalingen 
en handelingen onderdeel van hogere rang vormen van de op het grondgebied van elk der 
Lid-Staat geldende rechtsorde - dat zij in de weg staan aan de geldige totstandkoming van 
nieuwe  nationale  wetgevende  handelingen,  voor  zover  die  onverenigbaar  met  de 
gemeenschapsregels zouden zijn. 
De toekenning van enige rechtskracht aan nationale wetgevende handelingen die op het 
terrein komen waarbinnen de wetgevende bevoegdheid der Gemeenschap geldt,  of die 
anderszins  met  de  bepalingen  van  het  gemeenschapsrecht  onverenigbaar  zijn,  zou 
neerkomen op een ontkenning in zoverre van de werkingskracht van door de Lid-Staten 
bij  het  verdrag  onvoorwaardelijk  en  onherroepelijk  aanvaarde  verbintenissen,  en  zou 
aldus tornen aan de grondslagen zelf der gemeenschap. 

8 Cass. 9 januari 2009, C.07.0188.N, www.cass.be, met concl. OM.
9 Dit was voorheen bepaald in artikel 10 van het EG-Verdrag. Zie daarover K. LENAERTS en P. VAN 
NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2008, nr. 127 e.v.
10 Artikel  288, tweede lid,  van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud 
artikel 249, tweede lid, van het EG-Verdrag)
11 HvJ 9 maart 1978, Simmenthal, 106/77; zie ook HvJ 11 januari 2007, ITC, C-208/05 en de in dit 
arrest  geciteerde  rechtspraak.  Zie  daarover  K.  LENAERTS en  P.  VAN NUFFEL,  Europees  recht  in 
hooflijnen, Antwerpen, Maklu, 2008, nr. 686 e.v.
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De nationale rechter, belast met de toepassing, in het kader zijner bevoegdheid, van de 
bepalingen van het gemeenschapsrecht, is verplicht zorg te dragen voor de volle werking 
dier normen, daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de - zelfs latere 
- nationale wetgeving buiten toepassing latende, zonder dat hij de voorafgaande opheffing 
hiervan via de wetgeving of enige andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te 
wachten. 
Artikel 202 AWDA kan naar mijn oordeel derhalve niet dienstig zijn voor de toepassing 
van  de  uitzonderingsregeling  inzake  verjaring  van  de  douaneschuld12.  Aangezien  de 
toepassing van artikel 202 AWDA, zoals in casu, leidt tot regelingen strijdig met het EU-
douanerecht,  wordt  deze  bepaling  best  herschreven  door  de  wetgever,  minstens  met 
betrekking tot de rechten (bij invoer of bij uitvoer)13. 
Het dient immers beklemtoond dat de ongewijzigde handhaving in de wettelijke regeling 
van  een  Lid-Staat  van  een  bepaling  die  in  strijd  is  met  een  bepaling  van  het 
gemeenschapsrecht, ook al is deze laatste rechtstreeks toepasselijk in de rechtsorde van de 
Lid-Staten,  tot  een  onduidelijke  feitelijke  situatie  leidt,  doordat  de  betrokken 
rechtssubjecten in onzekerheid worden gelaten over hun mogelijkheden om zich op het 
gemeenschapsrecht  te  beroepen.  Dit  betekent  dat  de  betrokken  Lid-Staat,  door  een 
dergelijke  bepaling  te  handhaven,  de  krachtens  het  verdrag  op  hem  rustende 
verplichtingen niet nakomt14. 
Artikel 202 AWDA kan bijgevolg niet geacht worden de termijn te regelen waarbinnen 
eiser  tot  navordering  moet  overgaan  in  geval  van  een  strafrechtelijk  vervolgbare 
handeling15.
6. Aangezien artikel 202 AWDA terzake niet dienstig kan zijn voor de toepassing van 
artikel  3 van de verordening 1697/79, stelt zich de vraag welke de geldende nationale 
bepaling is 
Het antwoord is reeds door Uw Hof gegeven in een arrest van 26 februari 200816. Uw Hof 
oordeelde  in  dit  arrest  dat  de  artikelen  279  tot  en  met  285  AWDA onder  meer  de 
navorderingen  regelen  wegens  overtredingen,  fraudes  en misdrijven  inzake  douane en 
accijnzen, maar dat de AWDA daarvoor geen verjaringstermijn bepaalt. Aldus is volgens 
Uw Hof de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht toepasselijk. 
Dit is te dezen de tienjarige verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1, van het 
Burgerlijk Wetboek. Vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 199817, zijnde 27 
juli 1998, gold de dertigjarige termijn van oud artikel 2262 BW. 
7. Terloops weze opgemerkt dat dit standpunt slechts kan gevolgd worden zolang artikel 
68.2 van Verordening 450/2008 van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair 
douanewetboek18 (hierna: het gemoderniseerd douanewetboek), niet van toepassing is op 
de douaneschulden19.  Krachtens dit  artikel  wordt  in  het  geval  dat  de  douaneschuld is 
ontstaan ingevolge een handeling die op het tijdstip dat zij werd verricht, strafrechtelijk 

12 Zie ook E. GEVERS, "Beschouwingen bij boeking en mededeling van de douaneschuld" in Liber 
Amicorum JOZEF VAN DEN HEUVEL, Antwerpen, Kluwer, 1999, 786.
13 Terzake  ga  ik  niet  in  op  de  navordering van bijkomende  accijns,  waarop  huidige  zaak geen 
betrekking heeft.
14 Arresten van het Hof van Justitie van 13 juli 2000, Commissie/Frankrijk, C-160/99, en 15 oktober 
1986, Commissie/Italie, 168/85, Jurispr. 1986, 2945.
15 Zie  conclusies  van  adv.-gen.  M.  TIMPERMAN bij  Cass.,  26  februari  2008,  P.07.1021.N  - 
P.07.1303.N, www.cass.be, p. 10-11).
16 Cass. 26 februari 2008, AR P.06.1518.N, AC 2008, nr. 129; zie tevens Cass. 26 februari 2008, AR 
P.07.1543.N., AC 2008, nr. 130).
17 De wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (BS 17 
juli 1998), heeft het artikel 2262bis in het Burgerlijk Wetboek gevoegd.
18 Pb L 145 van 4 juni 2008, te raadplegen op http://eur-lex.europa.eu.
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vervolgbaar  was,  de termijn van drie jaar om het bedrag van de douaneschuld aan de 
schuldenaar mee te delen, verlengd tot tien jaar. De verjaringstermijn blijft in dit geval 
dus tien jaar, zij het dat dit niet meer volgt  uit artikel  2262bis, §1, van het Burgerlijk 
Wetboek, maar uit artikel 68.2 van het gemoderniseerd douanewetboek20.
8. Het bestreden arrest bevestigt zodoende ten onrechte het oordeel van de eerste rechter 
dat de vordering van eiser verjaard is op grond van artikel 202 AWDA en schendt aldus 
artikel 3 van Verordening 1697/79 en artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.09.0162.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 25 juni 2009.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Uit het bestreden arrest blijken de volgende relevante feiten:

- de kwestieuze goederen werden aangegeven ten invoer, respectievelijk op 28 
maart 1989, 31 maart 1989, 7 april 1989 en 25 april 1989;

- uit een proces-verbaal opgesteld door de administratie der douane en accijnzen 
op  27  maart  1992,  bleek  dat  bij  de  aangifte,  met  het  opzet  de  douane  te 
bedriegen, valse, misleidende of onjuiste documenten zijn overgelegd en dat de 
plaats  of  het  land vanwaar  de goederen  zijn  aangebracht  en vanwaar  ze van 
oorsprong zijn, niet is aangegeven;

-  bij  dagvaarding  van  12  december  1994  vorderde  de  Belgische  Staat,  de 
veroordeling  van  de  verweersters  tot  betaling  van  de  verschuldigde 
invoerheffingen.

III. CASSATIEMIDDEL

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

19 Artikel  68.2  van  het  gemoderniseerd  douanewetboek  is  ten  laatste  op  25  juni  2013,  van 
toepassing; zie artikel 188.2 van het gemoderniseerd douanewetboek.
20 Zie over deze problematiek, A. BOSSUYT, Enkele capita selecta uit het EG-douanerecht, RW 2008-
2009, nr. 41, 13 juni 2009, 1714 e. v.
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IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 2.1, tweede lid, Verordening (EEG) 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 
aangegeven  voor een  douaneregeling waaruit  de verplichting tot  betaling van 
dergelijke rechten voortvloeide (hierna: Verordening (EEG) nr. 1697/79), kan de 
procedure  tot  navordering  van  de  niet-geheven  rechten  niet  meer  worden 
ingeleid na een termijn van drie jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van 
de belastingschuldige opgeëiste bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft 
plaatsgevonden,  vanaf  de  dag  waarop  de  douaneschuld  ter  zake  van  het 
betrokken goed is ontstaan.

Artikel  3  Verordening  (EEG)  nr.  1697/79  bepaalt  dat  wanneer  de  bevoegde 
autoriteiten  constateren  dat  zij  ingevolge  een  strafrechtelijk  vervolgbare 
handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde 
rechten bij invoer of bij uitvoer ter zake van het betrokken goed vast te stellen, 
de in artikel 2 vastgestelde termijn niet van toepassing is. In dat geval geschiedt 
de navordering door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de op dit gebied in 
de Lidstaten geldende bepalingen.

De tweede voorafgaande considerans van Verordening (EEG) nr. 1697/79 neemt 
aan dat navordering van rechten bij invoer of bij uitvoer in zekere mate afbreuk 
doet  aan  de  zekerheid  die  de  belastingschuldige  mag  verwachten  van 
administratieve besluiten die geldelijke  gevolgen hebben.  Derhalve  dienen ter 
zake  de  mogelijkheden  tot  optreden  van  de  bevoegde  autoriteiten  te  worden 
beperkt  door  het  vaststellen  van  een  termijn  waarna  de  oorspronkelijke 
vereffening van de rechten bij invoer of bij uitvoer als definitief moet worden 
beschouwd. Deze beperking op het optreden van de bevoegde autoriteiten kan 
evenwel  niet  gelden  wanneer  een  strafrechtelijk  vervolgbare  handeling  er  de 
oorzaak van was dat de bevoegde autoriteiten bij de vrijmaking van de goederen 
niet het juiste bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer konden vaststellen.

2.  In  België  worden  de  misdrijven,  fraudes  of  overtredingen  van  de  wet  in 
verband  met  rechten  verschuldigd  bij  invoer  of  bij  uitvoer  vastgesteld  en 
ingevorderd  overeenkomstig de artikelen  267 tot  en met 285 KB van 18 juli 
1977,  houdende  coördinatie  van  de  algemene  bepalingen  inzake  douane  en 
accijnzen (hierna: AWDA).

Overeenkomstig  artikel  267  AWDA  worden  de  misdrijven,  fraudes  of 
overtredingen vastgesteld bij processen-verbaal door daartoe bevoegde personen.

De artikelen 267 en 271 AWDA laten toe een proces-verbaal op te stellen en het 
binnen  vijf  dagen  ter  kennis  te  brengen  van  de  bekeurde,  telkens  wanneer 
misdrijven  of  overtredingen  van  de  wet  worden  vastgesteld.  De  artikelen 
bevatten geen beperking in tijd betreffende de vaststelling en laten derhalve toe 
de  vaststelling  en  de  daarop  volgende  mededeling  nog  te  verrichten  na  het 
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verstrijken van de termijn van drie jaar vermeld in artikel 2 van Verordening 
(EEG) nr. 1697/79.

3.  De  artikelen  279  tot  285  AWDA,  regelen  onder  meer  de  navorderingen 
wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en accijnzen.

De AWDA bepaalt daarvoor geen verjaringstermijn.

In geval van een strafrechtelijk vervolgbare handeling is de navordering van de 
verschuldigde  rechten  naar  Belgisch  recht  onderworpen  aan  de  wettelijke 
regeling van de verjaring in burgerlijke zaken. Hier is dat artikel 2262bis, §1, 
Burgerlijk  Wetboek  dat  voorziet  in  een  tienjarige  verjaringstermijn,  die  hier 
begint  te  lopen  vanaf  de  inwerkingtreding  van  de  wet  van  10 juni  1998 die 
artikel 2262bis in het Burgerlijk Wetboek heeft ingevoegd.

4.  Artikel  202,  §1,  AWDA,  zoals  toen  toepasselijk,  bepaalt  dat:  indien  de 
ambtenaren  der  douane  en  accijnzen  binnen  twee  jaar  na  de  datum van  het 
certificaat  van  verificatie  vaststellen  dat  het  invoerrecht  of  de  accijns  of  de 
daarmede  gelijkgestelde  rechten  en  taksen,  verschuldigd  op  de  ten  verbruik 
aangegeven  goederen,  niet  volledig  werden  geïnd  wegens  een  verkeerde 
aangifte, de importeur, de douane-expediteur en degene die rechtstreeks de last 
van de rechten en taksen heeft gedragen, solidair verplicht zijn tot betaling van 
de ontdoken rechten en taksen.

Die bepaling kan niet gelden voor de toepassing van de uitzonderingsregeling 
van  artikel  3  Verordening  (EEG)  nr.  1697/79,  aangezien  zij  niet  toelaat  het 
bedrag van de verschuldigde rechten nog na het verstrijken van de termijn van 
drie jaar in de verordening bedoeld mede te delen aan de schuldenaar.

5. Volgens het bestreden arrest waren de Belgische douaneautoriteiten door een 
daad die aanleiding gaf tot strafvervolging, niet bij machte om het juiste bedrag 
van de invoerrechten te bepalen.

Het bestreden arrest bevestigt het oordeel van de eerste rechter die de vordering 
van de eiseres verjaard verklaarde op grond van artikel 202 AWDA, omdat het 
proces-verbaal  werd  opgesteld  meer  dan  twee  jaar  nadat  de  douaneschuld  is 
ontstaan.

6.  Door aldus te oordelen 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 
vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Verbist.

Nr. 44

1° KAMER - 14 januari 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — VAN HET TOTAAL 
BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN - BIJDRAGE, PROVISIONELE 
STORTING EN NALATIGHEIDSINTEREST - WET 28 DECEMBER 1983 - AFTREKBAARHEID

De op grond van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen  
verschuldigde bijdrage en provisionele storting zijn uitsluitend aftrekbaar zoals de uitgaven 
bedoeld in artikel 71 van het W.I.B.(1964) zodat de op grond van artikel 62 van die wet  
verschuldigde nalatigheidsinterest niet aftrekbaar is1. (Art. 68, Wet 28 dec. 1983 houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen; Art. 71, WIB64)

(D. en T. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1. Gedurende de aanslagjaren 1983 tot 1989 waren de personen die onderworpen zijn aan 
om het even welk socialezekerheidsstelsel of onder enig opzicht gerechtigd waren op ten 
minste  één  van  de  socialezekerheidsprestaties  en  van  wie  het  nettobedrag  van  de 
gezamenlijke  belastbare  inkomsten  in  de personenbelasting  meer  dan 3  miljoen  frank 
bedroeg, jaarlijks, op grond van artikel 60 van de wet van 28 december 1983 houdende 
fiscale en begrotingsbepalingen, gehouden tot betaling van een bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid.
Deze bijzondere bijdrage moest via een provisionele storting worden betaald, te verrichten 
vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar (artikel 62 van voormelde 
wet).
Bij  gebreke  aan,  of  in geval  van ontoereikendheid van  de provisionele  storting op de 
voorgeschreven datum, waren krachtens artikel  62 van de wet van 28 december 1983, 
nalatigheidsintresten verschuldigd.
Het  enig  middel  legt  Uw Hof  de  vraag  voor  of  deze  nalatigheidsintresten,  zoals  de 
bijzondere  bijdrage  zelf,  een  persoonlijke  bijdrage  vormen  die  verschuldigd  is  ter 
uitvoering van de sociale wetgeving in de zin van artikel  45, enig lid, 5°, WIB(1964) 
(thans artikel  52,  enig lid,  7°,  WIB(1992),  die aftrekbaar  is als bedrijfsuitgave  (eerste 
onderdeel),  dan  wel,  samen  met  de  bijzondere  bijdrage,  aftrekbaar  zijn  van  de 
gezamenlijke  netto-inkomsten  van  de  verschillende  in  artikel  6  WIB64  bedoelde 
categorieën van inkomsten, op dezelfde gronden als de in artikel 71 WIB(1964) bedoelde 
uitgaven (tweede onderdeel).
2.  In  het  eerste  onderdeel  voeren  eisers  aan  dat  de  bijzondere  bijdrage  voor  sociale 
zekerheid te samen met de verschuldigde intresten, die er integrerend deel van uitmaken, 
dient te worden opgevat als een van de bedrijfsinkomsten aftrekbare bedrijfslast. Volgens 
eisers kon het hof van beroep bijgevolg niet wettig oordelen dat "aangezien de bijdragen 

1 Zie de concl. van het OM. 
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en provisionele stortingen van de voorschotten voor de sociale zekerheidsbijdrage niet als 
aftrekbare bedrijfsuitgaven in aanmerking komen, ook de verschuldigde verwijlintresten 
als  gevolg  van  ontoereikende  stortingen  van  voorschotten  evenmin  als  aftrekbare 
bedrijfsuitgaven weerhouden (kunnen) worden".
3.  Artikel  68  van  de  Wet  van  28  december  1983  houdende  fiscale  en 
begrotingsbepalingen stelt  dat de bijdragen en de provisionele storting,  voor  zover het 
bedrag ervan niet hoger ligt dan het werkelijk verschuldigde bedrag, voor het jaar van de 
betaling afgetrokken worden van de gezamenlijke netto-inkomsten van de verschillende in 
artikel  6  WIB(1964)  bedoelde  categorieën,  op  dezelfde  gronden  als  de  in  artikel  71 
WIB(1964) bedoelde uitgaven.
In zijn memorie van antwoord stelt verweerder terecht dat de verwijzing naar artikel 71 
WIB(1964) impliceert dat de bijdragen en de provisionele storting uitsluitend via artikel 
71 WIB(1964) aftrekbaar zijn van het totaal belastbaar netto-inkomen en dus niet kunnen 
worden afgetrokken van de verschillende in artikel  6 WIB(1964) bedoelde categorieën 
van inkomsten.
Door uitdrukkelijk naar de toepassing van artikel 71 WIB(1964) te verwijzen, benadrukt 
artikel 68 van de Wet van 28 december 1983 het bijzonder karakter van de in het kader 
van die wet verschuldigde bijdrage en geeft de wetgever aan dat die bijzondere bijdrage 
fiscaal niet kan worden behandeld als gewone sociale bijdragen die op grond van artikel 
45 WIB64, wel aftrekbaar zijn van één van de vier inkomstencategorieën van artikel 6 
WIB(1964).
De verwijzing in artikel 68 van de Wet van 28 december 1983 naar het aftrekstelsel van 
artikel 71 WIB(1964), onttrekt de bijzondere bijdragen derhalve aan het regime van de 
aftrekbare  bedrijfsuitgaven,  meer  in  het  bijzonder  aan  de  toepassing  van  artikel  45 
WIB(1964). 
4. Zoals  verweerder  argumenteert  in zijn memorie  van antwoord (p. 3 en 4), werd de 
bijzondere  bijdrage  voor  sociale  zekerheid  door  de  wetgever  niet  behandeld  als  een 
aftrekbare  sociale  bijdrage  in  de  zin  van  artikel  45  WIB(1964),  om  reden  dat  deze 
bijdrage een andere finaliteit heeft dan de gewone, sociale bijdragen.
Met  de  bijzondere  bijdrage  wordt  immers  solidariteit  onder  de  sociaal  verzekerden 
nagestreefd,  en  wordt  de  opbrengst  ervan  besteed  aan  de  financiering  van  de 
werkloosheidsverzekering. De gewone sociale bijdragen hebben daarentegen tot doel de 
toekenning te financieren van sociale uitkeringen die in principe ten goede komen aan de 
personen die de bijdragen storten.  Door de invoering van de bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid wilde de wetgever "de last van het economisch en financieel herstel van 
het  land  (...)  spreiden  in  functie  van  ieders  draagkracht"  door  de  "opbrengst  van  die 
bijzondere en éénmalige (solidariteits)bijdrage (te besteden) aan de meest getroffen tak 
van  de sociale  zekerheid  met  name de werkloosheidsverzekering"  (zie  Gw.  H.,  9  juli 
2009, 104/209, met verwijzing naar Parl. St., Kamer, 1983-1984, nr. 758/1, p. 22; zie ook 
het arrest, p.7, tweede alinea).
De  regeling  van  de  fiscale  aftrekbaarheid  van  de  bijzondere  bijdrage  voor  sociale 
zekerheid (artikel 68 van de wet van 28 december 1983) verschilt om voormelde redenen 
van die van de aftrekbaarheid van de gewone sociale bijdragen.
Artikel 53,4° WIB(1992) bepaalt thans uitdrukkelijk dat de bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid niet als beroepskost in aanmerking komt.
Vermits de bijdrage en de provisionele storting van de voorschotten voor de bijzondere 
socialezekerheidsbijdrage  geen  aftrekbare  bedrijfsuitgaven  vormen,  kunnen  de 
nalatigheidsintresten,  die  verschuldigd  zijn  wegens  ontoereikende  stortingen  van 
voorschotten,  a  fortiori,  evenmin  van  de  kwalificatie  van  aftrekbare  bedrijfsuitgaven 
genieten (zie Antwerpen, 15 april 1997,  FJF  1997/24; contra Gent, 17 april 2002,  FJF 
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2003/43).
Het eerste onderdeel, dat ervan uitgaat dat de bijdrage en de provisionele storting van de 
voorschotten  voor  de  bijzondere  socialezekerheidsbijdrage,  met  inbegrip  van  de 
nalatigheidsintresten, wel aftrekbare bedrijfsuitgaven uitmaken, faalt derhalve naar recht.
5.  Het  tweede  onderdeel  steunt  op  de  rechtsopvatting  dat  nalatigheidsintresten  die 
krachtens artikel 62 van de wet van 28 december 1993 moeten worden betaald bij gebreke 
aan, of ontoereikendheid van provisionele betalingen, in toepassing van het beginsel dat 
de bijzaak de hoofdzaak volgt, integrerende deel uitmaken van de bijdrage voor sociale 
zekerheid en bijgevolg eveneens dienen te worden afgetrokken van de gezamenlijke netto 
inkomsten van de verschillende in artikel 6 van het WIB(1964) bedoelde categorieën. 
6.  Uit  artikel  68  van  de  Wet  van  28  december  1983  houdende  fiscale  en 
begrotingsbepalingen, volgt evenmin dat de nalatigheidsintresten, die, bij gebreke aan, of 
in geval van ontoereikendheid van de provisionele storting op de voorgeschreven datum, 
krachtens  artikel  62  van  diezelfde  wet  verschuldigd  zijn,  samen  met  de  betaalde 
voorschotten  en  bijdrage  aftrekbaar  zijn  van  de  geglobaliseerde  netto-inkomsten,  op 
dezelfde gronden als de in artikel 71 WIB(1964) bedoelde uitgaven.
Het  beginsel  dat  de  bijzaak  de  hoofdzaak  volgt  kan  niet  worden  toegepast  op  de 
nalatigheidsintresten verschuldigd op de bijzondere bijdrage om reden dat die intrest een 
vergoeding uitmaakt voor de vertraging in de uitvoering van de betaling van de bijzondere 
bijdrage en aldus is onderscheiden van de bijdrage zelf. Terzake kan verwezen worden 
naar het arrest van Uw Hof van 2 november 1998 (Cass., 2 november 1998, TBBR 2000, 
met noot LINDEMANS, A., "De verjaring van de vordering tot de betaling van de intresten", 
253-254).
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
7. Opdat lasten of uitgaven op grond van artikel 71 WIB(1964) aftrekbaar zijn, is vereist 
dat de betaling ervan beantwoordt aan één van de aftrekposten opgesomd in dat artikel.
Artikel  71  WIB(1964)  voorziet  niet  in  een  specifieke  bepaling  die  toelaat  om 
nalatigheidsintresten,  verschuldigd  als  gevolg  van  ontoereikende  stortingen  van 
voorschotten betreffende de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, fiscaal af te 
trekken van het totaal belastbaar netto-inkomen.
Bij  gebreke  aan  enig  aanknopingspunt  in  artikel  71  WIB(1964),  kunnen  de  bedoelde 
nalatigheidsintresten op grond van deze bepaling niet in aftrek worden gebracht van de 
geglobaliseerde netto-inkomsten.
Terecht merken de appelrechters in dat verband op dat, specifiek wat artikel 71, §1, 2° 
WIB(1964)  betreft,  de  nalatigheidsintresten  geen  intresten  betreffen  van  "aangegane 
schulden" in de zin van voormelde bepaling zodat op grond van deze bepaling niet tot de 
aftrekbaarheid  van  de  nalatigheidsintresten,  bedoeld  in  artikel  62  van  de  Wet  van  28 
december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, kan worden besloten (zie ook 
de Omzendbrief dd. 18 oktober 1984, Ci.RH.26/340.227, Bull., nr. 634).
Het tweede onderdeel faalt bijgevolg eveneens naar recht.
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.10.0005.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 26 mei 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 68 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen worden de op grond van deze wet verschuldigde bijdrage 
en  provisionele  storting,  voor zover  het  bedrag ervan  niet  hoger  ligt  dan  het 
werkelijk verschuldigd bedrag, voor het jaar van de betaling afgetrokken van de 
gezamenlijke netto-inkomsten van de verschillende in artikel 6 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen bedoelde categorieën, op dezelfde gronden als de 
in artikel 71 van hetzelfde wetboek bedoelde uitgaven.

Hieruit volgt dat deze bijdrage en de provisionele storting uitsluitend aftrekbaar 
zijn zoals de uitgaven bedoeld in artikel 71 WIB64.

2. Het onderdeel  dat ervan uitgaat  dat de bijdrage en provisionele storting als 
sociale bijdragen aftrekbaar zijn op grond van artikel 45 WIB64, thans artikel 52 
WIB92, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 68 van de wet van 28 december 1983 zijn de bijdrage en 
provisionele storting aftrekbaar zoals de in artikel 71 bedoelde uitgaven van het 
WIB64.

Artikel 71 WIB64 voorziet niet in aftrekbaarheid van nalatigheidsinterest zoals 
bedoeld in artikel 62 van de wet van 28 december 1983.

4.  Het  onderdeel  dat  ervan  uitgaat  dat  niet  alleen  de  bijdragen  en  storting 
aftrekbaar zijn, maar eveneens de op grond van artikel 62 van de genoemde wet 
van 28 december 1983 verschuldigde nalatigheidsinterest, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 45

1° KAMER - 14 januari 2011

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS 
GEWEST - LEEGSTANDSDECREET - LIJST VAN LEEGSTAND - REGELMATIGE OPNAME - LIJST VAN 
VERWAARLOZING - ONREGELMATIGE OPNAME - VERSCHULDIGDHEID VAN DE HEFFING

Wanneer  een heffing  zowel  gebaseerd  is  op  de  opname van het  pand in  de  lijst  van  
leegstand als in de lijst van verwaarlozing, en het pand niet regelmatig werd opgenomen in  
één  van  die  lijsten,  dan  blijft  de  heffing  gedeeltelijk  verschuldigd  in  de  mate  dat  ze 
betrekking heeft  op de regelmatige opname van het pand op de andere lijst1.  (Artt.  26, 
eerste lid, 28, §1, 32, tweede lid, en 33, 2delid, Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995)

(VLAAMS GEWEST T. A.B.M. nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij administratieve akte van 11 september 1997 werd de leegstand van het pand door eiser 
vastgesteld op grond van het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister en 
de  gegevens  betreffende  de  leegstand  die  door  de  gemeente  ter  beschikking  werden 
gesteld.
Op 29 juni 1998 werd  bij  administratieve  akte  tevens  de verwaarlozing van  het  pand 
vastgesteld op grond 'van de vaststellingen van een technisch verslag van 28 januari 1997.
Op 10 december  2001 verzond  eiser  een aanslagbiljet  aan verweerster  betreffende  de 
heffingen voor 1999, welke heffingen zowel betrekking hadden op de leegstand als op de 
verwaarlozing van het pand en op 22 december 2000 uitvoerbaar werden verklaard onder 
kohierartikel 981545.
Op  7  januari  2002  tekende  verweerster  bezwaar  aan  tegen  deze  heffingen,  dat  bij 
beslissing van 28 juli 2003 door de gemachtigde ambtenaar werd afgewezen.
Op 24 oktober 2003 legde verweerster ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel een fiscaal verzoekschrift neer.
Bij vonnis van 5 maart 2007 verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de 
vordering van verweerster gegrond. De rechtbank oordeelde dat de heffingen inzake de 
leegstand  en  verwaarlozing  voor  het  heffingsjaar  1999  nietig  waren  in  zoverre  de 
vaststelling  van  de  verwaarlozing  bij  administratieve  akte  van  29  juni  1998  niet  op 
rechtsgeldige wijze was gebeurd, in het bijzonder omdat eiser faalde in het bewijs van de 
aangetekende verzending van het technisch verslag van 28 januari 1997.
Met een verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel op 27 

1 Zie de concl. van het OM.
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april 2007, tekende eiser hoger beroep aan tegen deze beslissing.
Het bestreden arrest van 18 februari 2009 van het Hof van Beroep te Brussel verklaarde 
het hoger beroep van eiser ongegrond.
II. De voorziening tot cassatie.
1.  In  het  enig  middel  tot  cassatie  voert  eiser  aan  het  bestreden  arrest  niet  wettig  de 
heffingen voor het heffingsjaar 1999 volledig heeft vernietigd op grond van een grief die 
enkel verband hield met de vaststelling van de staat van verwaarlozing en niets met de 
leegstand  van  dat  pand  te  maken  had,  en  naliet,  overeenkomstig  artikel  36 
Leegstandsdecreet,  te  bepalen welke  gedeelte  van  de  heffingen  betrekking  had op de 
leegstand  van het  pand en door  verweerster  nog verschuldigd  was  (schending van  de 
artikelen 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36 en 39, §2, van het Leegstandsdecreet van 22 
december 1995, 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996, 569, eerste 
lid, 32°, 632 en 1385 decies van het Gerechtelijk Wetboek).
2.  De  verwaarlozing  en  leegstand  van  een  gebouw  en/of  woning  wordt  door  de 
administratie  vastgesteld  in een afzonderlijke  gemotiveerde administratieve  akte,  zoals 
bedoeld in artikel 28 van het Leegstandsdecreet (artikelen 33 Leegstandsdecreet en 7 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996).
Het  pand wordt  vervolgens  opgenomen  in  een inventaris  die  bestaat  uit  afzonderlijke 
lijsten, onder meer een lijst voor verwaarloosde gebouwen en/of woningen en een lijst 
voor leegstaande gebouwen en/of woningen (artikel 28 Leegstandsdecreet).
De heffing is, overeenkomstig artikel 26 Leegstandsdecreet, een eerste maal verschuldigd 
op het  ogenblik  dat  het  gebouw en/of  de woning  wordt  opgenomen  in  de inventaris, 
bedoeld in voormelde bepaling.
3. Bij administratieve akte van 11 september 1997 werd de leegstand van het pand van 
verweerster vastgesteld en met ingang van diezelfde datum opgenomen in de lijst van de 
leegstaande gebouwen en/of woningen.
De leegstand werd gemotiveerd op grond van het ontbreken van een inschrijving in het 
bevolkingsregister, alsmede op grond van de gegevens betreffende de leegstand die door 
de gemeente ter beschikking werden gesteld (bestreden arrest, p.2, derde laatste alinea).
Bij  administratieve  akte  van  29  juni  1998  werd  van  datzelfde  pand  tevens  de 
verwaarlozing vastgesteld op grond van de vaststellingen van een technisch verslag van 
28 januari 1997, waarna het werd opgenomen in de lijst van de verwaarloosde gebouwen 
en/of woningen (bestreden arrest, p.2, laatste alinea - p.3, eerste alinea).
4. Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat aan de hand van het technisch verslag van 
28 januari 1997 enkel de verwaarlozing van het pand was vastgesteld en dat de opname 
van het pand op de lijst van de leegstaande gebouwen en/of woningen vreemd is aan de 
vaststellingen van het bedoelde technisch verslag "waarmee het in beginsel niets te maken 
heeft" (arrest, p.5, eerste alinea).
Het  bestreden  arrest  neemt  aan  dat  het  technisch  verslag  van  28  januari  1997  niet 
regelmatig aan verweerster werd verzonden, wat volgens het arrest tot gevolg had dat de 
administratieve akte van verwaarlozing van 29 juni 1998 nietig was,  alsook de daarop 
gesteunde heffingen voor het heffingsjaar 1999, zodat, met bevestiging van de beslissing 
van de eerste rechter, een algehele ontheffing van de bestreden heffingen werd bevolen.
5. In zoverre de heffing voor 1999 gebaseerd was op de opname van het pand op zowel de 
lijst van de leegstaande gebouwen en/of woningen als op de lijst van de verwaarloosde 
gebouwen en/of woningen, waarbij de leegstand niet was gemotiveerd op grond van de 
vaststellingen van het technisch verslag van 28 januari 1997, waarmee het niets te maken 
had,  kon  het  loutere  feit  dat  door  eiser  niet  was  bewezen  dat  dit  technisch  verslag 
regelmatig aan de verweerster was toegezonden, niet de nietigheid tot gevolg hebben van 



210 HOF VAN CASSATIE 14.1.11 - Nr. 45 

de heffing in zijn totaliteit.
De nietigheid kon door de appelrechters dan ook enkel worden uitgesproken in zoverre de 
heffing  voor  1999  verband  hield  met  de  opname  van  het  pand  in  de  lijst  van  de 
verwaarloosde gebouwen en/of woningen, zonder dat deze nietigheid kon doorwerken ten 
aanzien  van  de  heffing  in  verband  met  de  opname  van  dat  pand  op  de  lijst  van  de 
leegstaande gebouwen en/of woningen.
De nietigheid van de administratieve akte van verwaarlozing dd. 29 juni 1998 kon m.a.w. 
niet  de  nietigheid  teweegbrengen  van  de  administratieve  akte  van  leegstand  dd.  11 
september 1997 en bijgevolg enkel een gedeeltelijke vernietiging van de heffingen voor 
1999 verantwoorden.
Door de totale ontheffing te bevelen van de heffingen voor het heffingsjaar 1999 lieten de 
appelrechters derhalve ten onrechte na om een onderscheid te maken tussen de heffingen 
betreffende de leegstand enerzijds, en de verwaarlozing anderzijds.
6. In het kader van het administratief beroep beslist de Vlaamse regering, wanneer het 
beroep  betreffende  de  heffingsgrondslag  wordt  ingewilligd,  of  de  heffing  geheel  of 
gedeeltelijk moet betaald worden (artikel 39, §2, Leegstandsdecreet).
Zoals de Vlaamse Regering in het kader van het administratief beroep bevoegd is om te 
beslissen dat een heffing slechts gedeeltelijk moet worden betaald, is ook de rechter, die 
op grond van de artikelen 569, eerste lid, 32°, 632 en 1385decies Ger.W., kennis neemt 
van  een  fiscaal  geschil  in  verband  met  de  heffingen  geheven  op  grond  van  het 
Leegstandsdecreet,  bevoegd  om  te  beslissen  dat  de  heffing  slechts  gedeeltelijk  kan 
worden vernietigd en de niet-vernietigde heffing door de belastingplichtige verschuldigd 
blijft.
Wat  onder  de  rechtsmacht  valt  van  de  Vlaamse  regering  in  het  kader  van  het 
administratief  beroep,  valt  bijgevolg  onder  de  rechtsmacht  van  de  rechter  die  kennis 
neemt van een fiscaal geschil inzake leegstandsheffingen.
7. Wanneer een heffing zowel gebaseerd is op de opname van het pand in de lijst van 
leegstand als in de lijst van verwaarlozing, en het pand niet regelmatig werd opgenomen 
in één van die lijsten, dan blijft de heffing gedeeltelijk verschuldigd in de mate dat ze 
betrekking heeft op de regelmatige opname van het pand op de andere lijst.
De  rechter  kan  in  dat  geval  de  heffing  slechts  gedeeltelijk  vernietigen,  en  moet 
desgevallend, aan de hand van de gekende parameters, zelf bepalen welke heffing nog 
verschuldigd blijft.  Hij  beschikt tevens over de mogelijkheid de herberekening van de 
heffing te bevelen.
8. Het bestreden arrest heeft in onderhavige zaak de heffingen voor het heffingsjaar 1999 
derhalve niet wettig volledig kunnen vernietigen zonder een onderscheid te maken tussen 
de heffingen die betrekking hebben op de leegstand van het pand enerzijds, die regelmatig 
was vastgesteld, en de verwaarlozing van het pand anderzijds, waarvan het bestaan niet 
regelmatig was vastgesteld aangezien niet was bewezen dat het technisch verslag van 28 
januari  1997,  waarin  de  verwaarlozing  was  vastgesteld,  door  eiser  aangetekend  was 
verzonden aan verweerster.
Waar  het  bestreden  arrest  terecht  aannam dat  het  bedoelde  technisch verslag  niets  te 
maken heeft met de administratieve akte van leegstand van 11 september 1997, kon de 
nietigheid van de administratieve akte van verwaarlozing van 29 juni 1998 bijgevolg geen 
afbreuk doen aan de regelmatigheid van de administratieve akte  van leegstand van 11 
september 1997.
De nietigheid van de heffingen voor het heffingsjaar 1999 kon door het bestreden arrest 
derhalve  slechts  wettig  worden  uitgesproken  voor  het  gedeelte  van  de  heffing  dat 
betrekking had op de verwaarlozing, terwijl het resterende gedeelte van de heffing, dat 
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door  de  appelrechters,  overeenkomstig  artikel  36  Leegstandsdecreet,  kon  worden 
berekend aan de hand van de gekende parameters, niet door de vastgestelde nietigheid kon 
worden aangetast en door verweerster verschuldigd bleef.
9.  De door verweerster  betwiste  heffingen voor  het heffingsjaar  1999 waren  als volgt 
berekend:
(KI x V + M) x (P + 1) = (7.400 BEF x 1 + 32.600 BEF) x (2 + 1)= 120.000 BEF waarbij 
V = 1 (zowel leegstand als verwaarlozing), M = 32.600 BEF (om het minimumbedrag van 
40.000 BEF te bereiken aangezien het pand op beide lijsten voorkomt) en P = 2 [zonder 
onderbreking op de inventaris (lijst leegstand) opgenomen sedert 11/9/1997].
Nu de heffing in verband met de verwaarlozing nietig was, bleef verweerster bijgevolg de 
volgende heffing in verband met de leegstand verschuldigd:
(KI x V + M) x (P + 1) = (7.400 BEF x k + 16.300 BEF) x (2 + 1) = 60.000 BEF waarbij 
V = k (enkel verwaarlozing), M = 16.300 BEF (om het minimumbedrag van 20.000 BEF 
te bereiken) en P = 2 [zonder onderbreking op de inventaris (lijst leegstand) opgenomen 
sedert 11/9/1997].
Zoals  gezegd  beschikten  de  appelrechters  ten  deze  tevens  over  de  mogelijkheid  de 
herberekening van de litigieuze heffing te bevelen.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak deed over de 
door verweerster voor het jaar 1999 verschuldigde leegstandsheffing.

ARREST

(AR F.10.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 18 februari 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1.  Krachtens  artikel  26,  eerste  lid,  Leegstandsdecreet,  zoals  ten  deze  van 
toepassing,  is  de  heffing  ter  bestrijding  van  leegstand  en  verkrotting  van 
gebouwen of woningen een eerste  maal verschuldigd op het  ogenblik dat  het 
gebouw of de woning wordt opgenomen in de inventaris, bedoeld in de artikelen 
28 tot en met 35 van dit decreet.

Krachtens  artikel  28,  §1,  Leegstandsdecreet  maakt  de  administratie 
overeenkomstig de bepalingen die de Vlaamse regering vaststelt, een inventaris 
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met afzonderlijke lijsten van leegstaande gebouwen of woningen, ongeschikte of 
onbewoonbare  woningen  en  verwaarloosde  gebouwen  of  woningen.  De 
ambtenaren van de administratie, die de Vlaamse regering belast met het beheer 
van de inventaris, zijn bevoegd om onder meer de verwaarlozing en de leegstand 
op te sporen en in een administratieve akte vast te stellen.

Krachtens  artikel  32,  tweede  lid,  Leegstandsdecreet  stelt  de  administratie  de 
verwaarlozing vast in een gemotiveerde administratieve akte, zoals bedoeld in 
artikel 28, en geeft de houder van het zakelijk recht, bedoeld in artikel 27, bij 
aangetekende brief kennis van deze vaststelling.

Krachtens  artikel  33,  tweede  lid,  Leegstandsdecreet,  zoals  ten  deze  van 
toepassing, stelt de administratie de leegstand eveneens vast in een gemotiveerde 
administratieve  akte,  zoals  bedoeld in artikel  28,  en geeft  de houder van het 
zakelijk  recht,  bedoeld  in  artikel  27,  bij  aangetekende  brief  kennis  van  deze 
vaststelling.

2. Hieruit volgt dat wanneer een heffing zowel gebaseerd is op de opname van 
het pand in de lijst van leegstand als in de lijst van verwaarlozing, en het pand 
niet regelmatig werd opgenomen in één van die lijsten de heffing gedeeltelijk 
verschuldigd blijft in de mate dat ze betrekking heeft op de regelmatige opname 
van het pand op de andere lijst.

3. De appelrechters stellen vast dat:

- op 11 september 1997 bij administratieve akte de leegstand van het pand van de 
verweerster werd vastgesteld en het pand met ingang van dezelfde datum werd 
opgenomen  in  de  inventaris  van  leegstaande  of  verwaarloosde  woningen  of 
gebouwen  en  de  akte  van  leegstand  op  die  datum  aan  de  verweerster  werd 
toegestuurd;

- op 29 juni 1998 bij administratieve akte de verwaarlozing van hetzelfde pand 
werd vastgesteld op grond van een technisch verslag van 28 januari 1997;

- de verzending van het technisch verslag van 28 januari 1997 niet blijkt uit de 
door de eiser ingeroepen stukken.

Zij  oordelen  dat  de  eiser  in  gebreke  blijft  de  op  hem rustende  bewijslast  te 
vervullen, met de gevolgen voor de geldigheid van de administratieve akte en de 
daarop gesteunde heffingen.

3. Door aldus te besluiten tot een algehele ontheffing zowel voor de leegstand als 
voor  de  verwaarlozing  van  het  pand  van  de  verweerster  en  hierbij  enkel  de 
onregelmatigheid  van  de  administratieve  akte  voor  de  vaststelling  van  de 
verwaarlozing  van  het  pand  in  haar  beoordeling  te  betrekken,  schenden  de 
appelrechters de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt  het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de heffingen 
voor leegstand voor het jaar 1999.

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

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

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

14  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 46

3° KAMER - 17 januari 2011

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - GEMEENTE - OVERHEID - PERSONEEL - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - OVERHEIDSSECTOR - VERGOEDING DOOR DE VERZEKERAAR - 
SUBROGATIE - OMVANG

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - GEMEENTE - OVERHEID - PERSONEEL - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - OVERHEIDSSECTOR - VERGOEDING DOOR DE VERZEKERAAR - 
SUBROGATIE - OMVANG

1º en 2º Uit artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni op de landverzekering, volgt dat de  
subrogatie van de verzekeraar  met  wie de gemeente een verzekeringsovereenkomst  is 
aangegaan krachtens artikel 27 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten,  
agglomeraties  en  federaties  van  gemeenten,  verenigingen  van  gemeenten,  openbare 
centra  voor  maatschappelijk  welzijn,  diensten,  instellingen  en  verenigingen  voor 
maatschappelijk  welzijn,  diensten  van  het  College  van  de  Vlaamse 
Gemeenschapscommissie  en  diensten  van  het  College  van  de  Franse 
Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk, niet beperkt is tot de subrogatoire vordering  
die de gemeente is toegekend bij artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de  
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, maar zich uitstrekt tot 
de andere rechten en rechtsvorderingen van de gemeente tegen de schadeveroorzaker. 
(Art. 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 14, §3, Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel; Art. 27, KB 13 juli 1970)

(ETHIAS GEMEEN RECHT, onderlinge verzekeringsvereniging T. AXA BELGIUM nv e.a.; AXA BELGIUM nv T. ETHIAS 
GEMEEN RECHT, onderlinge verzekeringsvereniging; in aanwezigheid van A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0303.F – C.09.0461.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
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C.08.0303.F,  is  gericht  tegen  de  arresten,  op  30  mei  2006  en  29  mei  2007 
gewezen door het hof van beroep te Brussel.

Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.09.0461.F, is gericht tegen een arrest, op 29 mei 2007 gewezen door het hof 
van beroep te Brussel.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  28  december  2010  van  de  eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan tot staving van het cassatieberoep dat op de 
algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.09.0461.F :
Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de Grondwet;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1, 9°, 3, 1°, b), 3bis, eerste lid, 12, §1, eerste lid (vóór de wijziging ervan bij  
de wet van 11 mei 2007) en 2 (vóór en na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 
8 augustus 1997), en 14, §1 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 17 mei 2007), 2 en 3,  
eerste  en  tweede  lid  (vóór  de  opheffing  van  die  derde  paragraaf  bij  de  wet  van  21 
december 1994 en na de herinvoering ervan bij de wet van 20 december 1995), van de  
wet  van  27  juli  1967  betreffende  de  preventie  van  of  de  schadevergoeding  voor  
arbeidsongevallen,  voor  ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk  en  voor  
beroepsziekten in de overheidssector;

- de artikelen 1, 1°, en 27 (vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 2 april  
2003) van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten  
gunste  van  sommige  personeelsleden  van  provincies,  gemeenten,  agglomeraties  en  
federaties  van  gemeenten,  verenigingen  van  gemeenten,  openbare  centra  voor  
maatschappelijk  welzijn,  diensten,  instellingen  en  verenigingen  voor  maatschappelijk  
welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten  
van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening,  
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

- artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

- artikel 22, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het algemeen.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt vast dat de eiseres de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van R.A. dekte  
krachtens  een  verzekeringsovereenkomst  BA-privéleven  die  de  moeder  van  
laatstgenoemde met de eiseres gesloten had; dat de jeugdrechtbank op 4 november 1993  
de feiten bewezen heeft verklaard die aan R.A., toen minderjarig, ten laste waren gelegd,  
met name dat hij, op 22 februari 1993, te Sint-Jans-Molenbeek, de agenten-brigadiers C.  
en H. geslagen heeft in de uitoefening van hun bediening, met de omstandigheid dat de  
slagen  bloedstorting,  verwondingen  of  ziekte  hebben  veroorzaakt,  en  dat  hij  politie-
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inspecteur D. geslagen heeft in de uitoefening van zijn bediening, zonder die verzwarende 
omstandigheid; dat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek verplicht was de lonen en wedden  
van haar gewonde ambtenaren door te betalen; dat de verweerster in de rechten van de  
gemeente is getreden in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar en haar 
uitgaven terugvordert van de eiseres, beslist vervolgens dat de burgerrechtelijke gevolgen 
van een eventuele arbeidsongeschiktheid van politie-inspecteur D. niet ten laste mogen 
vallen  van  de  consoorten  A.,  "verklaart  de  oorspronkelijke  vordering  van  (de 
verweerster) ongegrond, voor zover die strekt tot terugbetaling van de uitgaven die zijn  
gedaan  voor  ambtenaar  D.  en  verband  houden  met  zijn  arbeidsongeschiktheid",  en 
verklaart de vordering van de verweerster "voor het overige in beginsel gegrond".

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :

"De eiseres betoogt dat de subrogatoire vordering van de verweerster beperkt is tot de  
rechten van de ambtenaren C., H. en D. en dat de verweerster niet de vergoeding van de 
eigen schade van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek mag vorderen". "Krachtens artikel  
14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen of de ongevallen op  
de weg naar en van het werk die een ambtenaar van de overheidssector treffen, welke te  
dezen van toepassing is, is het in eerste instantie de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en  
niet (de verweerster) die in de rechten treedt van haar ambtenaren die, zoals in dit geval,  
door een arbeidsongeval getroffen zijn.  Pas daarna treedt (de verweerster), krachtens  
artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in de rechten 
van de gemeente  Sint-Jans-Molenbeek.  Krachtens de gezamenlijke  toepassing van die  
twee wetsbepalingen mag (de verweerster) zich dus wel degelijk beroepen zowel op de 
rechten van de door R.A. aangevallen ambtenaren als op die van de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek.  Zij  mag  dus  van  de  voor  het  schadegeval  aansprakelijke  derden  de 
vergoeding vorderen van zowel de schade van de ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek  als  de  zogenaamde  schade  door  repercussie  die  de  gemeente  Sint-Jans-
Molenbeek zelf geleden heeft. Uit de hierboven uiteengezette redenen blijkt dat de door  
(de  verweerster)  gevorderde  terugbetaling  van  haar  uitgaven  uiteindelijk  geen  eigen  
schade betreft maar wel degelijk de schade die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek geleden 
heeft toen zij zich genoodzaakt zag de lonen en wedden van haar drie ambtenaren door te  
betalen, zonder dat zij in ruil daarvoor hun arbeidsprestaties ontving".

Grieven

Eerste onderdeel

De eiseres had in haar tweede aanvullende en samenvattende conclusie, na heropening  
van het debat voor het hof van beroep, betwist dat de verweerster in het eigen recht van  
de gemeente Sint-Jans-Molenbeek was getreden om de vergoeding te verkrijgen van de  
schade die zij zelf zou hebben geleden en die bestond in haar verplichting om de lonen en  
wedden van haar arbeidsongeschikte ambtenaren door te betalen,  en betoogde dat de  
verweerster alleen in de rechten was getreden die de gemeente ontleende aan haar eigen  
subrogatie in de rechten van haar ambtenaren,  waarop zij  krachtens haar subrogatie  
aanspraak  kon  maken,  en  dus  alleen  de  terugbetaling  van  het  nettoloon  van  de 
politieagenten  kon  vorderen,  op  grond  dat  de  verweerster  "optreedt  als  
arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van de politieagenten, dus de gemeente  
Sint-Jans-Molenbeek, en niet als werkgever, wat voor de omvang van haar vordering een  
aanzienlijk verschil uitmaakt; de arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt de getroffenen 
immers  niet  omdat  hij  in  een  arbeidsovereenkomst  vastgelegde  verplichtingen  moet  
nakomen maar wel omdat hij  met hun werkgever een verzekeringsovereenkomst tegen  
arbeidsongevallen heeft gesloten; (...) de verzekeraar treedt alleen in de rechten van de  
gemeente die de gemeente zelf door haar eigen subrogatie in de rechten van de getroffene 
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kan doen gelden; indien (de verweerster) zich wil beroepen op de eigen schade van de  
gemeente, welke niet samenvalt met de schade van de ambtenaar, dan moet zij aantonen  
dat  zij,  krachtens  haar  verzekeringsovereenkomst,  niet  alleen  de  schade  dekt  die  de  
ambtenaar van de gemeente geleden heeft en waarop haar subrogatie betrekking heeft,  
maar ook die van de gemeente zelf; dit is te dezen niet het geval; (de verweerster) toont  
niet  aan  dat  zij  krachtens  haar  verzekeringsovereenkomst  de  eigen  schade  van  de  
gemeente dekt".

Het  arrest,  dat  niet  vaststelt  dat  de  verweerster  een  verzekeringsovereenkomst  heeft  
overgelegd  waaruit  zou  blijken  dat  zij  de  schade  moet  dekken  die  de  gemeente  zelf  
geleden heeft, antwoordt niet op het voormelde middel uit de conclusie van de eiseres.  
Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149  
van de Grondwet).

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 3, 1°, b), van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of  
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het  
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, heeft degene die getroffen is door een  
arbeidsongeval recht op een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, waarvan  
een derde krachtens artikel 12, §1, onder bepaalde voorwaarden in kapitaal kan worden  
omgezet. Volgens artikel 3bis, eerste lid, van die wet, geniet de getroffene gedurende de 
periode  van  tijdelijke  ongeschiktheid  het  voordeel  van  de  bepalingen  die  door  de  
wetgeving op de arbeidsongevallen in de privésector voor een tijdelijke ongeschiktheid  
zijn vastgesteld. 

De bij  die  wet  ingevoerde  regeling  is  van toepassing op de gemeenten  krachtens  de  
artikelen 1, 9°, van de wet van 3 juli 1967 en 1, 1°, van het in de aanhef van het middel  
bedoelde koninklijk besluit van 13 juli 1970.

2. Volgens artikel 27 van datzelfde koninklijk besluit,  (vóór de wijziging ervan bij het  
koninklijk  besluit  van 2 april  2003),  kunnen de gemeenten,  "teneinde de door hen te  
dragen lasten geheel of gedeeltelijk te dekken, verzekeringsovereenkomsten sluiten hetzij  
met een erkende verzekeringsmaatschappij  tegen vaste premie,  hetzij  met een erkende  
gemeenschappelijke  verzekeringskas,  overeenkomstig  de  arbeidsongevallenwet  van  10  
april 1971". De verzekeringsovereenkomst inzake arbeidsongevallen die de gemeente met  
toepassing van dat artikel 27 sluit, dekt dus in beginsel alleen de lasten die de gemeente  
moet dragen krachtens de wet van 3 juli 1967, dat wil zeggen de lasten die betrekking  
hebben op de vergoeding van de arbeidsongevallen van haar personeelsleden, en niet de  
eigen schade die de gemeente zou lijden doordat zij verstoken blijft van de arbeid van  
haar ambtenaren die getroffen zijn door een door een derde veroorzaakt arbeidsongeval,  
en waarvan zij op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek van  
die derde of van diens BA-verzekeraar de vergoeding zou kunnen vorderen.

Krachtens  artikel  41,  eerste  lid,  van  de  wet  van  25  juni  1992  op  de  
landverzekeringsovereenkomst of artikel 22, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874 op de  
verzekeringen in het algemeen, treedt de arbeidsongevallenverzekeraar dus slechts in de  
rechten die de gemeente tegen de aansprakelijke derde kan doen gelden voor zover die  
rechten betrekking hebben op de lasten die de gemeente dient te dragen overeenkomstig  
de wet van 3 juli 1967.

3.  Artikel 14, §1, van de wet van 3 juli  1967,  bepaalt dat, "ongeacht de uit deze wet  
voortvloeiende rechten, de rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor de  
getroffene of zijn rechthebbenden mogelijk blijft (...) 3° tegen de personen, behalve de  
(gemeenten)  alsmede de leden van hun personeel,  die voor het  ongeval aansprakelijk  
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zijn". Artikel 14, §2, van die wet bepaalt dat, "onverminderd de bepalingen van §1, de in  
artikel 1 bedoelde personen of instellingen verplicht zijn de vergoedingen en renten die 
uit  deze  wet  voortvloeien  te  betalen"  (eerste  lid);  "de  volgens  het  gemeen  recht  
toegekende schadevergoeding kan evenwel niet samengevoegd worden met de krachtens  
deze  wet  toegekende  vergoedingen"  (tweede  lid).  Krachtens  artikel  14,  §3,  "brengt  
toepassing van het bepaalde in deze wet van rechtswege mede dat de (gemeenten) die de 
last van de rente dragen, in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen treden welke het  
slachtoffer of zijn rechthebbenden, overeenkomstig §1 mochten kunnen doen gelden tegen 
de persoon die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval (...) en zulks tot het bedrag 
van de renten en vergoedingen door deze wet bepaald en van het bedrag gelijk aan het  
kapitaal dat die renten vertegenwoordigt" (eerste lid); "bovendien treden de (gemeenten)  
die de last van de bezoldiging dragen van rechtswege in alle rechten, vorderingen en 
rechtsmiddelen die (de getroffene) overeenkomstig §1 mocht kunnen doen gelden tegen de  
persoon  die  verantwoordelijk  is  voor  het  arbeidsongeval  of  de  beroepsziekte  tot  het  
bedrag  van  de  bezoldiging  uitgekeerd  gedurende  de  periode  van  tijdelijke  
ongeschiktheid" (tweede lid).

Uit  de voormelde bepalingen van artikel  14 van de wet van 3 juli  1967 blijkt  dat de  
gemeente  die,  ten  aanzien  van  haar  ambtenaren,  die  getroffen  zijn  door  een  
arbeidsongeval,  de  haar  door  die  wet  opgelegde  verplichtingen  is  nagekomen  en  de  
gevolgen  van  een  dergelijk  arbeidsongeval  heeft  vergoed  in  haar  hoedanigheid  van  
gesubrogeerde  in  de  rechten  van  de  getroffene  alsook  in  diens  rechten  en 
rechtsvorderingen  tegen  de  aansprakelijke  derde  of  diens  BA-verzekeraar,  zich  moet  
houden  aan  de  bij  die  bepalingen  vastgestelde  grenzen.  Krachtens  die  bepalingen 
beschikt de gemeente niet over het recht om de vergoeding te vorderen van de gehele  
schade die zij zelf lijdt door de derving van de arbeid van haar ambtenaren.

4. Op grond van het feit dat de arbeidsongevallenverzekeraar, met wie de gemeente de bij  
artikel  27  van  het  koninklijk  besluit  van  13  juli  1970  bepaalde  overeenkomst  heeft  
gesloten,  gesubrogeerd  wordt  in  de  rechten  van  de  gemeente  en  dat  laatstgenoemde  
gesubrogeerd  wordt  in  de  rechten  van  haar  ambtenaren,  kan  de  
arbeidsongevallenverzekeraar van de gemeente die een rechtsvordering instelt tegen de  
voor het ongeval aansprakelijke derde of tegen diens BA-verzekeraar, zich slechts binnen 
de grenzen van haar uitgaven beroepen op de rechten van de door het arbeidsongeval  
getroffen ambtenaren en kan hij geen rechten doen gelden die de gemeente zelf op grond  
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bezit om de vergoeding te  
verkrijgen van de eigen schade die zij geleden heeft door het loon van haar ambtenaren  
door te betalen zonder hun arbeid te hebben ontvangen.

5. Het arrest, dat niet vaststelt dat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek met de verweerster  
een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten die andere schade zou dekken dan die welke 
voortvloeit uit de last die zij moet dragen krachtens de wet van 3 juli 1967 betreffende de  
schadevergoeding  voor  arbeidsongevallen  in  de  overheidssector,  beslist  dat  de  
verweerster op grond van artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967, in combinatie met  
artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, zich niet  
alleen kan beroepen op de rechten van de door de verzekerde van de eiseres aangevallen  
ambtenaren maar ook op de rechten van de gemeente zelf, die zich genoodzaakt zag om  
de lonen en wedden van haar drie ambtenaren te blijven betalen, zonder in ruil daarvoor  
hun arbeidsprestaties te ontvangen.

Het arrest schendt aldus alle in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen,  
met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  hetzelfde  arrest;  er  bestaat  grond  tot 
voeging.

Over  het  middel  van  niet-ontvankelijkheid  dat  door  de  eerste  verweerster  is 
aangevoerd  tegen  het  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer  C.08.0303.F 
ingeschreven  cassatieberoep  :  de  eiseres  was  geen  partij  in  de  voor  de 
appelrechters gebrachte zaak :

De  bestreden  arresten  stellen  vast  dat,  naast  de  verweerders,  ook  "Ethias 
Verzekeringen,  voorheen  Onderlinge  Maatschappij  der  Openbare  Besturen, 
onderlinge verzekeringsmaatschappij, (...) ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen  onder het  nummer 0402.370.054",  partij  in de zaak in hoger 
beroep was.

Uit de aan het Hof voorgelegde stukken blijkt dat dit een andere rechtspersoon is 
dan  "de  onderlinge  verzekeringsmaatschappij  Ethias  Verzekeringen  (...), 
ingeschreven  in  de  Kruispuntbank  van  Ondernemingen  onder  het  nummer 
0402.370.153",  die  onder  het  nummer  660  is  erkend  als 
arbeidsongevallenverzekeraar.

Laatstgenoemde, die geen partij was in de zaak voor de rechters die de bestreden 
beslissingen hebben gewezen, heeft de hoedanigheid niet om cassatieberoep in te 
stellen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Het  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer  C.09.0461.F  ingeschreven 
cassatieberoep :

Het middel

De twee onderdelen samen

Artikel  41,  eerste  lid,  van  de  wet  van  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst  bepaalt  dat  de  verzekeraar  die  de 
schadevergoeding betaald heeft, ten belope van het bedrag van die vergoeding in 
de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de 
aansprakelijke derden treedt.

Uit  die  bepaling  volgt  dat  de  subrogatie  van  de  verzekeraar  met  wie  een 
gemeente een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten krachtens artikel 27 van 
het  koninklijk  besluit  van  13  juli  1970  betreffende  de  schadevergoeding  ten 
gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties 
en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor 
maatschappelijk  welzijn,  diensten,  instellingen  en  verenigingen  voor 
maatschappelijk  welzijn,  diensten  van  het  College  van  de  Vlaamse 
Gemeenschapscommissie  en  diensten  van  het  College  van  de  Franse 
Gemeenschapscommissie  en  openbare  kassen  van  lening,  voor 
arbeidsongevallen  en voor ongevallen  op de  weg naar  en  van het  werk,  niet 
beperkt is tot de subrogatoire vordering die aan die gemeente is toegekend door 
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artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van  het  werk  en  voor  beroepsziekten  in  de  overheidssector,  maar  zich  ook 
uitstrekt tot de andere rechten en rechtsvorderingen die de gemeente tegen de 
schadeveroorzaker kan doen gelden.

Het arrest, dat oordeelt " dat krachtens artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 
(...)  het  in  eerste  instantie  de  gemeente  Sint-Jans-Molenbeek  is  en  niet  (de 
verweerster)  die  in  de  rechten  treedt  van  haar  ambtenaren  die  (...)  door  een 
arbeidsongeval getroffen zijn" en dat " (de verweerster), krachtens artikel 41 van 
de wet van 25 juni 1992 (...), pas daarna in de rechten van de gemeente Sint-
Jans-Molenbeek treedt", en aldus antwoordt op de in het eerste onderdeel van het 
middel weergegeven conclusie, motiveert regelmatig en verantwoordt naar recht 
zijn beslissing dat "(de verweerster) krachtens de gezamenlijke toepassing van 
die  twee  wetsbepalingen  zich  dus  wel  degelijk  mag  beroepen  zowel  op  de 
rechten van de door R.A. aangevallen ambtenaren als op die van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek" en "zij  dus van de voor het schadegeval  aansprakelijke 
derden de vergoeding mag vorderen van zowel de schade van de ambtenaren van 
de gemeente Sint-Jans-Molenbeek als de zogenaamde schade door repercussie 
die  de  gemeente  Sint-Jans-Molenbeek  zelf  geleden  heeft",  "toen  zij  zich 
genoodzaakt zag de lonen en wedden van haar drie ambtenaren door te betalen, 
zonder dat zij in ruil daarvoor hun arbeidsprestaties ontving".

Het middel kan niet worden aangenomen.

De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest.

Dictum

Het Hof,

Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de 
nummers C.08.0303.F en C.09.0461.F;

Verwerpt de cassatieberoepen en de vordering tot bindendverklaring van het 

arrest;

Veroordeelt elke eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.

17 januari  2011 – 3°  kamer  –  Voorzitter  en Verslaggever:  de h.  Storck,  voorzitter  – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu 
en Kirkpatrick.

Nr. 47

3° KAMER - 17 januari 2011
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RECHTSMISBRUIK - BEGRIP

Rechtsmisbruik  bestaat  in  het  uitoefenen van een recht  op  een  wijze  die  kennelijk  de  
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en  
zorgvuldig persoon; dat is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in 
verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft; bij  
de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening houden met 
alle omstandigheden van de zaak1. 

(G. T. KBC BANK nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0246.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2009 gewezen door 
het hof van beroep te Brussel.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  31  december  2010  van  de  eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik mag maken van zijn recht;

- artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de hoofdvordering van de verweerster gegrond, in weerwil van het  
rechtsmisbruik waarop de eiser zich had beroepen om de vrijgave van zijn borgstelling te  
vorderen  en  die  gegrond  was  op  het  misbruik  waaraan  de  bank  zich  schuldig  had  
gemaakt, door (i) het eerste krediet van 10.000.000 frank, dat zij op 30 oktober 1992 aan  
de naamloze vennootschap Maveco had verstrekt, op te zeggen en zich de borgstelling  
van de eiser toe te eigenen, (ii) door het tweede krediet van 10.000.000 frank, dat zij op  
25 februari 1994 aan de vennootschap Maveco had verstrekt, op te schorten en diezelfde  
dag een bedrag van 123.946,70 euro te blokkeren met het oog op de terugbetaling van het  
krediet, en (iii) door de borgstelling op te eisen na een lange periode van inactiviteit, om  
de volgende redenen :

"Een  partij  schendt  artikel  1134,  derde  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  waarin  het  
beginsel is neergelegd van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten, niet  
wanneer zij gebruik maakt van het recht dat zij uit de wettig aangegane overeenkomst  

1 Cass., 10 juni 2004, AR C.02.0039.N,  AC, 2004, nr. 315; Cass., 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, 
AC, 2009, nr. 182; Cass., 8 feb. 2010, AR C.09.0416.F, AC, 2010, nr.89. 
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haalt, en niet blijkt dat zij misbruik ervan heeft gemaakt (Cass., 20 februari 1992,  AC, 
1991-92, nr. 325).

Misbruik van een recht uit een overeenkomst bestaat in de uitoefening van dat recht op  
een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht  
door een voorzichtig en bedachtzaam mens. Dat is inzonderheid het geval wanneer de  
aan de medecontractant veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat  
de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft (Cass. 9 maart 2009, C.08.0331F/7).

De kredieten die de (verweerster) te dezen heeft verstrekt in juni 1991 en vervolgens in  
maart 1993, werden telkens voor onbepaalde tijd verleend en konden op verzoek van elke  
partij worden stopgezet, op voorwaarde dat die partij een opzeggingstermijn van slechts  
één maand in acht nam, zonder dat zij die opzegging hoefde te verantwoorden (artikelen  
8 en 9 van het kredietreglement, waarvan niet betwist wordt dat de vennootschap Maveco  
zonder enig voorbehoud hiermee heeft ingestemd).

Artikel  10  van  dat  reglement  bepaalt  daarenboven  dat  de  bank  het  krediet  zonder  
opzeggingstermijn  kan  opschorten  of  opzeggen  en,  in  geval  van  opzegging,  de  
onmiddellijke  terugbetaling  van  het  debetsaldo  kan  eisen,  met  name  'bij  verlies  of  
vermindering,  om  gelijk  welke  reden,  van  een  vierde  van  het  vermogen  van  de 
kredietnemer,  of  in  geval  van  achterstand  of  nalatigheid  in  het  houden  van  de  
boekhouding'  (artikel  10  e),  of  'bij  fusie  met  een  andere  vennootschap  hetzij  door  
overname hetzij  door oprichting van een nieuwe vennootschap'  (artikel  10 g),  en ook  
'wanneer  de  kredietnemers  hun  fiscale,  sociale  of  andere  verplichtingen  niet  op  
regelmatige wijze  nakomen'  (artikel  10 m),  en nog,  in  meer algemene bewoordingen,  
'indien de kredietnemers niet aan alle voorwaarden van dit reglement voldoen' (artikel 10  
n). Luidens artikel 42 van dat reglement bestaat een van die voorwaarden erin dat 'de  
kredietnemers,  op  het  eerste  verzoek,  alle  inlichtingen  moeten  meedelen  die  de  bank 
nodig acht om hun bedrijfsresultaat en/of vermogenstoestand te beoordelen (...) en aan de  
vertegenwoordigers  van  de  bank  alle  gewenste  boekhoudkundige  documenten  moeten 
voorleggen'.

Toen de (verweerster) in oktober 1992 het verstrekte krediet opzegde en vervolgens het  
nieuwe krediet dat zij in maart 1993 had verstrekt, op 25 februari 1994 eerst gedeeltelijk  
en daarna, op 3 maart 1994, geheel opschortte, heeft zij slechts de bepalingen van haar  
kredietreglement toegepast en is zij, in tegenstelling tot wat de eerste rechter meent, niet  
de  grenzen  te  buiten  gegaan van  de  normale  uitoefening  van  de  rechten  die  uit  dat  
reglement zijn ontstaan, daar zij gereageerd heeft zoals een normaal (...) voorzichtige  
professionele kredietverstrekker dat zou hebben gedaan indien hij geconfronteerd werd  
met de bijzonder hachelijke financiële toestand van de vennootschap Maveco.

Wat  de  eerste  kredietopzegging  in  oktober  1992  betreft,  blijkt  uit  het  verslag  van  
bedrijfsrevisor Ghyoot,  die (de eiser) in de zomer van 1992 geraadpleegd had om de  
financiële toestand van de vennootschap Maveco te onderzoeken na haar overname door  
de naamloze vennootschap Citex, dat die overname heeft geleid tot een negatief eigen  
vermogen en dat er voor die vennootschap dringend een herstelplan uitgewerkt moest  
worden. Door de schuldvordering van (de eiser) en de heer A. P. op de vennootschap 
Maveco bij het maatschappelijk kapitaal op te tellen, werd het eigen vermogen van de  
vennootschap Maveco,  vanuit  een strikt  boekhoudkundig oogpunt,  weliswaar opnieuw 
positief, maar bij gebrek aan een herkapitalisatie door de inbreng van cash, waaraan er  
in het geval van de vennootschap Maveco een nijpend tekort was, bleef het passief op  
korte termijn zeer zorgwekkend.

(De  verweerster)  heeft  dus  geenszins  rechtsmisbruik  gepleegd  door  het  krediet  op  te 
zeggen  overeenkomstig  de  artikelen  9  en  10  van  haar  kredietreglement  en  door  
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vervolgens opnieuw te onderhandelen over een nieuw krediet, dat zij ditmaal afhankelijk  
stelde van een zakelijke zekerheid (pand op handelszaak) en een persoonlijke zekerheid  
(hoofdelijke borgtocht (van de eiser), waarbij zij rekening hield met het verhoogde risico  
op  het  faillissement  van  de  kredietnemer.  Elke  normaal  voorzichtige  en  oplettende  
kredietverstrekker zou op dezelfde wijze gehandeld hebben.

De eerste rechter heeft het dus bij het verkeerde eind wanneer hij beslist dat het eerste  
krediet alleen maar werd opgezegd om het daarna te verbinden aan zekerheden die de  
bank tot dan toe niet had geëist. De reden daarvoor was dat de financiële toestand van de 
vennootschap Maveco,  na de overname ervan door de vennootschap Citex,  verergerd  
was.

(De eiser) heeft de (verweerster) destijds voor het overige niet in gebreke gesteld om het  
oorspronkelijke  krediet  opnieuw te  openen.  Integendeel,  in zijn brief  van 4 november  
1992 deelde hij haar mee dat hij niet zinnens was te twisten over de vraag of het aan de  
vennootschap Maveco verstrekte krediet al dan niet terecht was opgezegd, maar dat hij  
een voorstel zou formuleren dat de bank in die mate zou tevredenstellen dat zij het krediet  
opnieuw zou willen verstrekken. Net in dat voorstel heeft hij zich borg gesteld.

(De  eiser)  kan  thans  dus  niet  betogen  dat  zijn  hoofdelijke  borgstelling  voor  de  
verbintenissen  van  de  vennootschap  Maveco  ten  aanzien  van  de  bank,  die  werd  
vastgelegd in een geschrift van 7 januari 1993 dat voldeed aan de vereisten van artikel  
1326 van het Burgerljk Wetboek, hem door de bank door middel van bedrog of geweld  
zou zijn afgeperst.

Het hof (van beroep) stelt voor het overige vast dat (de eiser) nooit de nietigheid van die  
borgtocht gevorderd heeft op grond van artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek, daar  
die trouwens gedekt was door zijn maandelijkse betalingen aan de bank van juli 1994 tot  
juni 1996, die net bedoeld waren om zijn verbintenis als borg na te komen.

(De verweerster) heeft evenmin rechtsmisbruik gepleegd door het tweede krediet, dat zij  
op 7 januari 1993 had verstrekt, op 25 februari 1994 eerst gedeeltelijk en daarna op 3  
maart 1994 geheel op te schorten.

Die  verstrekte  kredieten  werden  voorlopig  opgeschort  nadat  de  Kredietbank  op  21  
februari 1994 reeds een gedeelte van de aan de vennootschap Maveco ter beschikking  
gestelde  kredieten  (de  seizoenkredieten)  gedeeltelijk  had  opgeschort,  daar  
laatstgenoemde een aanzienlijke achterstand had opgebouwd in haar betalingen aan de  
Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Een dergelijke reden mocht de (verweerster) ook aanvoeren om de aan de vennootschap  
Maveco  verstrekte  kredieten  voorlopig  op  te  schorten,  wat  zij  dan  ook  deed  bij  de  
aangetekende brief die zij haar op 25 februari 1994 toestuurde, waarin zij daarenboven  
betreurde  dat  de  vennootschap  Maveco  hardnekkig  bleef  weigeren  om  haar  een  
gedetailleerd  verslag  van  de  financiële  situatie  van  het  jaar  1993  en  de  concrete  
resultaten van de aangekondigde herstructureringsmaatregelen mee te delen, ondanks de  
dringende rappels en ingebrekestellingen die zij haar had toegestuurd in de brieven van 
21 en 29 oktober 1993 en vooral die van 8 februari 1994.

De  vennootschap  Maveco  en  meer  bepaald  (de  eiser),  in  zijn  hoedanigheid  van  
gedelegeerd bestuurder van die vennootschap,  hebben het alleen maar aan zichzelf te  
wijten dat  de (verweerster)  hen op 3 maart  1994 ter  kennis  bracht  dat  de verstrekte  
kredieten geheel werden opgeschort omdat de gewenste boekhoudkundige gegevens nog 
steeds niet waren meegedeeld, zoals artikel 42 van het kredietreglement dat vereiste.

De  omstandigheid  dat  die  opschorting,  die  in  wezen  een  tijdelijke  maatregel  is,  
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plaatsvond  op  het  ogenblik  dat  de  rekening  van  de  vennootschap  Maveco  bij  de  
(verweerster( gecrediteerd werd met een bankcheque van om en bij 5.000.000 oude frank  
aan order van de vennootschap Maveco (een cheque die niet is overgelegd) en dat bedrag  
dus  geblokkeerd  werd,  is  uiteraard  niet  de  oorzaak  maar  wel  het  gevolg  van  die  
opschorting.

De eerst gedeeltelijke en vervolgens gehele opschorting van de kredieten door de bank  
was ingegeven door de noodzaak om die kredieten op een verstandige manier te beheren,  
zodat haar achteraf niet verweten kon worden dat zij een virtueel failliete vennootschap  
met een onverdiend krediet kunstmatig in leven had gehouden. Die opschorting was, gelet  
op de omstandigheden, te dezen geenszins voorbarig.

De (verweerster) sloot zich voor het overige alleen maar aan bij het standpunt van de  
Kredietbank en liep daarbij slechts ietwat vooruit op het standpunt van de Generale Bank  
en vervolgens van de bank Ippa, aan wie (de eiser) blijkbaar niets verwijt.

Daarenboven blijkt  uit  geen enkel stuk dat de (verweerster) gehandeld zou hebben in  
strijd  met  het  interbancair  akkoord  dat  de  vennootschap  Maveco  met  haar  vier  
kredietverstrekkers had gesloten, door de drie andere bankiers op de hoogte te brengen 
van haar beslissing om de aan die vennootschap toegestane kredieten op te schorten en  
vervolgens deel te nemen aan de met hen belegde vergadering van 7 maart 1994. Dat  
verwijt  had  haar  voor  het  overige  alleen  kunnen  worden  gemaakt  door  een  van  die  
banken, wat niet is gebeurd".

Grieven

Rechtsmisbruik  bestaat  in de uitoefening van een recht op een wijze  die  kennelijk de  
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en  
bedachtzaam mens. Dat is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in  
verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft.  
Bij de afweging van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening houden 
met alle omstandigheden van de zaak en inzonderheid, bijgevolg, met de situatie van de  
schuldenaar van de houder van het recht.

Wanneer een partij een andere partij verwijt dat zij misbruik heeft gemaakt van haar  
recht en zich daarvoor baseert op het gebrek aan evenredigheid tussen het belang dat de  
houder van het recht uit de uitoefening van zijn recht heeft verkregen en de schade die hij  
daardoor aan een ander heeft berokkend, moet de rechter nagaan of er wel degelijk een  
onevenredigheid  bestaat  tussen  het  voordeel  dat  de  houder  van  het  recht  daaruit  
verkregen heeft en de schade die daardoor aan een ander is berokkend.

Uit de redenen van het arrest blijkt dat het hof van beroep slechts aangetoond heeft dat  
de verweerster houder van een recht was.

Inzake de opzegging van het eerste krediet wijst het arrest erop dat de verweerster het  
recht had het krediet op te zeggen overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van haar krediet-
reglement en inzake de gedeeltelijke opschorting van het tweede krediet met blokkering  
van de tegoeden beslist het arrest alleen dat de situatie van de vennootschap Maveco  
zulks rechtvaardigde en dat de verweerster zich overigens alleen maar aangesloten heeft  
bij het standpunt van de Kredietbank en op dat van andere banken vooruitgelopen is.

Het arrest onderzoekt daarentegen nergens in zijn motivering de schade die aan de eiser  
of aan de vennootschap Maveco is berokkend, evenmin als hun belang om te beletten dat  
de kredieten zouden worden opgezegd.

Het  arrest  heeft  bijgevolg,  hoewel  de  eiser  hierom  vroeg,  op  geen  enkel  ogenblik  
onderzocht of  de verweerster uit de uitoefening van haar rechten geen voordeel heeft  
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verkregen dat buiten verhouding staat tot de daarmee gepaard gaande last voor de eiser  
en,  derhalve,  haar rechten heeft  uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te  
buiten  gaat  van  de  normale  uitoefening  van  haar  rechten  door  een  voorzichtig  en  
bedachtzaam mens, en miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht  
verbiedt.

Het arrest,  dat het door de eiser tegen de vordering van de verweerster aangevoerde  
rechtsmisbruik verwerpt zonder te onderzoeken of de verweerster haar recht niet op een 
onevenredige wijze heeft uitgeoefend, miskent het begrip rechtsmisbruik en is niet naar  
recht verantwoord (schending van de artikelen 1134, derde lid, 1382 en 1383 van het  
Burgerlijk  Wetboek,  en  miskenning  van  het  algemeen  rechtsbeginsel  volgens  hetwelk  
niemand van zijn recht misbruik mag maken).

Het arrest, dat niet vermeldt waarom het bestaan van rechtsmisbruik volgens dat arrest  
uitgesloten is, stelt het Hof daarenboven, en op zijn minst,  in de onmogelijkheid na te  
gaan  of  de  beslissing  naar  recht  is  verantwoord  en  is  derhalve  niet  regelmatig  met  
redenen omkleed (schending van artikel 149).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Rechtsmisbruik  bestaat  in  de  uitoefening  van  een  recht  op  een  wijze  die 
kennelijk de grenzen te buiten gaat  van de normale uitoefening van dat  recht 
door  een  voorzichtig  en  bedachtzaam  mens.  Dat  is  inzonderheid  het  geval 
wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de 
houder  van  dat  recht  beoogt  of  verkregen  heeft.  Bij  de  afweging  van  de 
voorhanden  zijnde  belangen,  moet  de  rechter  rekening  houden  met  alle 
omstandigheden van de zaak.

Na van die regels  de eerste  twee in herinnering te hebben gebracht,  stelt  het 
arrest,  in  tegenstelling  tot  wat  het  middel  betoogt,  niet  louter  vast  dat  de 
verweerster,  krachtens  de  overeenkomst,  het  recht  had  om  op  die  wijze  te 
handelen en om, meer bepaald, het aan de naamloze vennootschap Maveco in 
oktober  1992  verstrekte  krediet  op  te  zeggen  en  het  nieuwe,  in  maart  1993 
verstrekte krediet op 25 februari 1994 eerst gedeeltelijk en daarna op 3 maart 
1994 geheel op te schorten.

Het arrest beslist dat de verweerster " (aldus) niet de grenzen te buiten is gegaan 
van de normale uitoefening van de rechten die uit (haar) (krediet)reglement zijn 
ontstaan, daar zij gereageerd heeft zoals een normaal voorzichtige professionele 
kredietverstrekker dat zou hebben gedaan indien hij geconfronteerd werd met de 
bijzonder hachelijke financiële toestand van (die) naamloze vennootschap".

Met betrekking tot de eerste kredietopzegging in oktober 1992, stelt het arrest op 
omstandige wijze vast dat die situatie toen verergerd was, daar de vennootschap, 
als gevolg van de overname, een passief vertoonde dat "op korte termijn zeer 
zorgwekkend" was, en weerlegt het op die grond het argument waaruit de eiser 
afleidde  dat  die  opzegging  rechtsmisbruik  opleverde  en  volgens  hetwelk  de 
verweerster  het  krediet  alleen  maar  had  opgezegd  om het  aan  zekerheden  te 
kunnen verbinden, iets wat ze tot dan toe niet geëist had.

Het arrest beslist dat de gedeeltelijke opschorting van het krediet op 25 februari 
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1994  verantwoord  was  omdat  de  vennootschap  Maveco  een  aanzienlijke 
achterstand had opgebouwd in haar betalingen aan de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid, wat de Kredietbank ertoe had aangezet om op datzelfde ogenblik een 
soortgelijke  maatregel  te  nemen,  en  ook  omdat  de  voormelde  vennootschap 
"hardnekkig bleef weigeren om haar een gedetailleerd verslag van de financiële 
situatie  van  het  jaar  1993  en  de  concrete  resultaten  van  de  aangekondigde 
herstructureringsmaatregelen  mee  te  delen,  ondanks  de  dringende  rappels  en 
ingebrekestellingen" die de verweerster haar had toegestuurd.

Volgens het arrest verantwoordde dat blijvend gebrek aan inlichtingen ook de 
volledige opschorting van het krediet op 3 maart 1994, en was de blokkering van 
het  bedrag  van  5.000.000  frank  slechts  het  gevolg  daarvan,  op  grond  dat  de 
verweerster  zich zodoende slechts  had aangesloten  bij  "het  standpunt  van  de 
Kredietbank  en  daarbij  slechts  ietwat  vooruit  liep  op  het  standpunt  van  de 
Generale Bank en vervolgens van de bank Ippa", aan wie de eiser blijkbaar niets 
verwijt.

Het arrest besluit dat "de eerst gedeeltelijke en vervolgens gehele opschorting 
van de kredieten door de bank was ingegeven door de noodzaak om die kredieten 
op een verstandige  manier  te beheren,  zodat  haar  achteraf  niet  verweten  kon 
worden dat  zij  een virtueel  failliete vennootschap met een onverdiend krediet 
kunstmatig  in  leven  had  gehouden.  Die  opschorting  was,  gelet  op  de 
omstandigheden, te dezen geenszins voorbarig".

Uit die overwegingen volgt dat het arrest de schade die volgens de eiser in een 
oorzakelijk  verband staat  met  de  houding  van  de verweerster,  met  name het 
faillissement  van  Maveco  die  zij  zou  bespoedigd  hebben,  waardoor  hij  als 
hoofdelijke  borg  schade  geleden  heeft,  terwijl  het  volgens  hem  om  een 
"financieel stabiele en zelfs bloeiende vennootschap" ging, wier situatie "verre 
van hopeloos was" en waaraan de andere bankinstellingen, met uitzondering van 
de  verweerster,  bereid  waren  nieuwe  kredieten  te  verstrekken.  Het  verklaart 
vervolgens die schade niet bewezen.

Het  arrest  onderzoekt,  door  die  overwegingen,  in  het  licht  van  alle 
omstandigheden van de zaak of de verweerster uit de uitoefening van haar recht 
geen voordeel heeft verkregen dat buiten verhouding staat tot de daarmee voor 
de eiser gepaard gaande last.

Het omkleedt aldus met redenen en verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de 
verweerster geen rechtsmisbruik heeft gepleegd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.
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17 januari 2011 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Van Ommeslaghe.

Nr. 48

2° KAMER - 18 januari 2011

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - GEVOLG 
VAN DE ONVOORZICHTIGHEID OF VAN HET GEBREK AAN VOORZORG - CONSTITUTIEF BESTANDDEEL - 
VOLTREKKING VAN HET MISDRIJF - TIJDSTIP - GEVOLG

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - ONOPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - GEVOLG VAN DE ONVOORZICHTIGHEID OF 
VAN HET GEBREK AAN VOORZORG - VOLTREKKING VAN HET MISDRIJF - TIJDSTIP - GEVOLG

1º en 2º Voor het misdrijf bedoeld in de artikelen 418 en 420 Strafwetboek is het gevolg dat 
door de onvoorzichtigheid of het gebrek aan voorzorg is teweeggebracht, een constitutief  
bestanddeel van het misdrijf, dat is voltrokken op het ogenblik dat dit gevolg aan het licht  
komt; het is vanaf dat ogenblik dat de verjaringstermijn begint te lopen1. (Artt. 418 en 420, 
Strafwetboek; Art. 21, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

(H. e.a. T. G. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0930.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 april 2010. 

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 21, eerste lid, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering, en de artikelen 418 en 420 Strafwetboek: het arrest 
oordeelt  ten  onrechte  dat  latere  data  waarop  de  diagnose  werd  gesteld  of 

1 Zie Cass., 13 jan. 1994, AR 9627,  AC, 1994, nr. 16; Cass., 16 nov. 1999, AR P.97.0359.N,  AC, 
1999, nr. 607.
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veruitwendigingen hiervan voor de ouders duidelijk werden, niet relevant zijn 
voor de bepaling van de aanvangsdatum om hieruit af te leiden dat de feiten van 
de telastleggingen verjaard zijn; hierdoor sluit het arrest feitelijke vaststellingen 
uit die ertoe kunnen leiden dat de verjaring van de strafvordering nog niet  is 
ingetreden. 

2. De verjaring van de strafvordering begint te lopen vanaf het ogenblik dat het 
misdrijf is gepleegd.  Dit  is het  geval  wanneer  het misdrijf  is voltrokken,  met 
name wanneer alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf aanwezig zijn. 

3.  Voor  het  misdrijf  bedoeld in  de artikelen  418 en  420 Strafwetboek  is  het 
gevolg  dat  door  de  onvoorzichtigheid  of  het  gebrek  aan  voorzorg  is 
teweeggebracht, een constitutief bestanddeel van het misdrijf dat is voltrokken 
op het ogenblik dat dit gevolg aan het licht komt. Het is vanaf dat ogenblik dat 
de verjaringstermijn begint te lopen.

4. Het arrest oordeelt dat: 

- het onderzoek aanwijzingen aan het licht brengt van hevige pijnen bij de eiseres 
2 op het ogenblik dat zij op 10 oktober 2002 omstreeks 20 u 29 in het ziekenhuis 
werd opgenomen en dit tot de bevalling bij spoedkeizersnede om 22 uur; 

- het kind M. H. op 10 oktober 2002 omstreeks 21 u 25 in acute foetale nood 
verkeerde die compatibel  is  met een inklemming van de navelstreng wat kan 
leiden tot een zuurstofgebrek bij de geboorte; 

-  het  gerechtelijk  onderzoek  ernstige  aanwijzingen  geeft  van  belangrijk 
zuurstoftekort  bij  de  geboorte  waardoor  onmiddellijk  ingrijpen  noodzakelijk 
werd, wat ook gebeurde door het overbrengen naar en langdurige behandeling in 
een gespecialiseerd ziekenhuis.

5. Met deze redenen stelt het arrest aldus vast dat de gevolgen van het beweerd 
foutief optreden van de verweerders onmiddellijk bij de opname van de eiseres 2 
in het ziekenhuis en bij de geboorte van het kind aan het licht gekomen zijn, met 
name op 10 oktober 2002. Op grond van die vaststellingen is de beslissing dat de 
verjaring van de strafvordering begon te lopen vanaf die datum en dat andere, 
latere veruitwendigingen van diezelfde gevolgen hier voor de verjaring irrelevant 
zijn, naar recht verantwoord. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

18  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, B. Gillard, Brussel en R. Vermeiren, 
Antwerpen.
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Nr. 49

2° KAMER - 18 januari 2011

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - FISCALE VALSHEID - OPMAAK EN 
GEBRUIK VAN VALSE FACTUUR - NIET IN DE BOEKHOUDING OF JAARREKENING OPGENOMEN FACTUUR - 
TOEPASSING

Het opmaken van een factuur  en het  gebruik  ervan kunnen valsheid  in  geschriften  en 
gebruik uitmaken in de zin van artikel 73bis, eerste lid, Btw-wetboek en artikel 450, eerste  
lid, WIB92, zonder dat is vereist dat die factuur in de boekhouding of in de jaarrekening van  
de bestemmeling zijn opgenomen. 

(M. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, correctionele kamer, van 11 mei 2010.

De  eisers  voeren  in  memories  die  aan  dit  arrest  zijn  gehecht,  telkens  twee 
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling

(...) 

Tweede middel van de eiser II
11. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 51 en 
53  Strafwetboek,  de  artikelen  73,  73bis,  eerste  lid,  73quinquies,  73sexies  en 
73septies Btw-wetboek en de artikelen 449, 450, eerste lid, 457, §§1 en 2, 458, 
eerste en tweede lid, en 459, eerste lid, WIB92: de appelrechters beantwoorden 
niet  het  verweer  van de eiser  II  dat  er  geen  fiscale  valsheid of  een strafbare 
poging is omdat de beweerde valse facturen niet in de boekhouding noch in de 
jaarrekening werden  opgenomen;  de appelrechters  stellen ten onrechte  dat  de 
opname in de boekhouding en de jaarrekening geen constitutieve elementen van 
de misdrijven valsheid in geschriften en gebruik zijn.

12. De appelrechters beantwoorden en verwerpen het verweer van de eiser II dat 
hij niet schuldig is aan de telastleggingen B.5., B.6., C.5. en C.6. met het geheel 
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van de redenen die ze vermelden (p. 15, laatste alinea, tot en met p. 18, tweede 
alinea). Zij dienden niet verder te antwoorden op de in het middel aangevoerde 
argumenten die tot staving van het verweer zijn aangevoerd, maar als dusdanig 
geen zelfstandig verweer uitmaken.

13.  Gelet  op  de  schuldigverklaring  van  de  eiser  II  aan  voltrokken  fiscale 
valsheden  en  het  gebruik  ervan,  dienden  de  appelrechters  niet  meer  te 
antwoorden  op  zijn  doelloos  geworden  verweer  in  verband  met  de  niet-
strafbaarheid van de poging.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

14.  Het  opmaken  van  een  factuur  en  het  gebruik  ervan  kunnen  valsheid  in 
geschriften  en gebruik  uitmaken in  de  zin van artikel  73bis,  eerste  lid,  Btw-
wetboek en artikel 450, eerste lid, WIB92, zonder dat is vereist dat die factuur in 
de boekhouding of in de jaarrekening van de bestemmeling zijn opgenomen.

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

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

18  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de  h.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Duinslaeger, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Verstraeten, Gent en W. De Brock, Gent.

Nr. 50

2° KAMER - 18 januari 2011

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - 
BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - ONDERZOEK VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - BESTAAN VAN DE SCHADE OF VAN DE AANNEMELIJKHEID VAN DE BENADELING - 
BEOORDELING
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1º  en  2º  Een  burgerlijkepartijstelling  in  toepassing  van  artikel  63  Wetboek  van 
Strafvordering is ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten beantwoorden aan een door de 
wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf en de burgerlijke partij aannemelijk  
maakt dat zij door die feiten is benadeeld; de burgerlijke partij moet bij het instellen van 
haar klacht het bewijs nog niet leveren van de door haar geleden schade, maar dit belet het  
onderzoeksgerecht  dat  geroepen  is  te  oordelen  over  de  ontvankelijkheid  van  de  
burgerlijkepartijstelling  en  de  daardoor  ingestelde  strafvordering,  niet  concreet  vast  te  
stellen dat de aangeklaagde feiten geen schade hebben veroorzaakt of hebben kunnen 
veroorzaken en hieruit af te leiden dat de burgerlijke partij niet aannemelijk maakt door die 
feiten te zijn benadeeld1. 

(D.)

ARREST

(AR P.10.1252.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 juni 2010. 

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Middel 
1. Het middel voert schending aan van artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, de artikelen 63, 66 en 67 Wetboek van Strafvordering en artikel 
1382 Burgerlijk Wetboek, alsmede miskenning van het recht van verdediging: 
het arrest  oordeelt ten onrechte dat de eiser geen schade heeft geleden en dat 
eisers klacht lichtvaardig is; de eiser diende bij zijn stelling als burgerlijke partij 
enkel aan te tonen dat het feit dat hij schade geleden heeft, aannemelijk is en 
heeft aangetoond dat de feiten die het voorwerp uitmaken van zijn klacht wel 
degelijk schade veroorzaken. 

2. Naar luid van artikel 63 Wetboek van Strafvordering kan hij die beweert door 
een  misdaad  of  een  wanbedrijf  te  zijn  benadeeld,  daarover  bij  de  bevoegde 
onderzoeksrechter klacht neerleggen en zich burgerlijke partij stellen. 

Die  burgerlijkepartijstelling  is  ontvankelijk  indien  de  aangeklaagde  feiten 
beantwoorden aan een door de wet  als misdaad of wanbedrijf  gekwalificeerd 

1 Cass., 21 sept. 1999, AR P.99.0743.N,  AC, 1999, nr. 475; Cass., 22 mei 2001, AR P.99.1655.N, 
AC, 2001, nr. 303; Cass., 8 okt. 2002, AR P.02.0419.F, AC, 2002, nr. 516; Cass., 11 feb. 2003, AR 
P.02.0608.N, AC, 2003, nr. 94; Cass., 24 okt. 2006, AR P.06.0688.N, AC, 2006, nr. 507; DECLERCQ, 
R, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, nrs. 503 en 3148. 
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misdrijf  en  de  burgerlijke  partij  aannemelijk  maakt  dat  zij  door die  feiten is 
benadeeld. 

3. De burgerlijke partij moet bij het instellen van haar klacht het bewijs nog niet 
leveren van de door haar geleden schade. Dit belet het onderzoeksgerecht dat 
geroepen is te oordelen over de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling 
en de daardoor ingestelde strafvordering, evenwel niet concreet vast te stellen dat 
de  aangeklaagde  feiten  geen  schade  hebben  veroorzaakt  of  hebben  kunnen 
veroorzaken  en  hieruit  af  te  leiden  dat  de  burgerlijke  partij  niet  aannemelijk 
maakt door die feiten te zijn benadeeld. 

4. Het arrest oordeelt op grond van de feitelijke gegevens die het vaststelt, dat de 
aangeklaagde feiten de eiser niet hebben geschaad noch hebben kunnen schaden. 
Het leidt hieruit af dat de burgerlijkepartijstelling van bij de akteverlening ervan 
niet ontvankelijk is, waardoor het te kennen geeft dat de beweerde schade niet 
aannemelijk is. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

5. Voor het overige komt het middel op tegen de beoordeling in feite door het 
arrest dat de aangeklaagde feiten geen schade hebben veroorzaakt noch hebben 
kunnen veroorzaken of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het 
Hof niet bevoegd is. 

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

18  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. D. Dedecker, Gent en K. De Bock, Gent.

Nr. 51

2° KAMER - 18 januari 2011

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - INVERDENKINGGESTELDE - 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE - VERWEER - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - ONHERROEPELIJKE EN ONHERSTELBARE AANTASTING 
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GROND VAN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - AFWIJZING DOOR 
DE RAADKAMER - ONTVANKELIJKHEID
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2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE - VERWEER - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - 
ONHERROEPELIJKE EN ONHERSTELBARE AANTASTING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GROND VAN 
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - RAADKAMER - REGELING 
VAN DE RECHTSPLEGING - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE - VERWEER - OVERSCHRIJDING VAN DE 
REDELIJKE TERMIJN - ONHERROEPELIJKE EN ONHERSTELBARE AANTASTING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - AFWIJZING DOOR DE RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET-ONTVANKELIJK 
VERKLAART - ARREST DAT DE GEGRONDHEID VAN HET VERWEER TOCH ONDERZOEKT - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2º Wanneer de inverdenkinggestelde bij de regeling van de rechtspleging voor de 
raadkamer  in  schriftelijke  conclusie  aanvoert  dat  de  strafvordering  vervallen  is  daar de  
redelijke  termijn  is  overschreden waardoor  zijn  recht  van verdediging  onherroepelijk  en  
onherstelbaar is aangetast zodat een eerlijk proces niet  meer mogelijk is, werpt hij  een  
grond van verval  van de strafvordering op als bedoeld in artikel  135, §2, Wetboek van  
Strafvordering;  hieruit  volgt  dat  indien  de  raadkamer  zijn  verzoek  afwijst,  tegen  die 
beslissing een ontvankelijk hoger beroep openstaat1. 

3º Niet ontvankelijk bij  gebrek aan belang is het middel dat aanvoert dat de kamer van  
inbeschuldigingstelling onterecht het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking door de 
raadkamer niet-ontvankelijk verklaart, hoewel de inverdenkinggestelde voor de raadkamer 
bij schriftelijke conclusie aanvoerde dat de strafvordering wegens de overschrijding van de 
redelijke  termijn  was  vervallen,  wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  toch  de 
gegrondheid van het verweer met betrekking tot de aangevoerde grond van verval van de 
strafvordering onderzoekt om het hoger beroep af te wijzen2. 

(V. T. ARTAS nv)

ARREST

(AR P.10.1298.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juni 2010.

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

(...) 

1 Cass., 5 okt. 2010, AR P.10.0530.N, AC, 2010, nr.575. 
2 Ibid. 
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Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, artikel 149 
Grondwet en de artikelen 135, §2, en 235bis Wetboek van Strafvordering: het 
arrest verklaart ten onrechte eisers hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking 
niet-ontvankelijk;  voor  de  raadkamer  heeft  de  eiser  immers  bij  conclusie 
aangevoerd  dat  de  strafvordering  wegens  de  overschrijding  van  de  redelijke 
termijn is vervallen.

3.  Artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt:  "De 
inverdenkinggestelde  kan  in  geval  van  onregelmatigheden,  verzuimen  of 
nietigheden  als  bedoeld  in  artikel  131,  §1,  of  met  betrekking  tot  de 
verwijzingsbeschikking,  beroep  instellen  tegen  de  verwijzingsbeschikkingen 
bepaald  in  de artikelen  129 en 130,  onverminderd  het  in  artikel  539 van dit 
Wetboek  beoogde  hoger  beroep.  Hetzelfde  geldt  voor  de  gronden  van  niet-
ontvankelijkheid of  van verval  van de strafvordering.  Het  hoger  beroep  is  in 
geval  van onregelmatigheden,  verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 
131,  §1,  slechts  ontvankelijk  indien  het  middel  bij  schriftelijke  conclusie  is 
ingeroepen  voor  de  raadkamer.  Hetzelfde  geldt  voor  de  gronden  van  niet-
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn 
ontstaan na de debatten voor de raadkamer."

4. Wanneer de inverdenkinggestelde bij de regeling van de rechtspleging voor de 
raadkamer in schriftelijke conclusie aanvoert dat de strafvordering vervallen is 
daar de redelijke termijn is overschreden waardoor zijn recht van verdediging 
onherroepelijk en onherstelbaar is aangetast zodat een eerlijk proces niet meer 
mogelijk is, dan werpt  hij  een grond van verval  van de strafvordering op als 
bedoeld in de vermelde wetsbepaling. Hieruit volgt dat indien de raadkamer zijn 
verzoek afwijst, tegen die beslissing een ontvankelijk hoger beroep openstaat. De 
vraag  te  weten  of  de  grond  van  verval  al  dan  niet  vaststaat,  betreft  de 
gegrondheid  van  het  hoger  beroep,  niet  de  ontvankelijkheid  ervan.  De 
inverdenkinggestelde heeft immers belang om tegen die beslissing op te komen. 

5. Het arrest oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn niet van dien 
aard  is  dat  ze  de  rechten  van  verdediging  definitief  en  onherroepelijk  zou 
schenden, dat de eiser in conclusie voor de raadkamer niet aannemelijk gemaakt 
heeft  waarom en op welke wijze zijn recht  van verdediging op onherstelbare 
wijze  zou  zijn  miskend  en  dat  de  middelen  die  voor  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling worden aangebracht, niet overtuigen. Het arrest oordeelt 
ook dat de redelijke termijn hier niet is overschreden daar aan het gebruik van de 
van valsheid betichte stukken tot op heden geen einde is gesteld.

Aldus onderzoekt het arrest de gegrondheid van eisers verweer en doet het een 
eigen onderzoek over de werkelijkheid van de overschrijding van de redelijke 
termijn om het hoger beroep af te wijzen.

6. Hieruit volgt dat de enkele omstandigheid dat het arrest eisers hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart, hem niet kan grieven.

Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 
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(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

18  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. C. Tijsebaert, Brugge.

Nr. 52

2° KAMER - 18 januari 2011

1º INFORMATIEMAATSCHAPPIJ - VERSTREKKER VAN EEN ELEKTRONISCHE 
COMMUNICATIEDIENST - BEGRIP

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ARTIKEL 46BIS, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - 
VERSTREKKER VAN EEN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDIENST - BEGRIP

1º en 2º "Verstrekker van een elektronische communicatiedienst" in de zin van artikel 46bis 
Wetboek van Strafvordering, is niet alleen de Belgische operator in de zin van de wet van 
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, maar iedereen die diensten van  
elektronische  communicatie  verstrekt,  zoals  onder  meer  de  transmissie  van 
communicatiegegevens;  de  medewerkingsplicht  van  artikel  46bis  Wetboek  van 
Strafvordering is dus niet beperkt tot operatoren van een elektronisch communicatienetwerk 
of verstrekkers van een elektronische communicatiedienst die ook operator zijn in de zin  
van  de  wet  van  13  juni  2005  of  die  hun  elektronische  communicatiediensten  enkel  
verstrekken via hun eigen infrastructuur; die verplichting bestaat ook voor iedereen die een  
dienst aanbiedt die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via 
elektronische  communicatienetwerken  en  de  persoon  die  een  dienst  aanbiedt  die  erin  
bestaat zijn klanten toe te laten via een elektronisch netwerk informatie te verkrijgen of te  
ontvangen  of  te  verspreiden,  kan  ook  een  verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst zijn1.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. YAHOO INC.)

Conclusie van de Heer Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
1. In deze procedure wordt het Hof uitgenodigd nadere inhoud te geven aan de begrippen 
"operator  van  een  elektronisch  communicatienetwerk"  en  "  verstrekken  van  een 
elektronische  communicatiedienst"  zoals  bepaald  in  artikel  46bis  Wetboek  van 
Strafvordering.
YAHOO! Inc. werd voor de correctionele rechtbank vervolgd wegens inbreuk op artikel 
46bis, §2 van het Wetboek van Strafvordering, betreffende de medewerkingplicht rustend 
op operatoren van  een  elektronisch  communicatienetwerk  en  op  verstrekkers  van  een 
elektronische communicatiedienst.

1 Zie de concl. van het OM. 
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Bij vonnis van 2 maart 2009 werd YAHOO! Inc. schuldig bevonden en veroordeeld.
Tegen  dit  vonnis  werd  hoger  beroep  aangetekend  door  YAHOO!  Inc.  en  door  het 
openbaar ministerie.
Bij arrest van 30 juni 2010 doet het hof van beroep te Gent uitspraak over de ingestelde 
hoger beroepen. 
Het vonnis a quo wordt teniet gedaan en YAHOO! Inc. wordt vrijgesproken.
Tegen dit arrest is door de eiser cassatieberoep ingesteld.
2.  Twistpunt  daarbij  is  of  Yahoo!Inc,  door  het  verstrekken  van  een  gratis  webmail 
systeem,  al  dan  niet  een  operator  van  een  elektronische  communicatienetwerk  of  een 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst is, in de zin van art. 46bis Wetboek 
van Strafvordering 
Volgens het hof van beroep te Gent is dat niet het geval. 
Het  'Yahoo!  Gratis  webmail'-systeem  bestaat  in  essentie  in  het  verschaffen  van  een 
software-applicatie die toelaat om aan de hand van een Yahoo!-e-mailadres elektronische 
berichten  te  versturen  en  te  ontvangen  van  op  eender  welke  locatie.  (nr.  15  van  het 
bestreden arrest).
Het  hof  van  beroep  beschouwt  Yahoo!Inc  niet  als  een  operator  van  een  elektronisch 
communicatienetwerk  of  een  verstrekker  van  een  elektronische  communicatiedienst 
omdat kortheidshalve weergegeven:
- slechts als operator van een communicatienetwerk beschouwd wordt de persoon die een 
dergelijk netwerk beheert; 
- slechts als verstrekker van een elektronische communicatiedienst beschouwd wordt de 
persoon  die  -  gewoonlijk  tegen  vergoeding  -  een  dienst  aanbiedt  die  geheel  of 
hoofdzakelijk  bestaat  in  het  overbrengen  van  signalen  via  elektronische 
communicatienetwerken.
Het hof van beroep komt tot een dergelijke invulling van de concepten operator van een 
elektronisch  communicatienetwerk  en  verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst - de begrippen worden in de Wetboek van Strafvordering zelf niet 
gedefinieerd - rekening houdend met de definities in de Wet van 13 juni 2005 betreffende 
de elektroniche communicatie (BS 20 juni 2005) (zie nr. 18.l van het bestreden arrest).
Op grond van die begrippen oordeelt het bestreden arrest (nr. 19):
Het webmail-systeem, zoals door Yahoo! uitgewerkt en ter beschikking gesteld van de 
gebruikers van het internet, kan op zich niet worden gekwalificeerd als een elektronische 
communicatiedienst in de zin van de Belgische wet. Het is geloofwaardig dat het Yahoo-
systeem zelf enkel gebruik maakt van het globale (wereldwijde) netwerk, uitgebouwd en 
beheerd door - van Yahoo te onderscheiden - operatoren van netwerken en verstrekkers 
van elektronische communicatiediensten.
3. In cassatie wordt één middel, bestaande uit drie onderdelen, aangevoerd.
Eerste onderdeel - Volgens het eerste onderdeel van het middel weerhoudt het bestreden 
arrest  een  onjuiste  interpretatie  van  de  noties  "operator  van  een  elektronisch 
communicatienetwerk" en "verstrekker van een elektronische communicatiedienst". 
De betreffende interpretatie is, aldus het onderdeel, niet verenigbaar met de wet en het 
algemeen rechtsbeginsel dat de autonomie van het strafrecht voorschrijft.
De begrippen operator van een elektronisch communicatienetwerk en verstrekker van een 
elektronische communicatiedienst  zijn  noch in  art.  46bis Wetboek van Strafvordering, 
noch in enige andere wettelijke bepaling gedefinieerd. 
De term "verstrekker  van een elektronische communicatiedienst" is  in 1998 in de wet 
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opgenomen omdat de notie "operator van een elektronisch communicatienetwerk" te eng 
geworden was. Steeds vaker zou het voorkomen dat in het kader van een onderzoek een 
vraag zal  moeten  gericht  worden  aan een dienstenaanbieder die  niet  noodzakelijk  een 
operator  van  een  netwerk  is.  Bedoeling  was  dat  de  tekst  van  de  wet  meer  in 
overeenstemming zou zijn met  de actuele en nog te verwachten  ontwikkelingen in de 
telecommunicatiesector. Zo werd de medewerkingplicht van operatoren uitgebreid tot de 
zogenaamde dienstenverstrekkers, die op de geliberaliseerde telecommunicatiemarkt een 
steeds grotere rol spelen.
In 1998 kon de wetgever evident geen aansluiting vinden bij de wet van 13 juni 2005. 
Overigens definieert, anders dan het bestreden arrest aangeeft, de wet van 13 juni 2005 de 
exacte begrippen operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker van 
een  elektronische  communicatiedienst  niet.  Evenmin  wordt  een  uitlegging  van  de 
betekenis van de betreffende begrippen in art. 46bis Wetboek van Strafvordering gegeven.
De  wijziging  van  art.  46bis  Wetboek  van  Strafvordering  in  2007  is  ingegeven  door 
restrictieve rechtspraak betreffende  de notie telecommunicatie.  Daarom werd  die notie 
vervangen door elektronische communicatie.
Voor het overige is de wil van de wetgever met betrekking tot de invoering van de notie 
"verstrekker"  niet  gewijzigd:  een  sluitend  en  omvattend  begrippenarsenaal  en 
toepassingsgebied  creëren,  waaronder  niet  alleen  vallen  de  zogenaamde  Belgische 
operatoren in de zin van de wet van 13 juni 2005, maar ook al degenen die één of andere 
dienst verstrekken met betrekking tot elektronische communicatie.
De notie van operator in de zin van de wet van 13 juni 2005 is overigens dermate ruim 
dat, indien deze laatste wet dient ter interpretatie van het begrip in art. 46bis Wetboek van 
Strafvordering en in dat artikel een enge uitleg wordt gegeven aan "de verstrekker van een 
elektronische  communicatiedienst",  dat  laatste  begrip  eigenlijk  een  leeg  begrip  wordt 
aangezien de verstrekker dan al valt onder de notie operator. 
Derhalve moet een ruime uitleg aan de begrippen in art. 46bis gegeven worden, zodat ook 
personen die geen operator zijn en personen die operator of verstrekker zijn in de zin van 
de  wet  van  13  juni  2005  maar  nog  geen  kennisgeving  hebben  gedaan,  tot  de 
medewerkingplichtigen gerekend moeten worden.
Daar  waar  het  bestreden  arrest  aldus  de  betekenis  en  de  inhoud  van  de  begrippen 
"operator  van  een  elektronisch  communicatienetwerk"  en  "verstrekker  van  een 
elektronische  communicatiedienst"  in  art.  46bis  Wetboek  van  Strafvordering  dezelfde 
betekenis en inhoud geeft  als in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie,  schendt  het  bestreden  arrest  art.  46bis  Sv,  alsook  het  algemeen 
rechtsbeginsel dat de autonomie van het strafrecht voorschrijft.
Tweede en derde onderdeel - Het tweede en het derde onderdeel verzoeken prejudiciële 
vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof als de interpretatie van het bestreden arrest 
moet gevolgd worden.
De eerste prejudiciële vraag heeft  betrekking op het onderscheid tussen operatoren en 
verstrekkers  in  de  zin  van  art.  46bis  en  andere  verstrekkers  van  elektronische 
communicatiediensten die dezelfde diensten verschaffen maar niet onder art. 46bis vallen 
en daarom geen medewerkingplicht hebben.
De  tweede  prejudiciële  vraag  heeft  betrekking  op  een  mogelijk  onderscheid  in 
behandeling  tussen  Belgische  en  niet-Belgische  verstrekkers  van  elektronische 
communicatiediensten
4.  De  kernvraag  in  deze  zaak  is  de  vraag  hoe  ruim  de  noties  "operator  van  een 
elektronisch  communicatienetwerk"  en  "verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst" moeten ingevuld worden. 
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In een restrictieve invulling van de begrippen is de operator de persoon die de technische 
installaties van een elektronisch netwerk onder zich heeft en onderhoudt. De verstrekker 
van een elektronische communicatiedienst is de persoon die een dienst aanbiedt die erin 
bestaat zijn klanten toe te laten via een elektronisch netwerk - dat hij niet noodzakelijk in 
eigen beheer heeft - informatie te verkrijgen en te verspreiden.
Men kan  de notie  verstrekker  van  een elektronische  communicatiedienst  evenwel  een 
ruimere uitleg geven. Verstrekker is dan ook de persoon die een dienst verschaft die erin 
bestaat dat hij zijn klanten een gelegenheid tot elektronische uitwisseling van gedachten 
verschaft. 
Het hof van beroep te Gent heeft voor een restrictieve invulling geopteerd. Het middel 
opteert voor de ruime invulling. 
Hierna zal worden nagegaan of het hof van beroep te Gent de meest correcte interpretatie 
van art. 46bis Sv. heeft gegeven. Dat gebeurt eerst in het licht van de totstandkoming en 
de  evolutie  van  art.  46bis  Sv.  en  de  uitvoeringsreglementering  van  art.  46bis  Sv. 
Vervolgens wordt een en ander ruimer gekaderd in de actuele juridische omgeving en 
enkele algemene beginselen.
5. Totstandkoming en evolutie van art. 46bis Wetboek van Strafvordering - Artikel 46bis 
Wetboek van Strafvordering werd ingevoegd bij artikel 2 van de Wet van 10 juni 1998 tot 
wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
tegen  het  afluisteren,  kennisnemen  en  opnemen  van  privécommunicatie  en 
-telecommunicatie (BS 22 september 1998).
Het wetsontwerp dat tot die wet aanleiding heeft gegeven kaderde in het raam van het 
actieplan  van  de  regering  tegen  de  georganiseerde  criminaliteit  en  strekte  ertoe  een 
oplossing aan te reiken voor een reeks knelpunten die naar aanleiding van de wet van 30 
juni 1994 waren opgedoken2. 
Herhaaldelijk werd tijdens de parlementaire voorbereiding de klemtoon gelegd op het feit 
dat het wetsontwerp een moeilijk evenwicht nastreefde tussen (onder meer):
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit3.
Artikel  46bis  Sv.  kadert  in  een  drietrapsgewijze  benadering  van  de  controle  van 
telecommunicatie,  waarbij  inbreuk  op  de  persoonlijke  levenssfeer  bij  elke  trap  groter 
wordt, zodat elke hogere trap met meer waarborgen gepaard gaat dan een lagere trap4. 
De drietrapsgewijze benadering zoals zij in het oorspronkelijk wetsontwerp vervat lag, 
kan schematisch als volgt worden voorgesteld:
Onderzoeksverrichting
Vindplaats
1.
Identificatie van nummers/accounts en/of houders van nummers/accounts
Art. 46bis Sv.

2 Verslag  Wetsontwerp  tot  wijziging  van  de  wet  van  30  juni  1994  ter  bescherming  van  de 
persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/9, 3.
3 Zie o.m. Verslag Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/9, 7 en 12.
4 Wetsontwerp  tot  wijziging  van de  wet  van  30 juni  1994 ter  bescherming  van  de  persoonlijke 
levenssfeer  tegen  het  afluisteren,  kennisnemen  en  opnemen  van  privécommunicatie  en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/1, 2-3.



238 HOF VAN CASSATIE 18.1.11 - Nr. 52 

2.
Opsporing van communicatie
Art. 88bis Sv.
3.
Onderscheppen van communicatie
Art. 90ter Sv.
In  het  aanvankelijke  wetsontwerp  was  voor  deze  onderzoeksverrichtingen  slechts 
voorzien in een medewerkingplicht voor (zowel de private als de openbare) operatoren5.
Al vrij snel na de indiening van het wetsontwerp diende de regering amendementen in 
waardoor  naast  de  notie  operator  van  een  telecommunicatienetwerk  ook  de  notie 
verstrekker van een telecommunicatiedienst verscheen6.
Deze  amendementen  werden  verantwoord  doordat  de  term  "operator  van  een 
telecommunicatienetwerk"  in  de  toenmalige  stand  van  de  wetgeving  te  beperkt  was 
geworden. Het zou immers meer en meer voorkomen dat de vraag om medewerking van 
het openbaar ministerie of van de onderzoeksrechter gericht zou moeten worden tot een 
dienstenaanbieder die niet noodzakelijk een operator van een netwerk is (bijvoorbeeld een 
Internettoegangsleverancier  of  de  zogenaamde  acces-providers).  Belangrijk  voor  de 
interpretatie van de notie verstrekker van een telecommunicatiedienst is dat de noodzaak 
van de toevoeging van de betreffende notie werd gekaderd in de liberalisering van de 
telecommunicatiemarkt7. Die liberalisering werd in België gerealiseerd door een wet van 
19 december 1997 die de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven wijzigde8. De betreffende wet kwam tot stand op grond 
van  een  wetsontwerp  van  4  november  1997  en  in  het  licht  van  enkele  Europese 
Richtlijnen,  waaronder  de  belangrijke  Richtlijn  90/380/EEG9.  Welnu,  de  betreffende 
richtlijn  bevat  een  definitie  van  telecommunicatiediensten  als  diensten  die  geheel  of 
gedeeltelijk  bestaan  in  de  overdracht  en  routering  van  signalen  over  het  openbaar 
telecommunicatienet via telecommunicatieprocédés, met uitzondering van radio-omroep 
en televisie. (art. 1). Samen met het feit dat de wetgever zich bij de invoering van de notie 
beperkte  tot  de  verwijzing  naar  de zogenaamde  ISP's  (internet  service  providers),  die 
telecommunicatiediensten verstrekken in de betekenis die aan het begrip wordt toegekend, 
leidt  dat  tot  de  vaststelling  dat  de  wetgever  met  de  notie  verstrekker  van  een 
telecommunicatiedienst,  zeker  in  1998,  slechts  de  dienstverleners  die  instaan  voor 
transmissie van communicatiegegevens heeft bedoeld.

5 Wetsontwerp  tot  wijziging  van de  wet  van 30 juni  1994 ter  bescherming  van de  persoonlijke 
levenssfeer  tegen  het  afluisteren,  kennisnemen  en  opnemen  van  privécommunicatie  en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/1, 3.
6 Zie amendementen nrs. 1, 4 en 6 in Amendementen Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 
juni 1994 ter  bescherming van de persoonlijke  levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en 
opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/2, 1-4.
7 Verslag namens de commissie voor de justitie Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 
1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen 
van privécommunicatie en -telecommunicatie,  Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1-828/3, 3 en Verslag 
Wetsontwerp  tot  wijziging  van  de  wet  van  30  juni  1994  ter  bescherming  van  de  persoonlijke 
levenssfeer  tegen  het  afluisteren,  kennisnemen  en  opnemen  van  privécommunicatie  en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/17, 2.
8 Wet 19 december 1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen 
die inzake de vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien 
uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie, BS 30 december 1997.
9 Richtlijn van de Commissie,  28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor  de 
telecommunicatiediensten, PB L 24 juli 1990, afl. 192.
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6. Om een en ander ruimer te kaderen, is het nuttig nog een aantal andere elementen aan 
te stippen.
Vooreerst  is  het  belangrijk  vast  te stellen dat uit  de totstandkoming van de wettelijke 
bepalingen op geen enkel ogenblik bleek dat het de bedoeling was aan de term verstrekker 
van een elektronische communicatiedienst een andere invulling te geven in het kader van 
art. 46bis Sv. dan in het kader van de toepassing van art. 88bis of 90ter Sv. Als de notie 
verstrekker  van  een  telecommunicatiedienst  in  art.  46bis  ruim  zou  moeten  opgevat 
worden,  zodat ook bedrijven die op het internet actief zijn,  maar  niet instaan voor de 
transmissie  van gegevens  over  het netwerk,  onder het  begrip vallen,  zou de wetgever 
allicht een ander begrip gebruikt hebben dan dat van de artikelen 88bis Sv. en in het kader 
van de tapmaatregelen ingevolge art. 90ter en volgende Sv? Men kan geen strafrechtelijk 
gesanctioneerde  medewerkingplicht  opleggen  aan  personen  die  aan  die 
medewerkingplicht niet kunnen voldoen. Er zij daarbij op gewezen dat telecommunicatie 
enkel mag afgeluisterd worden tijdens de overbrenging ervan. 
De wetgever blijkt  met de verstrekkers van elektronische communicatiediensten in art. 
46bis geen andere personen bedoeld dan in het kader van de toepassing van art. 88bis of 
90ter  Sv.  De  Koning  heeft  in  zijn  KB van  9  januari  200310 aan  alle  operatoren  van 
telecommunicatienetwerken  en  verstrekkers  van  telecommunicatiediensten  zonder 
onderscheid  de  verplichting  opgelegd  om  een  permanent  beschikbare  coördinatiecel 
Justitie  op  te  richten,  verantwoordelijk  voor  de  communicatie  met  de  gerechtelijke 
autoriteiten  en  de  opvolging  van  de  tapmaatregelen  (art.  2).  Voorts  gelden  ook  de 
technische eisen inzake de interceptie van communicatie  (art.  6 van het KB) voor alle 
operatoren van telecommunicatienetwerken en verstrekkers van telecommunicatiediensten 
en geldt voor alle operatoren van een telecommunicatienetwerk en verstrekkers van een 
telecommunicatiedienst de verplichting om de klok op hun systemen te synchroniseren 
met het wettelijk tijdregistratiesysteem (art. 8). De Koning is er in 2003 - geheel in de lijn 
van de wil van de wetgever -vanuitgegaan dat alleen personen die gegevens overdragen 
en  routeren  over  een  communicatienetwerk  te  beschouwen  zijn  als  verstrekkers  van 
telecommunicatiediensten. Ten overvloede kan nog verwezen worden naar art. 9 van het 
KB. In 2003 kwam men tot de vaststelling dat er nog geen technische normen waren voor 
het  afluisteren  van  communicatie  over  het  internet.  Daarom  moest  de  internetsector 
uitgesloten worden van de technische eisen bedoeld in art. 6 van het KB. Hoe werd die 
internetsector omschreven? Als de verstrekkers van internettoegang, en dus niet als alle 
bedrijven die diensten aanbieden op het internet.
Tenslotte had ook het openbaar ministerie het zo begrepen. Immers, in de omzendbrief nr. 
COL 13/98 van het College van Procureurs-generaal werd aangegeven dat men voor een 
beter  begrip  van  de  terminologie  "operator  van  een  telecommunicatienetwerk  en 
verstrekker  van  een  telecommunicatiedienst"  best  kon  verwijzen  naar  de  definities 
gegeven  in  artikel  68,  5°,  19° en 23° van de Wet  van  21 maart  1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals gewijzigd door de reeds 
vermelde  liberaliseringswet  van  19  december  1997.  Daarin  werden  de  termen 
telecommunicatienetwerk,  telecommunicatiedienst  en  operatoren  gedefinieerd.  Als 
telecommunicatiedienst  gold,  in  navolging  van  de reeds vermelde  omschrijving  in  de 
Richtlijn 90/380/EEG de dienst die geheel of gedeeltelijk in de transmissie en routering 
van  signalen  over  telecommunicatienetwerken  bestaat,  met  uitzondering van  radio-  en 
televisieomroepdiensten! 
7. Een van de bezwaren tegen het gebruik van de wet van 13 juni 2005 ter interpretatie 

10 KB 9 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 46bis, §2, eerste lid, 88bis, §2, eerste en derde 
lid, en 90quater, §2, derde lid van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 109ter, E, §2 van de 
wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, 
BS 10 februari 2003.
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van  de  terminologie  in  art.  46bis  Sv.  is  dat  daardoor  de  term  "verstrekker  van  een 
elektronische  communicatiedienst"  een  leeg  begrip  zou  zijn  aangezien  het  wordt 
vereenzelvigd  met  de  notie  operator  in  de  zin  van  de  wet  van  13  juni  2005.  Het  is 
inderdaad zo dat  ingevolge  art.  2,  11°  en 9 van de wet  van 13 juni 2005 11 zowel  de 
operator  van  een  elektronisch  communicatienetwerk  als  de  verstrekker  van  een 
elektronische  communicatiedienst  operator  kunnen  zijn  in  de  zin  van  die  wet.  De 
wetgever heeft hiermee een terminologische keuze gemaakt die tegen de Europese aanpak 
ingaat12. Dat impliceert evenwel niet dat aan de term verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst een ruimere betekenis zou moeten worden toegekend dan degene die 
uit de wet van 13 juni 2005 kan worden afgeleid..
Evenmin relevant is de wijziging van art. 46bis Sv. door de wet van 23 januari 200713. Het 
is zo dat die wet  de terminologie  van art.  46bis Sv.  heeft  aangepast.  Voortaan is niet 
langer sprake van de operator van een telecommunicatienetwerk en de verstrekker  een 
telecommunicatiedienst, maar van de operator van een elektronisch communicatienetwerk 
en  de  verstrekker  van  een  elektronische  communicatiedienst.  In  het  kader  van  de 
toepassing  van  art.  88bis  en  90ter  Sv.  daarentegen  wordt  nog  de  oude  terminologie 
gehanteerd. 
Het verschil in terminologie is klaarblijkelijk niet ingegeven door de wil een verschillende 
betekenis toe te kennen aan de begrippen in art. 46bis en de begrippen in het kader van 
artt. 88bis en 90ter e.v. Sv. De wijziging van art. 46bis Sv. was enkel ingegeven door 
rechtspraak over  de vraag of  de vaststelling van  de gebruiker  van een dynamisch  IP-
adres14 onder art. 46bis valt, dan wel onder art. 88bis. In het eerste geval kan de Procureur 
des Konings de vaststelling vorderen. In het tweede geval dient de onderzoeksrechter te 
vorderen. Volgens bepaalde rechtspraak moest de vaststelling van de gebruiker van een 
dynamisch IP-adres onder art. 88bis vallen, nu de noodzakelijke opgave van een tijdstip 
zou impliceren dat men niet louter een identificatie doet. Dat strookte evident niet met de 
wil  van de wetgever,  zodat de wetgever  heeft  ingegrepen om te verduidelijken dat de 
vaststelling  van  de  gebruiker  van  een  dynamisch  IP-adres  wel  degelijk  onder  de 
maatregelen bedoeld in art. 46bis Sv. valt15.
Naar  aanleiding  van  de  wijziging  van  art.  46bis  Sv.  heeft  de  wetgever  meteen  de 
terminologie "telecommunicatie" aangepast aan de nieuwe terminologie van de wet van 
13 juni 200516, waar de wetgever de term elektronische communicatie hanteert17. Dat de 
wetgever dat alleen voor art. 46bis Sv. heeft gedaan en niet in het kader van artt. 88bis en 
90ter e.v. Sv., is ongetwijfeld alleen het gevolg van het feit dat het wetsontwerp slechts op 
dat eerste artikel betrekking had. De Minister bevestigde overigens uitdrukkelijk dat het 

11 Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 20 juni 2005.
12 Zie  D.  STEVENS,  P.  VALCKE,  E.  LIEVENS,  "De  nieuwe  Wet  van  13  juni  2005  betreffende  de 
elektronische communicatie: laattijdige leerling in overambitieuze Europese klas?", A&M 2006, afl. 
2, (161), 166.
13 Wet 23 januari 2007 tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering,  BS 14 
maart 2007.
14 Het IP-adres is een uniek adres dat aan een pc die op een elektronisch communicatienetwerk actief 
is wordt  toegekend.  Bij  een vast  IP-adres heeft een pc altijd hetzelfde adres.  Bij  een dynamisch 
wijzigt het IP-adres omdat de ISP (internet service provider) telkens voor een bepaalde periode een 
IP-adres toekent.
15 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering, Parl.St. Senaat 
206-2007, nr. 3-1824/1, 4-5.
16 Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 20 juni 2005.
17 Zie Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering,  Parl.St.  
Senaat 206-2007,  nr.  3-1824/1,  7.  Zie  eveneens  Amendementen  Wetsontwerp  tot  wijziging  van 
artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering,  Parl.St. Senaat 206-2007, nr. 3-1824/2, 1-2 en 
Verslag Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering,  Parl.St.  
Senaat 206-2007, nr. 3-1824/3, 14.
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wetsontwerp  niet  raakte  aan  de  basisbeginselen  van  de  wet18.  Een  en  ander  wordt 
overigens,  minstens  impliciet  bevestigd  doordat  de  wetgever  in  het  kader  van  de 
bevoegdheden van de inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten in de "zusterartikelen" 
van  art.  46bis,  88bis  en  90ter  e.v.  Sv.  overal  de  terminologie  operator  van  een 
elektronische  communicatienetwerk  en  verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst hanteert19. De wetgever verwees in het kader van de totstandkoming 
van die zusterartikelen uitdrukkelijk naar de artikelen in het Wetboek van Strafvordering. 
Ook hier bleek tijdens de parlementaire voorbereiding geen enkele indicatie dat aan de 
termen  in  het  kader  van  de  identificatie  van  abonnees/gebruikers  en/of 
communicatiemiddelen een andere betekenis zou moeten toekomen dan in het kader van 
de registratie, opsporing of afluistering.
8.  Verder  past  het  nog erop te  wijzen  dat  in art.  46bis zoals  het oorspronkelijk  werd 
voorgesteld in het kader van de totstandkoming van de wet van 1998 slechts sprake was 
van de identificatie (i) van een houder van een niet publiek aansluitingsnummer van een 
bepaald telecommunicatiemiddel of (ii) van het niet publiek aansluitingsnummer van een 
bepaald telecommunicatiemiddel van een houder20. Ook dat werd aangepast.  Ingevolge 
amendement nr. 1 van de regering was niet langer alleen sprake van de identificatie van 
houders  van  niet  publieke  aansluitingsnummers  (of  omgekeerd),  maar  wel  van  de 
identificatie van de abonnee van een telecommunicatiedienst  of de mededeling van de 
identificatiegegevens met betrekking tot de telecommunicatiediensten waarop een bepaald 
persoon geabonneerd is.
Het  amendement  werd  verantwoord  doordat  men  in  de  toenmalige 
telecommunicatiewereld  niet  alleen  meer  "nummers"  van  telefoontoestellen  gebruikte. 
Om in de mogelijkheid  te zijn de volledige  telecommunicatiewereld  te kunnen vatten 
diende een andere terminologie gebruikt te worden. Er was nu immers ook meer en meer 
sprake van e-mailadressen, internetsites, ... Om deze reden werden in het wetsontwerp de 
woorden "nummers" vervangen door een aantal andere concepten die rekening houden 
met de aard van de maatregel die beoogd werd. In het geval van art. 46bis handelt het 
over het opvragen van een aantal (administratieve) gegevens. 
Daarom werd de term "identificatiegegevens" gebruikt: ofwel heeft men de naam van een 
persoon en gaat men na op welke telecommunicatiediensten hij geabonneerd is,  ofwel 
heeft men een "nummer" en gaat men na welke persoon op dit nummer geabonneerd is21.
Als tijdens de parlementaire voorbereiding werd aangegeven dat een ruime definitie van 
het begrip "telecommunicatiedienst" moet gehanteerd worden, dan moet dat in de optiek 
van  de  verruiming  van  de  notie  identificatiegegevens  gezien  worden.  Men  bedoelde 
daarmee  dat  niet  alleen  telefonie  werd  bedoeld,  maar  ook  andere  vormen  van 
telecommunicatie. Dat blijkt uit het feit dat de idee dat de notie telecommunicatiedienst 
ruim  moet  ingevuld  worden,  volgt  op  de  vermelding  dat  men  "houder  van  een 
aansluitingsnummer"  vervangen  heeft  door  de  woorden  "abonnee  van  een 

18 Verslag Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering, Parl.St.  
Senaat 206-2007, nr. 3-1824/3, 3. 
19 Zie  artikelen  18/7,  18/8 en 18/17 van  de  Wet  30 november  1998 houdende regeling van  de 
inlichtingen- en veiligheidsdienst, BS 18 december 1998, zoals ingevoegd bij de Wet 4 februari 2010 
betreffende de methoden voor  het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheids-
diensten, BS 10 maart 2010.
20 Wetsontwerp tot  wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer  tegen  het  afluisteren,  kennisnemen  en  opnemen  van  privécommunicatie  en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/1, 21.
21 Amendement nr. 1, zie Amendementen Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van 
privécommunicatie en -telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/2, 1.
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telecommunicatiedienst"22. Deze passage laat niet de conclusie toe dat de wetgever van 
mening was  dat aan de notie "verstrekker  van een telecommunicatiedienst"  een ruime 
invulling moet gegeven worden.
9.  Voorts  is  het  nog  van  belang  de  verwijzing  naar  emailadressen  en  internetsites  te 
situeren.  Men  kan  op  grond  van  de  verwijzing  naar  emailadressen  tot  de  volgende 
gedachtegang  verleid  worden:  aangezien  ook  emailadressen  als  relevante 
telecommunicatiegegevens worden vermeld, zijn de verstrekkers van emailadressen ook 
verstrekkers van elektronische communicatiediensten in de zin van art. 46bis Sv. Evenwel 
moet men een onderscheid maken tussen de personen die moeten medewerken aan de 
identificatie  enerzijds  en  relevante  identificatiegegevens  anderzijds.  Toen  de  wet  van 
1998 die art. 46bis in het Wetboek van Strafvordering heeft ingevoerd tot stand kwam 
bestond reeds het gebruik dat internet service  providers  (ISP's  -  personen die toegang 
bieden  tot  het  internet)  hun  klanten  eveneens  een  emaildienst  en  eventueel  enige 
webruimte verschaften. Het was toen logisch dat de wetgever meende dat de ISP's een 
gebruiker zouden kunnen identificeren aan de hand van een emailadres of een website. 
Ook vandaag kennen de meeste ISP's hun klanten nog deze diensten toe, ook al zijn dat 
strikt  genomen  geen  telecomdiensten.  Er  is  inderdaad  een  onderscheid  tussen  de  IT-
diensten en de telecom-diensten. De telecomdiensten hebben betrekking op de transmissie 
van gegevens op het netwerk. Toekennen van webruimte en mailadressen is eerder een 
IT-dienst.  Dat  blijkt  intussen  ook  duidelijk.  Er  bestaan  tal  van  leveranciers  van 
mailadressen die geen telecomoperator zijn. Yahoo!Inc is er zo een. Maar ook Google en 
Microsoft hebben dergelijke diensten. Dit zijn evenwel geen telecom-operatoren. Zij zijn 
alleen actief in de IT-sector, en niet in de telecom-sector. Men kan nog een stap verder 
gaan: bijna alle bedrijven kennen hun personeelsleden mailadressen toe. Dat maakt van 
die bedrijven nog geen telecom-operatoren. Een en ander verklaart waarom de Minister 
van Justitie tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet  van 2007 die art.  46bis 
heeft gewijzigd verklaar heeft dat art. 46bis niet van toepassing was op emailadressen23.
Men vermag uit de verwijzing naar emailadressen tijdens de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 1998 dus niet afleiden dat elke verstrekker van een emaildres eveneens 
een  verstrekker  van  een  telecommunicatiedienst,  tegenwoordig  elektroniche 
communicatiedienst, in de zin van art. 46bis Sv. is. Dat de wetgever in 2007 voorzichtiger 
is geworden in de vermelding van mogelijke identificatiegegevens, illustreert dat hij toen 
besefte  dat  de  telecom-operatoren  bijlange  niet  meer  de  enige  of  de  dominante 
verstrekkers  van  IT-diensten  waren.  Dat  heeft  hem  er  evenwel  niet  toe  gebracht  de 
personen  die  kunnen  aangesproken  worden  uit  te  breiden.  Daarentegen  heeft  hij 
beperkingen geplaatst bij de mogelijke identificatiegegevens.
Een  volgend  argument  voor  de  enge  interpretatie  van  de  term  verstrekker  van  een 
elektronische  communicatiedienst  in  de  zin van  art.  46bis  Sv.  is  dat  de  Minister  van 
Justitie  tijdens  de  parlementaire  voorbereiding  van  de  wet  van  1998  aangaf  dat  de 
amendementen waren ingegeven door de bekommernis om de voorgestelde tekst aan te 
passen aan de evolutie van de nieuwe technologieën inzake telecommunicatie. Volgens de 
Minister  waren  de  begrippen  zo  opgesteld  dat  ze  ruim,  maar  tevens  zo  precies 
gedefinieerd werden dat zij al die nieuwe technologieën kunnen dekken24. Het ontwerp 
wou  zo  neutraal  mogelijk  zijn  op  het  vlak  van  de  specifieke 

22 Verslag  Wetsontwerp  tot  wijziging  van  de  wet  van  30  juni  1994  ter  bescherming  van  de 
persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/9, 19-20.
23 Verslag Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering, Parl.St.  
Senaat 206-2007, nr. 3-1824/3, 7.
24 Verslag  Wetsontwerp  tot  wijziging  van  de  wet  van  30  juni  1994  ter  bescherming  van  de 
persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en 
-telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1075/9, 13.
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telecommunicatietechnologieën25. Als men werkelijk een ruime invulling aan het begrip 
had willen geven, dan zou de minister niet voorgehouden hebben dat men de tekst van de 
wet  wou aanpassen aan nieuwe technologieën inzake telecommunicatie,  maar  wel  aan 
nieuwe technologieën en toepassingen inzake telecommunicatie.
Uit  het  voorgaande  blijkt  dat  uit  de  parlementaire  voorbereiding  geen  enkele  echt 
overtuigende  reden  te  distilleren  is  die  ertoe  noopt  of  toelaat  af  te  stappen  van  de 
restrictieve uitleg van de notie verstrekker van een elektronische communicatiedienst.
10. Een aantal tegenargumenten falen evenzeer.
Zo is er de definiëring van internetsector in het KB van 12 oktober 201026. Dat KB bepaalt 
de  nadere  regels  voor  de  wettelijke  medewerkingplicht  bij  vorderingen  door  de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie. Het is 
tot stand gekomen in het kader van de bevoegdheden van die diensten die zijn opgenomen 
in de art. 18/7 en volgende van de reeds aangehaalde wet van 30 november 1998 zoals die 
in  2010  werd  gewijzigd27.  Zoals  reeds  aangegeven  zijn  de  bepalingen  van  de  wet 
geïnspireerd op onder meer art. 46bis Sv.
Welnu, bij de bepaling van de medewerkingplicht definieert de Koning het nieuwe begrip 
internetsector als volgt (ten einde voor deze sector een afzonderlijke overgangsregeling te 
kunnen invoeren):
"Internetsector" wordt als volgt gedefinieerd: het geheel van operatoren van elektronische 
communicatienetwerken en verstrekkers van elektronische communicatiediensten: 
die aan gebruikers toegang tot het internet aanbieden,
die eindgebruikers via een netwerkaansluitpunt elektronische communicatiediensten over 
het internet aanbieden,
die activiteiten op het internet aanbieden, of
die  faciliteiten  hiervoor  ter  beschikking  stellen  zoals  bijvoorbeeld  netwerkonderdelen, 
lokalen, eindapparatuur of bijbehorende faciliteiten.
Dergelijke ruime omschrijving van de internetsector suggereert dat de Koning, anders dan 
in  2003  (ter  herinnering:  daar  gebruikt  de  Koning  de  term:  verstrekker  van 
internetoegang)  uitgaat van een erg ruime invulling van de termen operatoren van een 
elektronisch  communicatienetwerk  of  verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst.  Wanneer  dergelijke  ruime  invulling  zou  moeten  aangehouden 
worden in het kader van de wet van 30 november 1998, is niet in te zien waarom dat niet 
eveneens zou kunnen of moeten gelden voor de toepassing van art. 46bis en de overige 
relevante bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.
Evenwel blijkt  de nieuwe, ruime invulling door de Koning geen steun te vinden in de 
parlementaire  voorbereiding  van  de  wet  van  4  februari  201028,  die  de  wet  van  30 
november 1998 heeft gewijzigd, in die zin dat de wetgever daarin niet de wil heeft geuit 
een  andere  invulling  te  geven  aan  de  begrippen  operator  van  een  elektronisch 
communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische communicatiedienst  dan het 
geval was bij de totstandkoming van de wet die in 1998 de betreffende begrippen heeft 

25 Verslag namens de commissie voor de justitie Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 
1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen 
van privécommunicatie en -telecommunicatie, Parl.St. Kamer 1997-1998, nr. 1-828/3, 13.
26 Koninklijk  Besluit  12  oktober  2010  houdende  de  nadere  regels  voor  de  wettelijke 
medewerkingsplicht bij vorderingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met betrekking tot 
elektronische communicatie, BS 8 november 2010.
27 Wet  30  november  1998  houdende  regeling  van  de  inlichtingen-  en  veiligheidsdienst,  BS 18 
december 1998.
28 Wet  4  februari  2010  betreffende  de  methoden  voor  het  verzamelen  van  gegevens  door  de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 10 maart 2010.
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ingevoerd in het Wetboek van Strafvordering. Evenmin heeft de wetgever de Koning de 
bevoegdheid verleend om een ruimere invulling te verlenen aan de betreffende begrippen.
Zodoende kan op basis van de vermelde tekst van het KB niet besloten worden dat er een 
ruimere  uitleg  moet  zijn  van  de  noties  operator  van  een  elektronisch 
communicatienetwerk  of  verstrekker  van  een  elektronische  communicatiedienst  dan 
degene die hiervoor gevonden werd.
Ten slotte pleit bepaalde rechtsleer voor een ruime invulling van het begrip "verstrekker 
van een elektronische communicatiedienst". VAN LINTHOUT meent dat de visie dat Yahoo!
Inc geen verstrekker van een elektronische communicatiedienst is neerkomt op stellen dat 
Tom Boonen geen wielrenner is29. Het klinkt mooi maar het overtuigt niet. Vooreerst lijkt 
deze visie meer ingegeven door de wil een efficiënt strafrechtelijk onderzoek te kunnen 
voeren  dan  door  de  parlementaire  voorbereiding  van  de  wet.  Daarenboven  lopen  de 
metaforen  die  hij  gebruikt  mank.  Op  zich  is  het  goed  een  link  te  leggen  met  de 
liberalisering  van  het  spoor.  De  sporen  worden  door  Infrabel  beheerd  en  diverse 
maatschappijen zetten er treinen op in. Evenwel zijn Skype,  Netlog of Yahoo!inc geen 
treinen in de betekenis van die metafoor. Zij zijn passagiers op die treinen. De treinen zijn 
de ISP's. 
Andere  auteurs  besteden  doorgaans  weinig  aandacht  aan  de  betekenis  van  de  term 
vertrekker  van een elektronische communicatiedienst30.  In  de rechtsleer zijn dus zeker 
geen  dwingende  argumenten  te  vinden  voor  een  ruime  interpretatie  van  de  notie 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst. 
De conclusie inzake de juiste interpretatie van de notie "verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst" die op grond van de parlementaire voorbereiding werd gevonden, 
blijft dus overeind: de operator van een elektronisch communicatienetwerk is de persoon 
die  de  infrastructuur  van  een  netwerk  beheert.  De  verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst is de persoon die transmissiediensten op een netwerk aanbiedt. Een 
operator kan ook een verstrekker zijn, maar de twee vallen niet noodzakelijk samen. 
Naar de Belgische Internetsector toe, betekent dat bijvoorbeeld dat Belgacom en Telenet 
operatoren zijn. Zij beheren immers allebei elk een eigen kabelnetwerk. Deze bedrijven 
zijn  eveneens  verstrekkers  van  internettoegang,  aangezien  zij  hun  klanten  ook 
transmissiediensten aanleveren op het internet. Belgacom en Telenet zijn evenwel niet de 
enige verstrekkers van internettoegang.Er zijn nog andere bedrijven die op de bestaande 
netwerken toegang tot het internet aanbieden, al dan niet gekoppeld aan een eigen stuk 
netwerk. Het gaat daarbij om bedrijven als Belgian Telecom, Dommel, EDPNet, Evonet 
en Scarlet.
Voor  wat  mobiele  telefonie  betreft,  zijn  Proximus,  Mobistar  en  Base  operator  en 
verstrekker.  Telenet  (Mobile),  Belgian  Telecom,  Aldi  (Talk),  Mobile  Vikings,  Scarlet 
(Mobile),  Jim  (Mobile)...zijn  verstrekkers.  Zij  gebruiken  voor  hun  mobiele 
telefoniediensten het netwerk van Base, Proximus of Mobistar. 
11. De weerhouden interpretatie blijft ook overeind als men haar ruimer inbedt en met 
name in het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel.
De klassieke uitlegging vereist  een strikte interpretatie voor  de strafwet.  Er wordt  een 
verbod van analoge interpretatie van de strafwet aan gekoppeld. Wel moet actueel, onder 

29 P.  VAN LINTHOUT,  "Yahoo  is  geen  verstrekker  van  elektronische  communicatiedienst", 
Juristenkrant 2010, afl. 216 (en err. 217), (4 (err. 9)), 4 en 5.
30 Bijv.  A.  SADZOT,  "Les  écoutes,  la  prise  de  connaissance  et  l'enregistrement  des 
(télé)communications privées après la loi du 10 juin 1998" in M. FRANCHIMONT, M. JACOBS, P. LEWALLE, 
et al. (eds.), Le point sur les procédures (1ère partie), Luik, Formation permanente CUP, 2000, (223), 
231-234;  J.  KEUSTERMANS,  F.  MOLS en T. DE MAERE,  Informaticacriminaliteit,  in: Comm.  Straf.,  J. 
KEUSTERMANS en T. DE MAERE, Tien jaar wet informaticacriminaliteit, RW 2010-2011, 562.
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meer om pragmatische redenen, de idee van een strikte interpretatie genuanceerd worden. 
Zo wordt onder meer een evolutieve interpretatie van de strafwet aanvaard. Er is dan wel 
vereist  dat  er geen  twijfel  bestaat  over  het feit  dat  de  wetgever  de toepassing van de 
strafwet op de nieuwe feiten zou gewild hebben. Welnu, in casu heeft de wetgever diverse 
kansen gehad (wet van 2007 en wet van 2010) om zijn gewijzigde wil met betrekking tot 
de  invulling  van  de  noties  operator  van  een  elektronische  communicatiedienst  en 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst uit te drukken zonder dat hij dat 
gedaan heeft. Men zou dan ook aan de notie "evolutieve interpretatie" afbreuk doen als 
men  op  grond  daarvan  zou  pleiten  voor  een  ruime  uitlegging  van  de  betreffende 
begrippen. 
Daar  kan  aan toegevoegd  worden  dat  de  wetgever  intussen  over  andere  terminologie 
beschikt om verstrekkers van elektronische communicatiediensten in de ruime betekenis 
van het woord te omschrijven.  Het betreft  de notie "leveranciers  van diensten van de 
informatiemaatschappij". Als dienst van de informatiemaatschappij geldt elke dienst die 
gewoonlijk  tegen  vergoeding,  langs  elektronische  weg  op  afstand  en  op  individueel 
verzoek van een afnemer van de dienst verricht wordt31.
Van meet af aan is bij de totstandkoming van art. 46bis Sv. gewezen op de noodzaak van 
een juist evenwicht tussen een efficiënte bestrijding van de misdaad en de bescherming 
van de privacy. De wetgever heeft dit evenwicht na veel discussie neergelegd zoals het 
actueel vervat ligt in die bepaling. Indien de wetgever van mening zou zijn dat het gerecht 
een ruimere toegang moeten hebben tot diverse verwerkers van persoonsgegevens, dan is 
het aangewezen dat hij dat ondubbelzinnig in wetgeving verankert.
12. Besluit. Het door het hof van beroep te Gent verleende ontslag van rechtsvervolging 
geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting of wetsinterpretatie. De operator van een 
elektronisch  telecommunicatienetwerk  is  de  persoon  die  aanbieder  is  van 
infrastructuurgebonden elementen van het netwerk. De leverancier van een elektronische 
communicatiedienst is de persoon die een transmissiedienst over het netwerk levert.
Het eerste onderdeel van het middel dient aldus verworpen te worden. 
Voorts  is  er  geen  reden  om  de  voorgestelde  prejudiciële  vragen  (tweede  en  derde 
onderdeel van het middel) te stellen aan het Grondwettelijk Hof, nu de prejudiciële vragen 
uitgaan van een verkeerde interpretatie van art. 46bis Sv. betrekking hebben op een niet 
bestaand verschil in behandeling of niet van belang zijn voor de beslechting van de zaak.
In het bijzonder gaat de eerste voorgestelde prejudiciële vraag ervan uit dat personen die 
een kennisgeving zouden moeten doen aan het BIPT in toepassing van de Wet van 13 juni 
2005,  maar  dat  nog  niet  gedaan  hebben,  geen  operator  van  een  elektronisch 
communicatienetwerk of een verstrekker van een elektronische communicatiedienst zijn 
in de zin van art. 46bis Sv. Dat stemt niet overeen met de juiste interpretatie van art. 46bis 
Sv. en ook niet met de uitleg die het bestreden arrest van die bepaling heeft gegeven. In de 
mate dat de prejudiciële vraag er voorts van uitgaat dat er personen zijn die elektronische 
communicatiediensten aanbieden in de zin van art. 46bis die geen kennisgeving moeten 
doen aan het BIPT, is zij tegenstrijdig, nu zij precies vertrekt vanuit de rechtsopvatting dat 
alleen personen die een kennisgeving moeten doen in de zin van art. 9 van de Wet van 13 
juni 2005 verstrekkers van een elektronische communicatiedienst zijn in de zin van art. 
46bis Sv.
Wat de tweede prejudiciële vraag betreft: zij gaat ervan uit dat Yahoo!Inc volgens het 
bestreden arrest geen operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker 
van een elektronische communicatiedienst zou zijn omdat het bedrijf is geïmmatriculeerd 
en gevestigd op Amerikaans grondgebied. Dat is evenwel niet de strekking van het arrest, 

31 Zie onder meer de Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten 
van de informatiemaatschappij, BS 17 maart 2003.
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minstens lijkt  het  niet  de reden waarop het bestreden arrest  zijn beslissing steunt Het 
arrest oordeelt dat Yahoo!Inc geen operator van een elektronisch communicatienetwerk of 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst is omdat het geen netwerk beheert 
en geen transmissiediensten levert op het netwerk, minstens dat dat niet is aangetoond. De 
plaats waar het bedrijf gevestigd is, is bij dit oordeel niet van belang.
Indien daarentegen de bestreden beslissing met als zelfstandige reden aldus zou moeten 
worden  gelezen  dat  onvoldoende  is  bewezen  dat  de  Belgische  rechter  te  dezen 
rechtsmacht bezit, blijft het arrest eveneens cassatiebestendig nu door de eiser tegen dit 
oordeel geen specifieke grief wordt aangevoerd.
Conclusie: bij afwezigheid van ambtshalve in te roepen middel is het cassatieberoep te 
verwerpen.

ARREST

(AR P.10.1347.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 30 juni 2010.

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

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid van het middel aan: 
het middel is enkel gericht tegen de beslissing over de begrippen 'operator van 
een  elektronische  communicatiedienst'  en  'verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst';  het  middel  is  niet  gericht  tegen  de  beslissing  van  de 
appelrechters  dat  de  verweerster  niet  aanwezig is  in  België;  bovendien  is  de 
beoordeling van de hoedanigheid van de verweerster een beoordeling van feiten.

2.  Anders  dan  de  grond  van  niet-ontvankelijkheid  aanvoert,  hebben  de 
appelrechters  niet  beslist  dat  de  Belgische  rechtscolleges  geen  rechtsmacht 
hebben. Enkel voor de beoordeling van de vraag of de verweerster nu al dan niet 
operator  van  een  elektronisch  communicatienetwerk  of  verstrekker  van  een 
elektronische communicatiedienst is, onderzoeken ze of de verweerster in België 
dergelijke  diensten  verstrekt.  Ze  leiden  daar  geen  gevolg  uit  af  voor  de 
rechtsmacht van de Belgische rechtscolleges.

3. Voor het overige vraagt het middel geen onderzoek van feiten, maar wel een 
wettigheidsonderzoek  naar  de  inhoud  van  de  begrippen  'operator  van  een 
elektronisch  communicatienetwerk'  en  'verstrekker  van  een  elektronische 
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communicatiedienst'.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen.

Eerste onderdeel
4.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  46bis  Wetboek  van 
Strafvordering,  alsmede  miskenning  van  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de 
autonomie  van  het  strafrecht:  het  bestreden  arrest  oordeelt  onterecht  dat  de 
inhoud van de begrippen 'operator van een elektronisch communicatienetwerk' 
en  'verstrekker  van  een  elektronische  communicatiedienst'  in  artikel  46bis 
Wetboek van Strafvordering dezelfde betekenis en inhoud heeft als de wet van 
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

5. Artikel 46bis Wetboek van Strafvordering bepaalt: 

"§1. Bij het opsporen van de misdaden en wanbedrijven kan de procureur des 
Konings  bij  een  gemotiveerde  en  schriftelijke  beslissing,  door  zo  nodig  de 
medewerking van de operator van een elektronisch communicatienetwerk of van 
de verstrekker van een elektronische communicatiedienst of van een politiedienst 
aangewezen door de Koning te vorderen, overgaan of doen overgaan op basis 
van  ieder  gegeven  in  zijn  bezit  of  door  middel  van  een  toegang  tot  de 
klantenbestanden van de operator of van de dienstenverstrekker tot:

1°  de  identificatie  van  de  abonnee  of  de  gewoonlijke  gebruiker  van  een 
elektronische  communicatiedienst  of  van  het  gebruikte  elektronische 
communicatiemiddel;

2°  de  identificatie  van  de  elektronische  communicatiediensten  waarop  een 
bepaald  persoon geabonneerd  is  of  die  door een  bepaald  persoon gewoonlijk 
gebruikt worden.

De  motivering  weerspiegelt  de  proportionaliteit  met  inachtneming  van  de 
persoonlijke  levenssfeer  en  de  subsidiariteit  ten  opzichte  van  elke  andere 
onderzoeksdaad.

In  geval  van  uiterst  dringende  noodzakelijkheid  kan  iedere  officier  van 
gerechtelijke  politie,  na  mondelinge  en  voorafgaande  instemming  van  de 
procureur  des  Konings,  bij  een  gemotiveerde  en  schriftelijke  beslissing  deze 
gegevens  opvorderen.  De  officier  van  gerechtelijke  politie  deelt  deze 
gemotiveerde  en  schriftelijke  beslissing  en  de  verkregen  informatie  binnen 
vierentwintig  uur  mee aan  de  procureur  des  Konings  en motiveert  tevens  de 
uiterst dringende noodzakelijkheid.

§2.  Iedere  operator  van  een  elektronisch  communicatienetwerk  en  iedere 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst van wie gevorderd wordt 
de in paragraaf 1 bedoelde gegevens mee te delen, verstrekt de procureur des 
Konings  of  de  officier  van  gerechtelijke  politie  de  gegevens  die  werden 
opgevraagd binnen een termijn te bepalen door de Koning, op het voorstel van 
de Minister van Justitie en de Minister bevoegd voor Telecommunicatie.

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de 
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persoonlijke levenssfeer en op voorstel van de Minister van Justitie en van de 
Minister  die  bevoegd  is  voor  Telecommunicatie,  de  technische  voorwaarden 
voor de toegang tot de in §1 bedoelde gegevens, die beschikbaar zijn voor de 
procureur  des  Konings  en  voor  de  in  dezelfde  paragraaf  aangewezen 
politiedienst.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis krijgt van de maategel of 
daaraan  zijn  medewerking  verleent,  is  tot  geheimhouding  verplicht.  Iedere 
schending van  het  geheim wordt  gestraft  overeenkomstig artikel  458 van het 
Strafwetboek.

Weigering  de  gegevens  mee  te  delen,  wordt  gestraft  met  geldboete  van 
zesentwintig euro tot tienduizend euro."

6.  'Verstrekker  van  een  elektronische  communicatiedienst'  in  de  zin  van 
voormeld artikel 46bis Wetboek van Strafvordering, is niet alleen de Belgische 
operator  in de zin van de wet  van 13 juni  2005 betreffende de elektronische 
communicatie,  maar  iedereen  die  diensten  van  elektronische  communicatie 
verstrekt, zoals onder meer de transmissie van communicatiegegevens. 

De medewerkingsplicht van artikel 46bis Wetboek van Strafvordering is dus niet 
beperkt  tot  operatoren  van  een  elektronisch  communicatienetwerk  of 
verstrekkers van een elektronische communicatiedienst die ook operator zijn in 
de  zin  van  de  voormelde  wet  van  13  juni  2005  of  die  hun  elektronische 
communicatiediensten  enkel  verstrekken  via  hun  eigen  infrastructuur.  Die 
verplichting  bestaat  ook  voor  iedereen  die  een  dienst  aanbiedt  die  geheel  of 
hoofdzakelijk  bestaat  in  het  overbrengen  van  signalen  via  elektronische 
communicatienetwerken. De persoon die een dienst aanbiedt die erin bestaat zijn 
klanten toe te laten via een elektronisch netwerk informatie te verkrijgen of te 
ontvangen  of  te  verspreiden,  kan  ook  een  verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst zijn.

7. De appelrechters hebben in essentie geoordeeld dat:

- de verweerster een softwareapplicatie verschaft die toelaat om met een Yahoo!-
e-mailadres elektronische berichten te versturen en te ontvangen op eender welke 
locatie (arrest ro 15);

-  "nergens  (...)  op  afdoende  wijze  (...)  [is]  komen  vast  te  staan  dat  [de 
verweerster], hetzij als operator van een netwerk, hetzij als verstrekker van een 
communicatiedienst, enige rol vervult (of heeft vervuld), dan wel tussenkomt of 
tussengekomen  is  bij  de  overbrenging  van  gegevens  vanuit  België  naar  de 
portaalsite van [de verweerster]" (arrest ro 18, h);

- de verweerster "voor de toepassing van haar webmaildiensten enkel gebruik 
[maakt] van de (bestaande) infrastructuur en de bestaande communicatiediensten 
('netwerken'  en  'diensten'  in  de  zin  van  artikel  46bis  [Wetboek  van 
Strafvordering]" (arrest ro 18, k);

- de verweerster geen verstrekker van elektronische communicatiediensten is in 
de zin van artikel 46bis Wetboek van Strafvordering, omdat zij  enkel gebruik 
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maakt van 'het globale (wereldwijde) netwerk, uitgebouwd en beheerd door - van 
[de verweerster] te onderscheiden - operatoren van netwerken en verstrekkers 
van elektronische communicatiediensten'.

8. Op grond van die vaststellingen hebben de appelrechters niet wettig kunnen 
beslissen  dat  de  verweerster  geen  verstrekker  van  een  elektronische 
communicatiedienst is in de zin van artikel 46bis Wetboek van Strafvordering.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede en derde onderdeel
9. De onderdelen die niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Veroordeelt de verweerster in de kosten.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

18  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter –  Andersluidende  conclusie  van  de  h.  De  Swaef,  eerste  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. J. Dhont, Brussel en B. Theeuwes, Brussel.

Nr. 53

2° KAMER - 19 januari 2011

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
OPENBAAR MINISTERIE - KANTSCHRIFT - INLICHTINGENBULLETIN - ACTUALISERING - UITWERKINGEN

2º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - OPENBAAR MINISTERIE - KANTSCHRIFT - 
INLICHTINGENBULLETIN - ACTUALISERING - UITWERKINGEN

3º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - KANTSCHRIFT - 
INLICHTINGENBULLETIN - ACTUALISERING - UITWERKINGEN

1º, 2° en 3° Het opvragen van een inlichtingenbulletin door het openbaar ministerie, om na  
te gaan of de eerder ingewonnen inlichtingen nog steeds actueel zijn, strekt ertoe de zaak 
in  staat  van wijzen te  brengen en stuit  dus  de  verjaring1.  (Art.  22,  Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering)

(L.)

1 Zie Cass., 29 nov. 2006, AR P.06.0174.F, AC, 2006, nr. 613
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.1484.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Charleroi van 22 juni 2010.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij hebben geoordeeld dat de verjaring van 
de strafvordering was gestuit op 8 juli 2009 doordat de procureur des Konings 
een inlichtingenbulletin opvroeg ofschoon hij reeds sedert 15 januari 2009 over 
dergelijk stuk beschikte, waardoor die vraag niet kon worden omschreven als een 
daad van onderzoek of van vervolging waarbij de verjaring geldig wordt gestuit.

Het  opvragen  van  een  inlichtingenbulletin,  om  na  te  gaan  of  de  eerder 
ingewonnen inlichtingen nog steeds actueel zijn, strekt ertoe de zaak in staat van 
wijzen te brengen en stuit dus de verjaring.

Het middel faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over 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.

19 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Steffens – Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Loop,  advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Ligot, Charleroi.

Nr. 54
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2° KAMER - 19 januari 2011

1º UITLEVERING - DOOR DE BEVOEGDE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT 
AANHOUDING - EXEQUATUR DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT - VERJARING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - DOOR DE BEVOEGDE BUITENLANDSE 
OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING - EXEQUATUR DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT - VERJARING

1º en 2º De kamer van inbeschuldigingstelling moet op het hoger beroep tegen het door de  
raadkamer bevolen exequatur, met name nagaan of, op het ogenblik van haar beslissing,  
het aanhoudingsbevel dat door de bevoegde buitenlandse overheid is verleend en op grond  
waarvan de uitlevering is gevraagd, aan de wettelijke vereisten voldoet1;  zij  moet aldus 
nagaan  of  de  strafvordering  al  dan  niet  verjaard  is  volgens  de  wetgeving  van  de 
verzoekende Staat2.  (Art. 10, Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; 
Artt. 3 en 7, Uitleveringswet 1874)

(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. O.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1773.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 november 2010.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel 
Geschonden wettelijke bepaling 

- artikel 10 van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13  
december 1957

Uit  die  bepaling  volgt  dat  de  Verdragsluitende  Partijen  de  uitlevering  niet 
kunnen toestaan indien de strafvordering volgens de wet van de verzoekende 
Partij verjaard is.

De kamer van inbeschuldigingstelling moet op het hoger beroep tegen het door 
de raadkamer bevolen exequatur met name nagaan of, op het ogenblik van haar 

1 Zie Cass., 18 feb. 2003, AR P.02.1711.N, AC, 2003, nr. 116.
2 Henri-D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH en Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 
Die Keure, 2010, 6de uitg., p. 1419 en 1425.
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beslissing, het aanhoudingsbevel dat door de bevoegde buitenlandse overheid is 
verleend  en  op  grond  waarvan  de  uitlevering  is  gevraagd,  aan  de  wettelijke 
vereisten voldoet.

Het arrest vermeldt dat het niet aan de Belgische overheid staat om, ook al werd 
een uittreksel van de buitenlandse wetgeving voorgelegd, de berekening van de 
verjaring door de voorzitter van het hof van assisen van de verzoekende Staat, 
opnieuw ter discussie te stellen.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft zich aldus aan het haar opgelegde 
toezicht onttrokken en beslist bijgevolg niet naar recht dat de voorwaarden voor 
de uitlevering niet verenigd waren.

Er is geen grond om acht te slaan op het middel van de eiser, aangezien het niet 
tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

19 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 55

2° KAMER - 19 januari 2011

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG 
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
ONDERZOEKSRECHTER - AANWEZIGHEID VAN DE RAADSMAN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE BIJ EEN 
GEPLANDE WEDERSAMENSTELLING - MACHTIGINGSBESLISSING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP GEGROND 
VERKLAART - INVERDENKINGGESTELDE - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - AANWEZIGHEID VAN DE 
RAADSMAN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE BIJ EEN GEPLANDE WEDERSAMENSTELLING - 
MACHTIGINGSBESLISSING - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP GEGROND VERKLAART - 
INVERDENKINGGESTELDE - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
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1º  en 2º  Het  cassatieberoep is  niet  ontvankelijk  wanneer het  vóór  de eindbeslissing  is  
ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen de beslissing van de onderzoeksrechter waarbij de  
raadsman van de eiser, inverdenkinggestelde, toestemming krijgt aanwezig te zijn op een 
komende wedersamenstelling van de feiten, ontvankelijk en gegrond verklaart1.  (Art. 416, 
eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1910.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 november 2010.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het arrest dat met toepassing van de artikelen 22 Wetboek van Strafvordering en 
138, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet, in zoverre die bepalingen 
aan het openbaar ministerie het recht toekennen om beroep in te stellen tegen de 
beschikkingen  van  de  onderzoeksrechter,  verklaart  het  hoger  beroep  van  de 
procureur des Konings tegen de beslissing van de onderzoeksrechter waarbij de 
raadsman van de eiseres de toestemming krijgt aanwezig te zijn op een komende 
wedersamenstelling van de feiten, ontvankelijk en gegrond.

De rechter heeft door dat arrest  niet zijn gehele rechtsmacht uitgeoefend over 
alle punten van de strafvordering. Overeenkomstig artikel 416, eerste lid, van het 
voormelde  wetboek  staat  tegen  een  dergelijke  beslissing  eerst  cassatieberoep 
open na het eindarrest in de zin van die bepaling.

Artikel 416, tweede lid, dat de enige, zich te dezen niet voordoende, gevallen 
opsomt waarin de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen voorbereidende 
arresten en arresten van onderzoek, geeft de inverdenkinggestelde die beweert 
recht  te  hebben  op  bijstand  van  een  advocaat  tijdens  een  komende 
wedersamenstelling, niet het recht om de beslissing over die eis onmiddellijk aan 
het toezicht van het Hof te onderwerpen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Het Hof vermag voor het overige geen acht te slaan op de memorie die niet de 

1 Zie Cass., 19 jan. 2005, AR P.04.1515.F, AC, 2005, nr. 39.
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ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreft.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. S. Berbuto, Luik.

Nr. 56

1° KAMER - 20 januari 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL BIJ HET 
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN - 
ARTIKEL 1 - BEROVING VAN DE EIGENDOM VAN EEN GOED - BEGINSEL VAN DE SCHADELOOSSTELLING 
- UITZONDERING - ARTIKEL 23, §3, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 DECEMBER 1978 - 
VERENIGBAARHEID

2º GEZONDHEIDSPOLITIE — OVER DIEREN - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL BIJ HET 
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN - 
ARTIKEL 1 - BEROVING VAN DE EIGENDOM VAN EEN GOED - BEGINSEL VAN DE SCHADELOOSSTELLING 
- UITZONDERING - ARTIKEL 23, §3, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 DECEMBER 1978 - 
VERENIGBAARHEID

1º en 2º Artikel 23,  §3, van het koninklijk  besluit  van 6 december 1978 betreffende de 
bestrijding van de runderbrucellose luidens hetwelk de rechthebbende, onverminderd de 
toepassing  van  strafbepalingen,  elk  recht  op  schadeloosstelling  verliest  indien  hij  de 
bepalingen  van  het  besluit  niet  naleeft  of  de  instructies  gegeven  door  de  inspecteur-
dierenarts in uitvoering van het besluit niet nakomt, is in beginsel, niet onverenigbaar met  
artikel  1  van het  Eerste  Aanvullende Protocol  bij  het  Verdrag tot  bescherming van de  
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  (Art. 1, Aanvullend Protocol nr. 1 bij 
het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955; 
Art. 23, §3, K.B. 6 dec. 1978)

(BIO D'ARDENNES nv T. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0230.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 
18 december 2008.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan.
(...)

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de  
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart  
1952 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955 (artikel 1) en, voor zoveel als  
nodig, dat artikel 1 van de Belgische wet van 13 mei 1955;

- artikel 159 van de Grondwet;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter een beslissing, met name een norm,  
die een hogere bepaling schendt, niet mag toepassen;

-  algemeen  rechtsbeginsel  volgens  hetwelk  bepalingen  van  internationaal  recht  met  
rechtstreekse werking voorrang hebben op nationaalrechtelijke bepalingen;

- artikel 23 van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van  
de runderbrucellose, waarvan §1 werd gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit  
van 28 januari 1991,  en waarvan §1bis en 2,  respectievelijk werden gewijzigd bij  de  
artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 27 januari 1989, en vóór de wijziging ervan  
bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 2001.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond, bevestigt het beroepen  
vonnis en verwerpt bijgevolg de vordering tot schadeloosstelling die de eiseres tegen de  
eerste verweerder had ingesteld.

Het arrest grondt zijn beslissing op de onderstaande redenen:

"Op  het  vlak  van  de  beginselen  die  op  grond  van  de  aangevoerde  supranationale  
bepalingen van toepassing zijn, kunnen we inderdaad merken dat het Europees Hof voor  
de Rechten van de Mens, in verschillende arresten, het begrip eigendomsberoving heeft  
uitgebreid  en  voor  de  toepassing  van  die  bepalingen,  ook  gevallen  in  aanmerking  
genomen  heeft  waarin  de  gevolgen  voor  de  eigenaar  gelijkstonden  met  een  
eigendomsberoving en dus het ontbreken van een billijke schadeloosstelling heeft gestraft.

Nochtans maakt dat Hof, zoals de [eiseres] zelf erop wijst, altijd een analyse van de feiten  
van  de  zaak  en  'een  concrete  beoordeling  van  de  voorliggende  zaak  (casuïstische  
benadering)'.

In  deze zaak dient  in aanmerking te worden genomen dat België  over een uitgebreid 
arsenaal aan wetten en verordeningen beschikt, zowel inzake brucellose als leucose, dat  
wel degelijk het beginsel huldigt dat een billijke schadeloosstelling wordt toegekend voor  
opgelegde slachtingen.

Bovendien kan uit de bovenstaande analyse van de fouten van de partijen die in deze fase 
als  volledig  weergegeven  moet  worden  beschouwd,  worden  opgemaakt  dat  de  reden 
waarom de [eiseres] de in de regels bedoelde schadeloosstelling niet heeft ontvangen, het  
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feit is dat zij die regels niet heeft nageleefd en dat zij kennelijke en herhaalde fouten heeft  
begaan in de aanpak van haar probleem.

Wegens  die  fouten  verloor  zij  voor  alle  litigieuze  slachtingen  het  recht  op 
schadeloosstelling.

Binnen  het  kader  van  de  aangevoerde  supranationale  bepalingen  kan  de  rechter  die  
fouten  ook  in  aanmerking  nemen  om  op  grond  daarvan  te  oordelen  dat  de  billijke  
schadeloosstelling,  zowel  voor  het  verlies  van  de  runderen  als  het  verlies  van  de  
schadeclaims,  door  [de  eerste  verweerder]  op  grond  van  de  toepasselijke  wet-  en  
regelgeving kon worden geweigerd.

Anders gezegd, volgens de logica van het onderzoek van die supranationale bepalingen,  
vormen de gedraging van [de eerste verweerder] voor de drie kuddes en zijn weigering  
om te vergoeden inmengingen die stroken met het wettigheidsvereiste, het vereiste van het  
legitiem doel, het vereiste van het billijk evenwicht en van schadeloosstelling, namelijk  
voor het laatstgenoemde, het vereiste van evenredigheid tussen de algemene vereisten van  
het algemeen belang van de maatschappij en de vrijwaring van de grondrechten van het  
individu.

Artikel 16 van de Grondwet, ook al stemmen de bewoordingen ervan niet perfect overeen  
met  die  van  artikel  1  van  het  voornoemde  protocol  gaat  uit  van  dezelfde  visie  op  
eigendomsberoving en schadeloosstelling voor die beroving.

In dat opzicht moet de redenering op het vlak van de schadeloosstelling dezelfde zijn: in  
beginsel moet de toepasselijke regeling voorzien in een billijke schadeloosstelling, wat  
het geval is bij brucellose, maar het is niet verboden iemand die schadeloosstelling te  
ontzeggen ingeval die regeling niet  wordt nageleefd: in deze zaak verantwoordden de  
kennelijke  en  herhaalde  fouten  van  de  [eiseres]  dat  de  schadeloosstelling  werd  
geweigerd.

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de [eiseres] in deze zaak geen aanspraak kan 
maken  op  een  schadeloosstelling  voor  de  kwestieuze  slachtingen  op  grond  van  de  
voornoemde grondwettelijke en supranationale bepalingen, afzonderlijk beschouwd of in  
onderling  verband  met  andere  bepalingen  zoals  het  door  de  [eiseres]  aangevoerde  
decreet d'Allarde.

Bovendien  moet,  om dezelfde  redenen  als  die  welke  in  de  analyse  van  dat  punt  zijn 
vermeld, worden aangenomen dat artikel 23, §3, van het voornoemde koninklijk besluit  
betreffende de bestrijding van brucellose, in beginsel, niet onverenigbaar is, noch met de  
grondwetsbepalingen,  noch  met  de  door  de  [eiseres]  aangevoerde  supranationale  
bepalingen".

Grieven

Artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de  
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,  goedgekeurd bij  artikel  1 van de  
Belgische wet van 13 mei 1955 luidt als volgt:

"Alle  natuurlijke  of  rechtspersonen  hebben  recht  op  het  ongestoord  genot  van  hun  
eigendom.  Niemand  zal  van  zijn  eigendom worden  beroofd  behalve  in  het  algemeen  
belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene 
beginselen van het internationaal recht.

De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 
Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te  
oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om  
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de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren".

De tweede norm in die bepaling gaat over de bescherming tegen de beroving van de  
eigendom van een goed.

In de zin van die bepaling slaat de beroving van de eigendom op elke vorm van definitieve  
en volledige ontzetting van bezit van een goed, met inbegrip van de vernietiging van dat  
goed, ook al houdt zij geen enkele overdracht in van de eigendom van dat goed aan een 
derde  en zelfs  wanneer  daaruit  geen  enkele  blijvende onzekerheid over  de  juridische  
toestand van dat goed voortvloeit.

Hoewel, inzake de regeling van het gebruik van de goederen, het redelijkerwijs nastreven  
van een legitiem doel een aantasting van het eigendomsrecht zonder schadeloosstelling  
kan verantwoorden, is dat niet het geval inzake eigendomsberoving, waar een volstrekte  
afwezigheid van schadeloosstelling op grond van artikel 1 van het Eerste Aanvullende  
Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele  
vrijheden slechts in uitzonderlijke omstandigheden verantwoord kan zijn.

De  slachting  van  runderen die  door de overheid  wordt  bevolen  in  het  kader van de 
gezondheidspolitie vormt een soort van definitieve en volledige ontzetting van bezit van 
een goed die slechts tegen toekenning van schadeloosstelling mogelijk is, zoals overigens 
wordt bepaald in artikel 23, §1, 1bis en 2, van het koninklijk besluit van 6 december 1978  
betreffende de bestrijding van de runderbrucellose.

Een dergelijke schadeloosstelling kan krachtens de tweede norm van artikel 1 van het  
Eerste Aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden uitgeloten.  
Het is dus niet voldoende dat de eigenaar van de afgeslachte runderen een fout heeft  
begaan en dat de weigering van die schadeloosstelling voortvloeit uit een wettelijke of  
verordenende  tekst,  een  legitiem  doel  nastreeft  en  niet  indruist  tegen  het  
evenredigheidsbeginsel.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest dat beslist, enerzijds, dat de eiseres niet op grond 
van artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de  
rechten  van  de  mens  en  de  fundamentele  vrijheden  aanspraak  kon  maken  op 
schadeloosstelling voor de schadelijke gevolgen van de litigieuze afslachtingen omdat zij  
"kennelijke en herhaalde fouten had begaan in de aanpak van haar probleem" en dat,  
volgens de logica van de bedoelde supranationale bepalingen, "de gedraging van [de 
eerste verweerder] voor de drie kuddes en zijn weigering om te vergoeden inmengingen  
[vormen] die stroken met het wettigheidsvereiste, het vereiste van het legitiem doel, het  
vereiste  van  het  billijk  evenwicht  en  van  schadeloosstelling,  namelijk  voor  het  
laatstgenoemde,  het  vereiste  van evenredigheid tussen  de  algemene vereisten van  het  
algemeen belang van de maatschappij  en de vrijwaring van de grondrechten van het  
individu" en daaruit afleidt, anderzijds, dat artikel 23, §3, van het koninklijk besluit van 6  
december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose "om dezelfde redenen 
in beginsel, niet onverenigbaar is" met artikel 1 van het Eerste Aanvullende Protocol bij  
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

1°)  voornoemd  artikel  1  van  het  Eerste  Aanvullende  Protocol  bij  het  Verdrag  tot  
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (en voor zoveel  
als nodig, artikel 1 van de Belgische wet van 13 april 1955 die het goedkeurt) schendt  
door er een draagwijdte aan toe te kennen die de tweede norm ervan niet heeft;

2°) op zijn minst artikel 159 van de Grondwet schendt en de in in de aanhef van het  
middel aangewezen algemene rechtsbeginselen miskent door rechtsgevolgen te verbinden 
aan  artikel  23,  §3,  van  het  koninklijk  besluit  van  6  december  1978  betreffende  de  
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bestrijding van de runderbrucellose terwijl het indruist tegen de hogere internationale  
norm,  namelijk  artikel  1  van  het  Eerste  Aanvullende  Protocol  bij  het  Verdrag  tot  
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en het bijgevolg  
niet mocht worden toegepast;

3°) althans, voor het overige artikel 23, §1, 1bis en 2, van het koninklijk besluit van 6  
december  1978  betreffende  de  bestrijding  van  de  runderbrucellose  schendt  door  de  
eiseres de schadeloosstelling te ontzeggen waarin die teksten voorzien.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede middel
Artikel 23, §3, van het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de 
bestrijding van de runderbrucellose,  zoals het  in deze zaak van toepassing is, 
bepaalt dat de rechthebbende, onverminderd de toepassing van strafbepalingen, 
elk recht op schadeloosstelling verliest indien hij de bepalingen van het besluit 
niet naleeft of de instructies gegeven door de inspecteur-dierenarts in uitvoering 
van het besluit niet nakomt.

Het arrest vermeldt dat die bepaling, in beginsel, niet onverenigbaar is noch met 
de  grondwetsbepalingen,  noch  met  de  door  de  eiseres  aangevoerde 
supranationale bepalingen.

Het oordeelt, enerzijds, dat "de reden waarom de eiseres de in [het arsenaal aan 
Belgische  wetten  en  verordeningen]  bedoelde  schadeloosstelling  niet  heeft 
ontvangen, het feit is dat zij die regels niet heeft nageleefd en dat zij kennelijke 
en  herhaalde  fouten  heeft  begaan  in  de  aanpak  van  haar  probleem"  en, 
anderzijds, dat "[de rechter], binnen het kader van de aangevoerde supranationale 
bepalingen (...) die fouten ook in aanmerking [kan] nemen om op grond daarvan 
te  oordelen  dat  de  billijke  schadeloosstelling,  zowel  voor  het  verlies  van  de 
runderen als het  verlies  van de schadeclaims,  door [de eerste  verweerder]  op 
grond van de toepasselijke wet- en regelgeving kon worden geweigerd".

Met die vermeldingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat de 
eiseres het recht op schadeloosstelling, kon worden ontzegd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  uitspraak  doet  over  de 
aansprakelijkheid  van  de  tweede  verweerster  en  de  eiseres  veroordeelt  in  de 
kosten van de tweede verweerster.

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

Veroordeelt de eiseres in de kosten van de eerste verweerster, laat de kosten van 
de  betekening  van  het  verzoekschrift  aan  de  eerste  te  haren  laste,  houdt  de 
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

20  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Werquin,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Foriers, De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 57

1° KAMER - 20 januari 2011

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - BURENHINDER - HERSTEL - RECHTSVORDERING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - HERSTEL - RECHTSVORDERING - VERJARING 
- TERMIJN

1º en 2º De rechtsvordering van degene die getroffen is door een stoornis die de maat van  
de  gewone  buurtschapsnadelen  overschrijdt  en  die  ertoe  strekt  een  rechtmatige  en 
passende compensatie te verkrijgen, is een op de buitencontractuele aansprakelijkheid in 
de  zin  van  artikel  2262bis,  §1,  tweede  lid  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  gegronde 
rechtsvordering. (Artt. 544 en 2262bis, §1, tweede lid, BW)

(K. e.a. T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0306.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 
12 januari 2009.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
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- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

- artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid 2262bis, §1, eerste en tweede  
lid, zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 10 juni 1998;

- algemeen rechtsbeginsel van de theorie van de burenhinder.

Aangevochten beslissingen

Het  arrest  verklaart  enkel  verweerders  principaal  hoger  beroep  gegrond,  wijzigt  
bijgevolg het beroepen vonnis en zegt voor recht dat de oorspronkelijke vordering van de  
eisers tegen de verweerder, de dag waarop ze is ingesteld en in zoverre zij steunt op  
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, verjaard was. Het baseert zijn beslissing op de  
onderstaande redenen:

"Verjaring van de op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvordering

Wat het standpunt betreft dat [de eisers] subsidiair verdedigen (geen op artikel 544 van 
het  Burgerlijk  Wetboek  gegronde  verjaring  van  de  rechtsvordering),  moet  op  het  
volgende worden gewezen:

1. Die rechtsvordering kan niet tegen de [verweerder] alleen worden ingesteld;

2. De rechtsvordering waartoe artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek aanleiding kan  
geven, is persoonlijk en niet zakelijk;

3.  Uit  het  onderzoek  van  de  bepalingen  van  het  Burgerlijk  Wetboek  betreffende  de  
verjaring van de burgerlijke rechtsvordering blijkt dat de wetgever, met betrekking tot de 
verjaring,  in  hoofdzaak  een  onderscheid  heeft  willen  maken  tussen  de  contractuele  
rechtsvordering, enerzijds, en de buitencontractuele rechtsvordering, anderzijds, namelijk  
de  rechtsvordering  die  gegrond  is  op  een  delictuele,  quasi  delictuele  of  objectieve  
aansprakelijkheid; op dat vlak is de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 juli  
(lees:  juni)  1998  trouwens  van  iedere  dubbelzinnigheid  gespeend,  aangezien  zij  
uitdrukkelijk  het  volgende vermeldt:  'Het  toepassingsgebied van §1,  lid  2  is  duidelijk  
bepaald in de wet: het gaat om rechtsvorderingen tot vergoeding van schade gegrond op  
buitencontractuele aansprakelijkheid. Alle gevallen van foutief handelen, zowel wegens  
overtreding  van  een  rechtsnorm  als  wegens  inbreuk  op  de  algemene  plicht  van  
zorgvuldigheid, uiteraard met inbegrip van de objectieve en foutloze aansprakelijkheid,  
zijn daarin begrepen.' (Gedr. St. 96/97 - 1087/1, p.11);

4.  Bijgevolg  was  ook  de  op  artikel  544  van  het  Burgerlijk  Wetboek  gegronde  
rechtsvordering verjaard op 27 juli 2003, dus voordat de oorspronkelijke vordering werd 
ingesteld".

Grieven

Krachtens  artikel  2262bis,  §1,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  verjaren  alle  
persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar.

In afwijking van het eerste lid, verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade  
op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de  
dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de  
verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek verplicht degene die een stoornis oplegt die de  
maat van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt het door die stoornis veroorzaakt  
verbroken evenwicht te herstellen.

Hoewel  de  op  artikel  544  van  het  Burgerlijk  Wetboek  gegronde  rechtsvordering  een 
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persoonlijk karakter vertoont (Cass., 28 juni 1990,  Pas., 1990, I, p.1243), is zij daarom 
nog  geen  rechtsvordering  wegens  buitencontractuele  aansprakelijkheid.  Zij  steunt  
geenszins op de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtsvordering wegens burenhinder, die gegrond is op artikel 544 van het Burgerlijk  
Wetboek, verschilt op essentiële punten van een aansprakelijkheidsvordering.

Niet  alleen  vereist  zij  niet  het  bewijs  van  een  fout,  maar  bovendien  strekt  zij  strikt  
genomen  evenmin  tot  vergoeding  van  een  schade,  maar  enkel  tot  herstel  van  het  
evenwicht dat tussen de twee naburige eigendommen bestond door de toekenning van een  
compensatie.

Die "rechtmatige en passende compensatie" is dus geen "vergoeding" van een schade 
zoals  dat  het  geval  is  bij  een  op  artikel  1382  van  het  Burgerlijk  Wetboek  gegronde 
aansprakelijkheidsvordering, ja zelfs bij andere gevallen van aansprakelijkheid.

De  op artikel  544 van het  Burgerlijk  Wetboek  gegronde  rechtsvordering  is  dus  geen 
rechtsvordering  tot  herstel  van  een  schade  die  gegrond  is  op  buitencontractuele  
aansprakelijkheid  in  de  zin  van  het  nieuwe  artikel  2262bis,  §1,  tweede  lid,  van  het  
Burgerlijk  Wetboek  en  valt  dus  niet  onder  de  vijfjarige  verjaringstermijn  waarin  die 
bepaling voorzet.

Het  arrest  dat  bijgevolg  beslist  dat  de  op  artikel  544  van  het  Burgerlijk  Wetboek  
gegronde  rechtsvordering  die  de  eisers  tegen  de  verweerder  hadden  ingesteld,  
onderworpen is aan de vijfjarige verjaringstermijn waarin de bepaling voorziet, schendt 
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het ten onrechte de op die bepaling  
gegronde rechtsvordering gelijkschakelt met een rechtsvordering tot herstel van een op  
buitencontractuele aansprakelijkheid gegronde schade. Het verantwoordt bijgevolg niet  
naar recht zijn beslissing om toepassing te maken van de in artikel 2262bis, §1, tweede 
lid,  bedoelde vijfjarige verjaringstermijn en schendt bijgevolg die bepaling alsook het  
eerste lid van dezelfde paragraaf.

Het arrest schendt eveneens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en  
miskent het algemeen rechtsbeginsel van de theorie van de burenhinder door de op artikel  
544 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvordering gelijk te schakelen met een  
rechtsvordering  wegens  buitencontractuele  aansprakelijkheid  in  de  zin  van  artikel  
2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek vermeldt in zijn eerste lid dat 
alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar, en in het 
tweede  lid  dat,  in  afwijking  van  het  eerste  lid,  alle  rechtsvorderingen  tot 
vergoeding  van  schade  op  grond  van  buitencontractuele  aansprakelijkheid 
verjaren  door  verloop  van  vijf  jaar  vanaf  de  dag  volgend  op  die  waarop  de 
benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en 
van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Uit  de parlementaire  voorbereiding van de wet van 10 juni  1998 die aan die 
bepaling ten grondslag ligt, volgt dat het toepassingsbereik van het tweede lid 
alle gevallen van buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid omvat, 
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zowel die op grond van een fout,  als  die op grond van buitencontractuele en 
foutloze aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid voor burenhinder is een objectieve aansprakelijkheid die 
gegrond is op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtsvordering van degene die getroffen is door een stoornis die de maat van 
de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt en die ertoe strekt een rechtmatige 
en  passende  compensatie  te  verkrijgen,  is  een  op  de  buitencontractuele 
aansprakelijkheid  in  de  zin  van  voornoemd  artikel  2262bis,  §1,  tweede  lid, 
gegronde rechtsvordering.

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

Doordat  het  cassatieberoep  wordt  verworpen,  hebben  de  vorderingen  tot 
bindendverklaring van het arrest geen belang meer.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt  het  cassatieberoep  en de vorderingen  tot  bindendverklaring van het 
arrest.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

20  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Werquin,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, De Bruyn en Mahieu.

Nr. 58

1° KAMER - 21 januari 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - 
TAALGEBRUIK - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - UITSPRAAK - CASSATIEBEROEP - TERMIJN – BEGIN

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE AANLEG — 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING DIE GELDT ALS 
BETEKENING - CASSATIEBEROEP – TERMIJN

1º  en  2º  Het  cassatieberoep tegen de uitspraak  over  de  wijziging  van de taal  van de  
rechtspleging  moet  worden  ingesteld  binnen  de  drie  maanden  te  rekenen  vanaf  die  
uitspraak. (Art. 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; Artt. 4, §1, derde lid, en §2, en 6, §2, 
Taalwet Gerechtszaken) 

(B. T. CENTEA nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0364.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de rechtbank 
van eerste aanleg van Brussel van 28 april 2008.

Het arrest van dit Hof van 8 oktober 20091 heeft aan het Grondwettelijk Hof een 
prejudiciële vraag gesteld. 

Het  arrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  van  27  mei  2010  heeft  die  vraag 
beantwoord.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verder verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 4, §1 en 6, §1 en §2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtzaken.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart het verzoek tot taalwijziging uitgaande van eiseres en de 
partij opgeroepen in bindendverklaring van het tussen te komen arrest ongegrond en zegt  
voor recht dat de procedure in de Nederlandse taal zal worden verdergezet.

Het verantwoordt zijn beslissing o.a. met de overwegingen dat:

"(...) dat het geschil thans beperkt blijft tot het beantwoorden van de vraag in welke taal 
de procedure thans dient te worden verder gezet; (...) dat thans de dagvaarding in het  
Nederlands  werd  opgesteld;  dat  beide  verweerders  (te  weten  de  eiseres  en  de  partij  
opgeroepen in bindendverklaring van het tussen te komen arrest) de taalwijziging vragen;  
de vraag tot wijziging van de taal der rechtspleging dient steeds te worden gedaan voor  
alle verweer of exceptie, zelfs van onbevoegdheid, zowel voor de gerechten van eerste  
aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd als voor de gerechten  
van eerste aanleg die hun zetel hebben in een ander arrondissement (de artikelen 2, 4 en  
7  Taalwet  Gerechtszaken)  (...);  (...)  de  vraag  tot  taalwijziging  ontvankelijk  is;  dat  
(verweerster)  zich  verzet  tegen  de  taalwijziging;  dat  (de  partij  opgeroepen  in  
bindendverklaring  van  het  tussen  te  komen  arrest)  woonachtig  is  te  Beersel  (extra  
muros); dat het verzoek tot taalwijziging niet wordt toegestaan".

Grieven 

Overeenkomstig artikel 4, §1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, behoudens de gevallen van artikel 3 van die wet, wordt het gebruik der  
talen, voor geheel de rechtspleging in betwiste zaken voor de gerechten van eerste aanleg  
waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gelegen als volgt geregeld: de akte van 
inleiding van het geding wordt in het Frans gesteld, indien de verweerder woonachtig is  
in het Frans taalgebied, in het Nederlands indien de verweerder woonachtig is in het  
Nederlands taalgebied, in het Frans of het Nederlands, ter keuze van de eiser, indien de  
verweerder  woonachtig  is  in  een  gemeente  van  de  Brusselse  agglomeratie  of  geen  

1 Verwijzing in het arrest 
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gekende woonplaats in België heeft. De rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte  
tot inleiding van het geding, tenzij de verweerder, voor alle verweer en exceptie, zelfs van 
onbevoegdheid, vraagt dat de rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet.

Overeenkomstig  artikel  6,  §1,  van  voormelde  wet,  wordt  wanneer  in  dezelfde  zaak  
verscheidene verweerders zijn en, krachtens voormeld artikel 4, de akte tot inleiding van  
het  geding  in  het  Frans  of  in  het  Nederlands  moet  gesteld  worden  naar  gelang  de  
verweerder woonachtig is in het Frans taalgebied of in het Nederlands taalgebied, de ene  
of de andere van die talen gebruikt voor het opstellen van de akte naar gelang dat de  
meerderheid van de verweerders in het Frans taalgebied of in het Nederlands taalgebied 
woonachtig is; in geval van gelijkheid, wordt de akte tot inleiding van het geding in het  
Frans of in het Nederlands gesteld volgens de keuze van de eiser.

Overeenkomstig  artikel  6,  §2,  van  dezelfde  wet,  wordt,  wanneer  in  dezelfde  zaak  
verscheidene  verweerders  zijn  en,  krachtens  artikel  4,  de  keuze  van  de  taal  der  
rechtspleging aan de verweerder behoort, de taal gebruikt die door de meerderheid wordt  
gevraagd.  In  geval  van  gelijkheid,  duidt  de  rechter  zelf  de  taal  aan  waarin  de  
rechtspleging  moet  voortgezet  worden,  daarbij  rekening  houdende  met  de  
noodwendigheden van de zaak.

Uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen volgt dat,  wanneer in de procedure  
meerdere  verweerders  zijn,  zij  moet  worden  verdergezet  in  de  taal  van  de  akte  tot  
inleiding van het  geding,  behoudens wanneer de meerderheid van de verweerders  de  
taalwijziging  vraagt.  Voor  het  bepalen  of  de  meerderheid  van  de  verweerders  de  
taalwijziging  vraagt,  dient  rekening  gehouden  met  alle  verweerders,  ongeacht  hun  
woonplaats.

Het bestreden vonnis stelt vast dat in deze procedure twee partijen werden gedagvaard  
door de eisende partij,  zijnde verweerster, en dat beide verwerende partijen, te weten  
eiseres en de partij opgeroepen in gemeen- en bindendverklaring van het tussen te komen 
arrest, de taalwijziging vragen.

Door  vervolgens  het  verzoek  tot  taalwijziging  te  weigeren  op  grond  dat  "eerste  
verweerder woonachtig is te Beersel (extra muros)", ofschoon dit verzoek uitging van de  
meerderheid  van  de  verweerders,  schendt  het  bestreden  vonnis  de  in  de  hoofding  
aangewezen wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr.65/2010 van 27 mei 20102 gezegd 

voor recht dat de artikelen 4, §2, en 6, §2, Taalwet Gerechtszaken de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet niet schenden. 

2.  Overeenkomstig  artikel  1073,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  is, 
behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om zich in 
cassatie te voorzien drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de bestreden 
beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig 
artikel 792, tweede en derde lid. 

2 Verwijzing naar het GWHof ook in het arrest
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Uit  die  bepalingen  volgt  dat  het  cassatieberoep  tegen  de uitspraak  over  de 
wijziging  van  de  taal  rechtspleging  (artikel  4,  §1,  derde  lid,  Taalwet 
Gerechtszaken) moet worden ingesteld binnen de drie maanden te rekenen vanaf 
die uitspraak. 

Het cassatieberoep dat is ingesteld buiten die termijn, is niet ontvankelijk. 

Vordering tot bindendverklaring 
3.  De  verwerping  van  het  cassatieberoep  ontneemt  alle  belang  aan  de 

vordering tot bindendverklaring.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring. 

Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

21  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  mevr.  Deconinck –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Van  Ingelgem, 
advocaat-genraal met opdracht – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 59

1° KAMER - 21 januari 2011

DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGENVERSLAG - BEWIJSKRACHT - JUISTHEID VAN DE 
TECHNISCHE VASTSTELLINGEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

Er is geen enkele wettelijke bepaling die oplegt dat een deskundigenverslag "authentieke 
kracht" heeft, derwijze de rechter de juistheid van de technische vaststellingen niet meer  
zou kunnen beoordelen1. (Artt. 962 en 986, BW)

(SWENDEN nv T. V. e.a.)

ARREST

1 Het OM concludeerde tot  de niet-ontvankelijkheid van dit  onderdeel van het eerste middel  (en 
finaliter tot de verwerping van het cassatieberoep) op grond van eerdere rechtspraak van het Hof in 
toepassing  van  artikel  1080  Ger.W.  (Cass.,  14  mei  2001,  AR F.99.0153.F,  AC,  2001,  nr.  277), 
doordat de eiseres de schending van art. 962 Ger.W. opwierp in de versie ervan vóór de wet van 15 
mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek (BS 22 
aug. 2007),  terwijl  het lid,  dat de rechter niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen 
indien het strijdig is met zijn overtuiging, in dat bewuste artikel van later dateert en het art. 986 
Ger.W. betreft in de versie van vóór zijn vervanging door art. 25 van de wet van 15 mei 2007 (en art. 
36 van de wet van 12 dec. 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 15 jan. 2010). 
Nu noch het oud artikel 986 noch artikel 962 in de versie(s) na de wetswijzigingen als geschonden 
werden aangeduid, was het OM van oordeel dat de in het onderdeel aangehaalde wetsbepaling geen 
betrekking  had  op  de  bewijswaarde  van  een  deskundigenverslag  waarvan  de  miskenning  werd 
aangevoerd.
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(AR C.09.0518.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen van 19 februari 2009.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

(...) 

Eerste middel

Eerste onderdeel
2.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  962  Gerechtelijk  Wetboek, 
zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij wet van 15 mei 2007, 
evenals  miskenning van het  recht  van verdediging:  de appelrechters  oordelen 
onterecht  dat  de  eiseres  niet  kan  aanvoeren  dat  het  deskundigenverslag 
"allerhande foute vaststellingen" bevat en dat zij gebonden zijn door de juistheid 
van  de  technische  vaststellingen  van  de  deskundige,  dit  alles  omdat  "de 
authentieke kracht van het deskundigenverslag" dit niet toelaat.

3. Er is geen enkele wettelijke bepaling die oplegt dat een deskundigenverslag 
"authentieke kracht" heeft,  derwijze de rechter  de juistheid van de technische 
vaststellingen van de deskundige niet meer zou kunnen beoordelen.

4. De appelrechters die oordelen dat dit wel het geval is, miskennen het recht van 
verdediging van de eiseres.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven
(...) 

Dictum,

Het Hof,

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

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

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, rechtszitting 
houdende in hoger beroep. 

21  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Stassijns –  Andersluidende  conclusie  van  de  h.  Van  Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht – Advocaten:  mrs. Wouters en Verbist.

Nr. 60

1° KAMER - 21 januari 2011

1º ARBITRAGE - RECHT VAN VERDEDIGING - BEHANDELING VAN DE ZAAK BUITEN DE 
AANWEZIGHEID VAN EEN PARTIJ - VORDERING TOT VERNIETIGING OF UITVOERBAARVERKLARING - 
AANVOERING VAN DE MISKENNING VOOR DE RECHTBANK - MOGELIJKHEID

2º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - SCHEIDSRECHTERLIJK GEDING - 
BEHANDELING VAN DE ZAAK BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN EEN PARTIJ - VORDERING TOT 
VERNIETIGING OF UITVOERBAARVERKLARING - AANVOERING VAN DE MISKENNING VOOR DE RECHTBANK - 
MOGELIJKHEID

3º VERBINTENIS - TENUITVOERLEGGING - GOEDE TROUW - ARBITRALE UITSPRAAK - 
BEHANDELING VAN DE ZAAK BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN EEN PARTIJ - VORDERING TOT 
VERNIETIGING OF UITVOERBAARVERKLARING - AANVOERING VAN DE MISKENNING VOOR DE RECHTBANK - 
MOGELIJKHEID

1º, 2° en 3° De bepalingen van artikel 1704.2.g) en 1704.4. van het Gerechtelijk Wetboek 
en artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek houden niet in dat miskenning van het  
recht van verdediging slechts kan worden aangevoerd voor de arbiters en niet  voor de  
rechter die over een eventuele vordering tot vernietiging of tot uitvoerbaarverklaring moet  
oordelen; wanneer de scheidsrechters de zaak behandelen buiten de aanwezigheid van 
een partij, die niet regelmatig is opgeroepen, dan mag die partij miskenning van haar recht  
van  verdediging  voor  het  eerst  aanvoeren  voor  de  rechter  die  over  de  vordering  tot  
uitvoerbaarverklaring moet oordelen1.  (Artt. 1704, 2, g) en 1704, 4, Gerechtelijk Wetboek; 
Art. 1134, derde lid, BW) 

(DEVER nv e.a. T. W. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0625.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 

1 Zie Cass., 25 mei 2007, AR C.04.0281.N, AC, 2007, nr. 272; zie ook M. PIERS, De vernietiging van 
de arbitrale uitspraak op grond van een schending van de rechten van verdediging,  P.&B./RDJP, 
2008, 97 e.v.
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8 september 2009, op verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 25 
mei 2007.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 Grondwet;

- de artikelen 1044, 1704, 2°, g) en 1704, 4°, Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek. 

Bestreden beslissing

Het bestreden arrest  vernietigt  de  arbitrale sententie van 8 april  1999 op grond van  
artikel 1704, 2°, g), Gerechtelijk Wetboek en oordeelt hierbij het volgende:

"4.4. In de mate dat (de eisers) opwerpen dat (de verweerders) deze nietigheidsgrond  
hadden moeten opwerpen tijdens de arbitrageprocedure, kunnen zij daarin niet worden  
bijgetreden.

De wettelijke bepalingen ter zake vereisen immers niet dat partijen het middel van de  
schending van hun rechten van verdediging eerst voor de arbiters zouden doen gelden.  
Partijen kunnen deze nietigheidsgrond - weliswaar binnen de wettelijk gestelde termijnen  
- steeds inroepen.

Een dergelijke bijkomende voorwaarde geldt immers enkel voor de vernietigingsronden 
die [bepaald] zijn in artikel 1704, 2°, c), d) en f), Gerechtelijk Wetboek.

Er  is  geen  schending  van  de  goede  trouw  en  van  artikel  1134,  derde  lid,  van  het  
Burgerlijk Wetboek".

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel  1704,  4°,  Gerechtelijk  Wetboek  is  te  aanzien  als  een  toepassing  in  de  
arbitrageprocedure - die een contractuele grondslag heeft - van het principe, vervat in  
artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat overeenkomsten te goeder trouw moeten  
worden uitgevoerd.

De toepassing van dit principe in de arbitrageprocedure houdt in dat wanneer een partij  
in een arbitrageprocedure onregelmatigheden vaststelt die van aard zijn de wettigheid of  
geldigheid van de procedure en de uitspraak aan te tasten, zij dit onmiddellijk aan de  
arbiters  en de andere partijen dient  te  melden teneinde de arbitrageprocedure en de  
uitspraak  van  de  arbiters  tot  een  goed  einde  te  brengen.  Met  andere  woorden,  elke  
houding van een partij welke erin bestaat een onregelmatigheid in de arbitrageprocedure  
te verzwijgen om dan in geval de arbitrale uitspraak voor haar ongunstig is, de annulatie  
van de uitspraak te  vorderen op grond van die  onregelmatigheid,  is  in  strijd  met  de  
uitvoering te goeder trouw van de arbitrageovereenkomst.

Het feit dat artikel 1704, 4°, Gerechtelijk Wetboek voor drie annulatiegronden (deze van  
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artikel 1704, 2°, c), d) en f)) een toepassing inhoudt van het principe van de uitvoering te 
goeder trouw van de overeenkomst, belet niet dat dit principe toegepast kan worden op  
andere annulatiegronden, zoals die van artikel 1704, 2°, g).

De  eisers  hebben  in  hun  conclusie  gedateerd  van  26  januari  2009  het  volgende  
opgeworpen:

- reeds op 12 februari 1999 hadden verweerders kennis van het feit dat op de arbitrale  
zitting  van 12  februari  1999  de heer  L.  door  de arbiters  werd verhoord  zonder  hun  
aanwezigheid of die van hun raadslieden;

- verweerders hebben dit feit niet onmiddellijk aan de arbiters of aan eisers gemeld;

- zij hebben de arbitrale sententie afgewacht om dan op 26 april 1999 voor het eerst aan 
de arbiters vermeld feit en de schending van hun rechten van verdediging aan te voeren  
en later op grond van dit feit de annulatie te vorderen van de arbitrale sententie wegens  
schending van hun rechten van verdediging;

- door aldus te handelen miskennen de verweerders de uitvoering te goeder trouw van de 
arbitrageovereenkomst  waardoor  hen  het  recht  moet  worden  ontzegd  zich  op  de  
annulatiegrond van artikel 1704, 2°, g), Gerechtelijk Wetboek te beroepen.

Het  bestreden  arrest,  door  dit  verweermiddel  te  verwerpen  op  grond  van  de  
overwegingen, die als volgt luiden: "De wettelijke bepalingen terzake vereisen immers  
niet dat partijen het middel van de schending van hun rechten van verdediging eerst voor  
de  arbiters  zouden  doen  gelden.  Partijen  kunnen  deze  nietigheidsgrond  (...)  steeds  
inroepen.  Een  dergelijke  bijkomende  voorwaarde  geldt  immers  enkel  voor  de  
vernietigingsgronden  die  voorzien  zijn  in  artikel  1704,  2°,  c),  d)  en  f),  Gerechtelijk  
Wetboek.  Er  is  geen  schending  van  de  goede  trouw en  van  artikel  1134,  derde  lid,  
Burgerlijk Wetboek", schendt het artikel 1704, 4°, Gerechtelijk Wetboek en artikel 1134,  
derde lid, Burgerlijk Wetboek.

(...) 

III. BESLISSLING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
1. Artikel 1704.2, g, Gerechtelijk Wetboek bepaalt:

"Een  arbitrale  uitspraak  kan  worden  vernietigd  indien  aan  partijen  niet  de 
gelegenheid is gegeven om voor hun rechten op te komen en hun middelen voor 
te  dragen  of  indien  er  enige  andere  dwingend  voorgeschreven  regel  van  het 
scheidsrechterlijke geding is miskend, voor zover deze miskenning van invloed 
is geweest op de arbitrale uitspraak."

2. Artikel 1704. 4, Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "De gevallen bedoeld in het 
tweede lid, onder c, d en f leveren geen grond tot vernietiging meer op, indien de 
partij die deze aanvoert, tijdens de loop van het geding voor arbiters wist dat zich 
een zodanig geval voordeed, doch zich er toen niet op heeft beroepen."

3. Deze bepalingen en artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek houden niet in 
dat miskenning van het recht van verdediging slechts kan worden aangevoerd 
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voor de arbiters en niet meer voor de rechter die over een eventuele vordering tot 
vernietiging of tot uitvoerbaarverklaring moet oordelen. 

Wanneer de scheidsrechters de zaak behandelen buiten de aanwezigheid van een 
partij, die niet regelmatig is opgeroepen, dan mag die partij miskenning van haar 
recht  van  verdediging  voor  het  eerst  aanvoeren  voor  de  rechter  die  over  de 
vordering tot uitvoerbaarverklaring moet oordelen.

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

(...) 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

21  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr.  Deconinck  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Van  Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Verbist.

Nr. 61

1° KAMER - 21 januari 2011

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESLISSING - BEWIJSWAARDE - TEN AANZIEN VAN DERDEN - GEVOLG

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SCHULDEISER 
DIE IN NAAM VAN DE SCHULDENAAR EEN ZIJDELINGSE VORDERING INSTELT - VERWERPING - 
SCHULDENAAR DIE NADIEN ZELF DE RECHTSVORDERING INSTELT - TOEWIJZING - IN HET ONGELIJK 
GESTELDE PARTIJ - BEGRIP

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - TUSSENKOMST - 
SCHULDEISER DIE IN NAAM VAN DE SCHULDENAAR EEN ZIJDELINGSE VORDERING INSTELT - 
VERWERPING - SCHULDENAAR DIE NADIEN ZELF DE RECHTSVORDERING INSTELT - TOEWIJZING - IN 
HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ - BEGRIP

1º Hoewel het gezag van gewijsde als onweerlegbaar vermoeden betrekkelijk is, in de zin  
dat het slechts tussen de partijen kan worden ingeroepen, belet zulks niet dat de betrokken  
beslissing  bewijswaarde heeft  ten  aanzien  van derden als  weerlegbaar  vermoeden;  dit  
heeft niet tot gevolg dat wanneer de beslissing wordt ingeroepen tegen een derde, deze 
beslissing  ten  aanzien  van die  derde een wettelijke  bewijswaarde  heeft  die  de  rechter  
bindt1. (Artt. 23, 24 en 26, Gerechtelijk Wetboek)

1 Zie de concl. van het OM; Zie ook: Cass., 26 nov. 2009, AR C.08.0377.N, AC, 2009, nr. 700, met 
concl. OM.
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2º en 3º Een schuldeiser die krachtens artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek in naam van 
de schuldenaar een zijdelingse vordering heeft ingesteld die de rechter verwerpt omdat de  
schuldenaar nadien zelf de rechtsvordering heeft ingesteld die hij toewijst, is geen in het  
ongelijk gestelde partij2. (Art. 1017, Gerechtelijk Wetboek; Art. 1166, BW)

(COMMERZBANK AG, vennootschap naar Duits recht T. CENTRAL BANK OF IRAQ, rechtspersoon naar Iraaks recht 
e.a.)

Conclusie van Advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. Het bestreden arrest veroordeelt  eiseres, in het raam van een betwisting omtrent de 
uitvoering van verbintenissen volgend uit een overeenkomst, tot betaling van een som aan 
achterstallige intresten aan eerste verweerster (van wie de overige verweersters - tweede 
t.e.m.  twaalfde  -  schuldeisers  zijn  wier  zijdelingse  vorderingen  zij  in  de  loop van  de 
procedure overnam en verder zette). 
2. Tegen deze beslissing voert eiseres vier middelen tot cassatie aan.
II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
(...)
B. Het tweede middel voert aan dat het bestreden arrest op onwettige wijze heeft beslist 
dat een eerder tussengekomen arrest (in het raam van de beslagprocedure) geen wettelijke 
bewijswaarde heeft t.o.v. eerste verweerster (wat het verschuldigd zijn door eiseres van 
intresten betreft).
1.  Het  gezag  van  het  rechterlijk  gewijsde  is  beperkt  tot  wat  de  rechter  over  een 
geschilpunt heeft beslist, en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem is gebracht en 
waarover  partijen tegenspraak hebben kunnen voeren,  de noodzakelijke  grondslag -  al 
weze  het  impliciet  -  van  zijn  beslissing uitmaakt3.  Los  van  het  aspect  dat  de  in  casu 
beoogde beslissingen4 niet tussen dezelfde partijen werden genomen en het voorwerp van 
de vordering niet identiek was5, volgt uit de rechtspraak van uw Hof dat hoewel het gezag 
van gewijsde betrekkelijk is en slechts tussen de partijen kan worden opgeworpen, zulks 
niet belet dat de beslissing ten opzichte van derden - die geen partij bij het geding waren - 
bewijswaarde heeft (onder voorbehoud van het rechtsmiddel dat de wet hen toekent, nl. 
het  derdenverzet)6.  Waar  in  voormelde  context  aan  een  rechterlijke  beslissing  tussen 
partijen aldus de bewijswaarde van een onweerlegbaar vermoeden wordt gehecht7, kan 
dergelijke beslissing t.a.v. derden als bewijsmiddel worden ingeroepen, als weerlegbaar 
vermoeden8.
2. Eerste verweerster was in deze een derde t.a.v. de beslagprocedure. Dat betekent dat de 
daarin tussengekomen beslissing haar slechts kon worden tegengeworpen bij wijze van 
feitelijk vermoeden en dat zij gerechtigd was aan te voeren en aan te tonen dat er (nog) 
intresten verschuldigd waren. In het raam van de beoordeling van dergelijke bewijswaarde 
t.a.v. een derde komt het mij dan ook voor dat de rechter bijgevolg een beslissing kan 
wijzen die afwijkt van de beslissing in de andere procedure. Het middel dat het tegendeel 
voorhoudt en uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt derhalve m.i. naar recht.
(...)

2 Ibid.
3 Cass. 4 dec. 2008, AC, 2008, nr. 698; Cass. 15 maart 1991, AC, 1991, AR 7365.
4 Conform art. 23 Ger.W.
5 Cf. arrest p. 26, al. 4 en 5.
6 Cass. 16 okt. 1981, AC, 1981-82, nr. 122; Cass. 28 april 1989, AC, 1988-89, nr. 495, met concl. 
procureur-generaal KRINGS.
7 Cf. supra Cass. 16 okt. 1981.
8 Cf. supra Cass. 16 okt. 1981 en 28 april 1989.
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D. Het vierde middel betreft de veroordeling tot 3/4 van de kosten.
1. Indien de schuldenaar, nadat de schuldeiser9 in zijn plaats de vordering heeft ingesteld, 
zelf  zijn  vorderingsrecht  ten  volle  uitoefent  of  de  door  zijn  schuldeiser  ingestelde 
vordering overneemt, kan de schuldeiser de zijdelingse vordering niet voortzetten10.
2. Voor zover een schuldeiser op die basis sowieso als een in het ongelijk gestelde partij 
zou kunnen worden beschouwd, impliceert de veroordeling van eiseres op de aanvankelijk 
door de schuldeiseres benaarstigde en vervolgens door eerste verweerster voortgezette eis 
m.i. evenwel de inwilliging van hun eigen standpunt door een procespartij bij wier gelijk 
zij onbetwistbaar belang hebben.
Waar de hoofdeis werd ingewilligd, werden zij op dit vlak als dusdanig evenzeer in het 
gelijk gesteld, en volgt daaruit dat eiseres bij toepassing van art. 1077 Ger.W. diende te 
worden veroordeeld in de kosten.
Waar de verweersters (anderen dan eerste) evenwel in het ongelijk werden gesteld wat de 
door hen zelf gevorderde schadevergoeding betreft op grond van art. 1382 B.W., werden 
de gerechtskosten dan ook deels over hen verdeeld.
De bestreden beslissing lijkt mij bijgevolg geheel in overeenstemming met art. 1017 van 
het Ger.W. dat stelt dat  de rechter de kosten omslaat  over de in het ongelijk gestelde 
partijen.
Het middel lijkt mij in zoverre dan ook niet te kunnen worden aangenomen.
III. CONCLUSIE 
VERWERPING

ARREST

(AR C.10.0100.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 6 november 2009.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
Eerste middel

(...) 

Tweede middel

Geschonden wetsbepalingen

- de artikelen 1319, 1320, 1349, 1350, 3(, Burgerlijk Wetboek;

-  de  artikelen  20,  23,  24,  26,  1042,  1395,  1489,  tweede  lid,  en  1542,  tweede  lid,  
Gerechtelijk Wetboek.

9 Cf. art. 1166 BW.
10 Cass. 26/06/1984, AC, 1983-84, nr. 608.
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Bestreden beslissing

Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerster van de som  
van  22.108.019,81  euro  te  vermeerderen  met  interesten  vanaf  14  mei  2001  (te  
kapitaliseren op 30 juni 2004 en 1 juni 2006), en verwerpt hierbij op volgende gronden 
het argument van de eiseres geput uit de wettelijke bewijswaarde ten opzichte van de  
verweerster van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 17 november 2004:

"De omstandigheid dat de beslagrechter bij  vonnis van 19 april  2002 en het hof van 
beroep te Brussel bij arrest van 17 november 2004 in het kader van een vordering door  
de  schuldeisers  van  (de  verweerster)  ingesteld  als  beslagleggers  om  (de  eiseres)  in  
toepassing van artikel 1542 Ger.W. tot eenvoudige schuldenaar van de oorzaken van het  
beslag  te  laten  verklaren,  beslist  heeft  dat  (de  eiseres)  een  correcte  verklaring  had  
afgelegd en dat de beslagleggers niet bewezen dat (de eiseres), benevens het door haar  
opgegeven bedrag nog interest  verschuldigd was of  zou worden,  doet aan wat hoger  
beslist werd geen afbreuk.

Deze beslissingen hebben immers geen gezag van gewijsde ten aanzien van het geding,  
omdat  zij  niet  tussen  dezelfde  partijen  als  deze  betrokken  in  huidig  geding  werden  
uitgesproken vermits (de verweerster) geen partij was in het geding voor de beslagrechter  
en nadien het hof van beroep en de schuldeisers van (de verweerster) opgetreden zijn niet  
in naam en voor rekening van (de verweerster) maar als beslagleggers.

Ook is het voorwerp van de vordering in beide gedingen niet identiek. Te dezen wordt 
door (de verweerster), en in eerste aanleg door diens schuldeisers, gevorderd dat (de  
eiseres)  haar  contractuele  verplichtingen  tot  betaling  van  de  interesten  zou  naleven  
terwijl in de procedure voor de beslagrechter zich de vraag stelde of (de eiseres) een al  
dan  niet  onnauwkeurige  of  onvolledige  verklaring  van  derde-beslagene  had  afgelegd  
wanneer zij enkel de hoofdsom in haar verklaring van derde-beslagene had opgenomen  
zonder de interesten op deze geldsom aan te geven.

(De eiseres) hield in de procedure voor de beslagrechter, en later het hof, voor dat zij  
geen  interesten  verschuldigd  was  aan  de  beslagene  (de  verweerster).  Zij  betwistte  
bijgevolg de schuld waarvan de beslagleggers betaling wensten te bekomen. Artikel 1456 
alinea 2, en artikel  1542, alinea 2,  Ger.W. bepalen dat indien de derde-beslagene de  
schuld betwist waarvan de beslaglegger betaling wil bekomen, de zaak voor de bevoegde  
rechter  wordt  gebracht  of  in  voorkomend geval  naar  hem wordt  verzonden  door  de 
beslagrechter.

Krachtens artikel 1489 alinea 2, en artikel 1542, alinea 2, Ger.W. kan de beslagrechter in  
de regel niet beslissen over een door de derde-beslagene opgeworpen betwisting van zijn  
schuld jegens de beslagen schuldenaar (Cass. 8 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1195).

Bijgevolg hebben de beslissingen genomen bij het vonnis van 19 april 2002 en het arrest  
van 17 november 2004 enkel gezag van gewijsde met betrekking tot het voorwerp van de 
vordering  waarop  deze beslissingen betrekking  hebben  met  name of  (de  eiseres)  zijn  
verklaring van derde-beslagene met de vereiste nauwkeurigheid heeft gedaan. Zij kunnen 
niet  beschouwd worden over  het  al  dan niet  bestaan van de schuldvordering van de  
beslagene op de derde-beslagene bij wie beslag werd gelegd en zijn zeker niet bindend  
voor de rechter ten gronde.

Om dezelfde redenen mag met het arrest van 17 november 2004 geen rekening worden  
gehouden in het kader van de uitspraak ten gronde, ook al werd voor de beslagrechter en  
later  het  hof,  uitspraak  doende  over  het  hoger  beroep  tegen  een  vonnis  van  de  
beslagrechter (en niet als bodemrechter), uitgebreid debat gevoerd omtrent de kwestie of  
(de eiseres) niettegenstaande de embargomaatregelen, nog contractueel gehouden was 
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tot het toekennen van interesten op de gelden van (de verweerster) die zij aanhield.

In tegenstelling tot wat (de eiseres) voorhoudt en om hoger vermelde redenen, geldt het  
arrest van 17 november 2004 dat geen nadeel aan de zaak zelf kan toebrengen, niet als  
een wettelijk vermoeden waaraan een wettelijke bewijswaarde toekomt en dringt het zich  
niet op als een feit  waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van  
huidige betwisting".

Grieven

1. Hoewel het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing betrekkelijk is en slechts  
tussen de partijen bij die beslissing kan worden tegengeworpen, belet zulks niet dat de  
beslissing ten opzichte  van derden die geen partij  bij  die  beslissing waren,  wettelijke  
bewijswaarde heeft, onder voorbehoud van het rechtsmiddel dat de wet aan deze derden  
toekent, namelijk het derdenverzet (de artikelen 1319, 1320, 1349 en 1350, 3°, Burgerlijk  
Wetboek; de artikelen 23, 24 en 26 Gerechtelijk Wetboek).

2. Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover is beslist  
niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering, volgt niet noodzakelijk dat de  
beslissing over een geschilpunt in de eerste rechtsvordering geen gezag van gewijsde  
tussen partijen of wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden kan hebben. De rechter  
moet nagaan of hij een aanspraak in de latere rechtsvordering kan aannemen zonder het  
voordeel van de beslissing over het geschilpunt in de vorige rechtsvordering ongedaan te  
maken of zonder onverenigbaar te zijn met die beslissing.

3.  De  beslagrechter  is  bevoegd  (onder  meer)  voor  alle  vorderingen  betreffende  
bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging (artikel 1395 en 1489, eerste lid,  
Gerechtelijk Wetboek).

Wanneer de beslagrechter in strijd met de bevoegdheid die de wet hem toekent en in strijd  
met de artikelen 1456, tweede lid,  en 1542, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek over de  
schuld  van  de  derde-beslagene  ten  opzichte  van  de  beslagene  beslist,  dan  heeft  die  
beslissing gezag van gewijsde tussen de partijen en wettelijke bewijswaarde ten opzichte  
van derden,  behalve indien door een rechtsmiddel  de beslissing werd vernietigd,  b.v.  
wegens overschrijding van de bevoegdheid van de beslagrechter.

Middelen  van  nietigheid  kunnen  inderdaad  niet  tegen  een  vonnis  of  arrest  worden  
aangewend. Een vonnis of arrest kan enkel nietig verklaard worden door het aanwenden  
van een rechtsmiddel (artikel 20 en voor zoveel als nodig 1042 Gerechtelijk Wetboek).

4. De bepaling van artikel 1489, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, volgens dewelke de  
beschikking van de beslagrechter geen nadeel aan de zaak zelf toebrengt, geldt in zoverre  
de beslagrechter binnen de bevoegdheid hem toegekend door de wet blijft.

Wanneer de beslagrechter in strijd met de bevoegdheid die de wet hem toekent en in strijd  
met de artikelen 1456, tweede lid,  en 1542, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek over de  
schuld  van  de  derde-beslagene  ten  opzichte  van  de  beslagene  beslist,  dan  velt  hij  
noodzakelijk een beslissing over 'de zaak' waardoor noodzakelijk nadeel aan 'de zaak'  
wordt  toegebracht.  In  zulk  geval  kan  de  rechter,  die  nadien  gevat  wordt  door  een  
betwisting van de schuld van de derde-beslagene, het gezag van gewijsde tussen partijen  
of  de  wettelijke  bewijswaarde  ten  opzichte  van  derden  van  de  beslissing  van  de  
beslagrechter betreffende de schuld van de derde-beslagene niet naast zich neerleggen op 
basis van de bepaling van artikel 1489, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, maar enkel  
indien de beslissing van de beslagrechter door het aanwenden van een rechtsmiddel werd 
vernietigd (b.v. wegens overschrijding van bevoegdheid).

5. In haar beroepsconclusie neergelegd ter griffie op 15 januari 2008, heeft de eiseres,  
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wat betreft  het  niet-verschuldigd zijn door haar van interesten aan de verweerster op  
grond van de overeenkomst tussen partijen van 25 mei 1989, zich tevens [beroepen] op de  
wettelijke  bewijswaarde  van  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel  van  17 
november 2004 ten aanzien van verweerster voor het geval deze laatste als een derde zou 
worden beschouwd die geen partij was bij dit arrest (p. 40, nr. 58).

De eiseres  voerde in  haar vermelde beroepsconclusie  aan dat  het  hof  van beroep te  
Brussel in zijn arrest van 17 november 2004 het volgende betreffende haar schuld ten  
opzichte van de verweerster geoordeeld heeft:

"De overeenkomst van 25 mei 1989 biedt dan ook geen grond om te beweren dat (de  
eiseres)  rente  verschuldigd  blijft  op  het  Iraakse  tegoed"  en  "Zodoende  bewijzen  
appelanten  niet  dat  (de  eiseres)  benevens  het  door  haar  opgegeven  bedrag  ook  nog 
interest verschuldigd was of zou worden" (p. 38, nr. 54).

6. Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van het geschil voor de beslagrechter,  
waarover het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van 17 november 2004 heeft beslist,  
niet dezelfde zijn als die in het huidig geschil, volgt niet noodzakelijk dat de beslissing  
van  het  hof  van  beroep  te  Brussel  in  zijn  arrest  van  17  november  2004  over  het  
geschilpunt  bestaande  uit  de  vraag  of  de  eiseres  al  dan  niet  op  grond  van  de  
overeenkomst  van  25  mei  1989  interesten  aan  de  verweerster  verschuldigd  is,  geen  
wettelijke bewijswaarde zou hebben ten opzichte van de verweerster.

Gezien de beslissing van het bestreden arrest dat de eiseres die interesten verschuldigd is,  
het voordeel ongedaan maakt van de beslissing van het arrest van het hof van beroep te  
Brussel  van  17  november  2004  volgens  dewelke  de  eiseres  die  interesten  niet  is  
verschuldigd, en bovendien beide beslissingen met elkaar onverenigbaar zijn, diende het  
bestreden arrest wettelijke bewijswaarde ten opzichte van de verweerster aan vermelde  
beslissing van het arrest van 17 november 2004 toe te kennen. Door dit niet te doen  
schendt het de artikelen 1319, 1320, 1349 en 1350, 3, (Burgerlijk Wetboek en 23 en 25  
Gerechtelijk Wetboek).

7.  Het feit  dat het  hof van beroep te  Brussel  als  beslagrechter niet  bevoegd was om 
uitspraak te doen over de vraag of eiseres krachtens de overeenkomst van 25 mei 1989  
interesten  aan  de  verweerster  verschuldigd  is  en  het  feit  dat  de  beslissing  van  de  
beslagrechter geen nadeel aan de zaak toebrengt, zijn geen wettige redenen om aan het  
arrest van het hof van beroep van 17 november 2004 wettelijke bewijswaarde ten opzichte  
van de verweerster te  ontzeggen wat betreft  de in  dit  arrest  beslechte  kwestie dat  de  
eiseres geen interesten aan de verweerster verschuldigd was krachtens de overeenkomst  
van 25 mei 1989.

Enkel het aanwenden van een rechtsmiddel tegen het arrest van het hof van beroep te  
Brussel van 17 november 2004 en het ongedaan maken van dit arrest ingevolge dergelijk  
rechtsmiddel,  konden de wettelijk bewijswaarde van dit  arrest  betreffende die kwestie  
ongedaan maken.

Het  bestreden arrest  heeft  bijgevolg op onwettige  wijze  beslist  dat  het  arrest  van 17 
november 2004 geen wettelijke bewijswaarde heeft ten opzichte van de verweerster wat  
betreft het in dit laatste arrest beslechte geschilpunt nopens het verschuldigd zijn door de  
eiseres aan de verweerster van interesten op grond van de overeenkomst van 25 mei 1989 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 1349, 1350, 3°, Burgerlijk Wetboek, 20, 23, 24,  
26, 1042, 1395, 1456, tweede lid, 1489, en 1542, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek).

Derde middel

(...) 
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Vierde middel

Geschonden wetsbepalingen

- de artikelen 1017, 1022 en 1042 Gerechtelijk Wetboek (voor zover als nodig ook in hun  
versie zoals van toepassing op de datum van het vonnis a quo).

Bestreden beslissing

Het bestreden arrest verklaart de zijdelingse vorderingen van tweede tot en met tiende  
verweersters onontvankelijk (zie pp. 19 -20, punt 5; zie het dispositief). Verder beslist het  
dat de vorderingen van tweede tot en met tiende verweerster op grond van artikel 1382  
Burgerlijk Wetboek en gericht tegen de eiseres ongegrond zijn (pp. 33-35, punt 9) en  
verwerpt het de vorderingen van tweede tot en met tiende verweersters tegen de eiseres  
tot afgifte van de gelden (pp. 35 - 37, punt 10). 

Het bestreden arrest beslist met betrekking tot de gerechtskosten niettemin het volgende:

"Veroordeelt  (de eiseres) tot  de gerechtskosten gemaakt door (de eerste verweerster),  
vennootschap naar Irakees recht;

Veroordeelt (de eiseres) tot betaling van 3/4 van de gerechtskosten van beide aanleggen  
gemaakt door haarzelf en door (tweede tot en met tiende verweersters) en veroordeelt  
(tweede tot  en met tiende verweersters) in solidum tot 1/4 van de gerechtskosten van  
beide aanleggen gemaakt door (de eiseres);

Begroot de gerechtskosten in hoger beroep in hoofde van (de tweede verweerster) op het  
niet begrote rolrecht en op 15.000,00 euro rechtsplegingsvergoeding;

Begroot  de  gerechtskosten  in  hoger  beroep  in  hoofde  van  (de  derde  verweerster),  
vennootschap naar Tsjechisch recht op 15.000,00 euro rechtsplegingsvergoeding;

Begroot de gerechtskosten in hoger beroep in hoofde van (vierde, vijfde, zesde, zevende,  
achtste  en  negende  verweersters)  op  186,00  euro  rolrecht  en  op  15.000,00  euro  
rechtsplegingsvergoeding;

Begroot  de gerechtskosten in  hoger beroep in  hoofde van (de eerste  verweerster)  op  
15.000,00 euro rechtsplegingsvergoeding;"

Dit op grond van volgende motieven:

"Hoewel de zaak een zekere complexiteit vertoont is er geen reden om aan (de eiseres)  
die voor het grootste deel van de vordering in het ongelijk wordt gesteld, een maximale  
rechtsplegingsvergoeding toe te kennen.

De  schuldeisers  van  (de  eerste  verweerster),  die  de  zijdelingse  vorderingen  hebben  
ingesteld zijn geen in het ongelijkgestelde partijen, vermits de vorderingen van (de eerste  
verweerster) gegrond wordt verklaard.

Vermits de vorderingen ingesteld door (tweede tot en met tiende verweersters) in eigen  
naam ongegrond worden verklaard, komt het gepast voor (de eiseres) te veroordelen tot  
3/4  van  de  gerechtskosten  van  (tweede  tot  en  met  tiende  verweersters)  en  
laatstgenoemden tot 1/4." (p. 38)

Grieven

In  principe  verwijst  ieder  eindarrest  de  in  het  ongelijk  gestelde  partij  in  de  kosten,  
waaronder  de  rechtsplegingsvergoeding  waarvan  sprake  in  artikel  1022  van  het  
Gerechtelijk Wetboek (artikelen 1017, 1022 en 1042 Gerechtelijke Wetboek).
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In casu werden de vorderingen van tweede tot en met tiende verweersters tegen de eiseres  
allen  verworpen.  De  zijdelingse  vorderingen  werden  in  hoger  beroep  onontvankelijk  
verklaard,  de  vorderingen  op  grond  van  artikel  1382  Burgerlijk  Wetboek  werden 
ongegrond verklaard en de vorderingen tot afgifte van de gelden werden verworpen.

Zelfs  indien  de  zijdelingse  vorderingen  in  werkelijkheid  ontvankelijk  doch  ongegrond 
zouden zijn of indien de zijdelingse vorderingen de belangen van de eerste verweerster  
hebben gediend (omdat de vordering van de eerste verweerster gegrond werd verklaard)  
werden tweede tot tiende verweersters volledig in het ongelijk gesteld wat betreft hun  
aanspraken ten opzichte van de eiseres.

In die omstandigheden kon het bestreden arrest niet zonder schending van de artikelen  
1017 en 1042 Gerechtelijk Wetboek oordelen dat tweede tot en met tiende verweersters  
geen  in  het  ongelijk  gestelde  partijen  zijn  en  heeft  het  bijgevolg  onwettig  de  eiseres 
veroordeeld  tot  3/4  van  de  kosten  in  beide  aanleggen  van  tweede  tot  en  met  tiende  
verweersters, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding (schending van de artikelen 
1017, 1022 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, voor zover als nodig ook in hun versie zoals  
van toepassing op datum van het vonnis a quo).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...) 

Tweede middel
4. Hoewel het gezag van gewijsde als onweerlegbaar vermoeden betrekkelijk is, 
in de zin dat het slechts tussen de partijen kan worden ingeroepen, belet zulks 
niet dat de betrokken beslissing bewijswaarde heeft ten aanzien van derden als 
weerlegbaar  vermoeden.  Dit  heeft  niet  tot  gevolg  dat  wanneer  de  beslissing 
wordt ingeroepen tegen een derde, deze beslissing ten aanzien van die derde een 
wettelijke bewijswaarde heeft die de rechter bindt.

5. Het middel dat erop is gesteund dat een rechterlijke beslissing ten aanzien van 
derden een wettelijke bewijswaarde heeft, zodat deze beslissing de rechter bindt, 
tenzij deze beslissing door het aanwenden van een rechtsmiddel werd vernietigd, 
gaat uit van een andere rechtsopvatting.

Het middel faalt naar recht.

(...) 

Vierde middel
9. Krachtens artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in 
het ongelijk gestelde partij in de kosten.

10. Een schuldeiser die krachtens artikel 1166 Burgerlijk Wetboek in naam van 
de schuldenaar een zijdelingse vordering heeft ingesteld die de rechter verwerpt 
omdat  de  schuldenaar  nadien  zelf  de  rechtsvordering  heeft  ingesteld  die  hij 
toewijst, is geen in het ongelijk gestelde partij.
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Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, Geinger en Lefèbvre.

Nr. 62

1° KAMER - 21 januari 2011

1º GEESTESZIEKE - OPNEMING TER OBSERVATIE - BESLISSING DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - DOEL - GERECHTSKOSTEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - IN HET (ON)GELIJK 
GESTELDE PARTIJ - BEGRIP

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
GEESTESZIEKE - OPNEMING TER OBSERVATIE - DOEL - BESLISSING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE 
- RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - IN HET (ON)GELIJK GESTELDE PARTIJ - BEGRIP

3º OPENBAAR MINISTERIE - GEESTESZIEKE - BESLISSING TOT OPNEMING TER OBSERVATIE - 
DOEL - GERECHTSKOSTEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - IN HET (ON)GELIJK GESTELDE PARTIJ - 
BEGRIP

1º, 2° en 3° Wanneer het openbaar ministerie in spoedeisend geval beslist dat een zieke 
persoon ter observatie zal worden opgenomen in de psychiatrische dienst die hij aanwijst,  
streeft hij geen gelijk na, maar de vrijwaring van de belangen van de maatschappij en van  
de betrokkene zelf; deze bijzondere regeling is onverenigbaar met de toepassing van de  
gemeenrechtelijke bepalingen inzake de gerechtskosten1. (Art. 1017, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek; Art. 9, eerste en tweede lid, Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de 
geesteszieke)

(V. T. PROCUREUR DES KONINGS TE GENT)

Conclusie van Advocaat-generaal m.o. A. Van Ingelgem:
I. SITUERING
1.  Door het  bestreden vonnis  werd  de opheffing  bevolen  van de in  hoofde  van  eiser 
genomen beschermingsmaatregelen omtrent zijn persoon als geesteszieke. De door eiser 
lastens verweerder gevorderde rechtsplegingsvergoeding werd afgewezen.
2. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan dat opwerpt dat het 
behartigen van het publiek belang door het Openbaar Ministerie niet wegneemt dat het 

1 Zie de concl. van het OM; zie ook art. 2 van de wet van 21 feb. 2010 (BS 11 maart 2010) tot 
wijziging  van  de  artikelen  1022 van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en 162bis  van  het  Wetboek  van 
strafvordering  en  tot  opheffing  van  artikel  6  van  de  wet  van  2  augustus  2002  betreffende  de 
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.



Nr. 62 - 21.1.11 HOF VAN CASSATIE 279 

een procespartij is wanneer het in burgerlijke zaken bij wege van rechtsvordering optreedt 
(door,  zoals  in  casu,  de  opneming  ter  observatie  te  vorderen)  en  als  in  het  ongelijk 
gestelde  partij  in  de  kosten  dient  te  worden  verwezen,  die  tevens  de 
rechtsplegingsvergoeding omvatten.
II. BESPREKING VAN HET MIDDEL
1. In beginsel verwijst de rechter in zijn eindvonnis, op verzoek van de eisende partij of 
ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Uitgangspunt hiervoor vormt 
artikel 1017, eerste lid, van het Ger.W. Die kosten omvatten de rechtsplegingsvergoeding, 
zoals bepaald in artikel 1022 Ger.W2.
2. Alleen de in het ongelijk gestelde partij kan in de gerechtskosten worden verwezen. Die 
notie wordt, weliswaar in de positieve zin (de in het gelijk gestelde partij), uitdrukkelijk 
herhaald in artikel 1022, eerste lid, Ger.W. Partij zijn betekent in principe dat men als 
persoon  (met  een belang)  daadwerkelijk  in  een  rechtsgeding  betrokken  is.  Men moet 
bovendien  in  het  ongelijk  gesteld  zijn,  d.w.z.  als  verliezende  partij  jegens  de  andere 
veroordeeld zijn. Aldus kan een partij enkel tot de kosten worden veroordeeld die zijn 
gemaakt door een partij die jegens haar een veroordeling heeft bekomen3.
3. Artikel 138bis, §1, van het Ger.W. regelt de tussenkomst van het Openbaar Miniserie in 
burgerlijke  zaken.  In  die  zaken  komt  het  OM  tussen  bij  wege  van  rechtsvordering, 
vordering  of  advies.  Het  treedt  ambtshalve  op  in  de  gevallen  die  de  wet  bepaalt  en 
bovendien telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt.
Waar het concept openbare orde onder meer berust op de idee dat het algemeen belang 
niet in het gedrang mag worden gebracht door privé-belangen, zelfs niet in zaken waarin 
op het eerste gezicht alleen de privé-belangen tegenover elkaar staan4, is het optreden van 
het Openbaar Ministerie evenwel  niet  louter ingegeven door de noodwendigheden van 
openbare  orde  of  van  algemeen  belang5.  Nochtans  is  het  OM  in  die  hoedanigheid 
traditioneel weliswaar de behoeder van de openbare orde die nauw verwant is met het 
begrip  algemeen  belang,  dat  vele  bestanddelen  omvat  (burgerlijke,  commerciële, 
economische, familiale en sociale), en wordt het aldus in bepaalde gevallen genoodzaakt 
ambtshalve op te treden6.
Nu in het burgerlijk recht het personenrecht tal van problemen doet rijzen die rechtstreeks 
de maatschappij  zelf en dus de openbare orde raken,  is  vanuit  voormelde evolutie  het 
Openbaar  Ministerie  dan  ook  steeds  bijzonder  betrokken  geweest  bij  de  staat  en  het 
welzijn van personen. Als beheerder van de openbare orde is het derhalve zijn taak de 
regels die ten grondslag liggen aan de politieke, morele en sociale orde van de Staat te 
doen eerbiedigen. Het betreft hier evenwel een openbare orde van privé-belangen. Deze 
verantwoordt  de thans bij  artikel  138bis van het Ger.W.  aan het  Openbaar Ministerie 
toegekende  bevoegdheid  om op  te  treden  bij  wege  van  rechtsvordering,  vordering  of 
advies7.
4. Zo ook in het raam van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon  van  de  geestesziekte8,  waarin  iedere  belanghebbende,  met  het  oog  op  een 

2 Art. 1018, 6° Ger.W. 
3 Cass. 26 sept. 1983, AR 3874, AC, 1983-84, nr. 46; Cass. 26 sept. 1974, AC, 1975, 122.
4 G. de DEVAL, Institutions judiciaires, Introduction au droit  judiciaire privé, Luik, Ed. Collection 
Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1992, 330 e.v. 
5 A. MEEÛS, Art. 764 Ger.W., in Gerechtelijk Wetboek, Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1993.
6 J.  du  JARDIN, De  niet  strafrechterlijke  taken  van  het  openbaar  ministerie,  Brussel,  Belgisch 
Staatslad, 2004, nr. 04-3498, 13. 
7 J. du JARDIN, ibid., 23.
8 BS, 27 juli 1990.
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opneming ter observatie, een verzoekschrift kan indien bij de rechter9. In spoedeisende 
gevallen kan de procureur des Konings evenwel beslissen dat de zieke ter observatie zal 
worden  opgenomen  in  de  door  hem aangewezen  psychiatrische  dienst10.  In  dat  geval 
treedt de procureur des Konings op, hetzij ambtshalve na het schriftelijk advies van een 
door  hem  aangewezen  geneesheer,  hetzij  op  schriftelijk  verzoek  van  een 
belanghebbende11.
5. Hoewel met een rechtsvordering het Openbaar Ministerie de zaak zelf aanhangig maakt 
bij de rechter12en dus ambtshalve als een partij optreedt die in principe in de kosten kan 
worden verwezen13 komt het mij evenwel voor dat het OM in dat kader als dusdanig geen 
gelijk nastreeft  waarbij  een particulier belang als zodanig wordt beslecht, maar dat hij 
door zijn optreden de belangen van de maatschappij en van de zieke zelf vrijwaart. Zelfs 
wanneer hij in spoedeisende gevallen ambtshalve handelt, dan nog is dit slechts na het 
schriftelijk  advies  van  een  geneesheer,  dan  wel  op  schriftelijk  verzoek  van  een 
belanghebbende. Waar de procureur des Konings aldus sowieso de spreekbuis lijkt van de 
onmiddellijke  omgeving van de zieke  en van hem verwacht  wordt  dat hij  vanuit  zijn 
specifieke hoedanigheid in dringende gevallen optreedt in het algemeen belang, stelt zich 
dan ook de vraag of bij de totstandkoming van artikel 34 in fine14de wetgever niet eerder 
de belanghebbenden voorzien in artikel 5 van de wet voor ogen had, veeleer dan het OM 
handelend in het algemeen belang en in zijn heel specifieke rol hem inzake toegewezen, 
dat onder controle van de rechter15. Een al te letterlijke interpretatie van het laatste lid van 
artikel  34 lijkt  mij  dan ook niet  voor  de hand te liggen16 nu het OM in de hierboven 
omschreven specifieke situatie niet met een gewone belanghebbende partij kan worden 
gelijkgesteld.
6. Bovendien bepaalt artikel 34, eerste lid, van de wet betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke dat de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de kosten 
en het ereloon van de deskundigen en van de door de zieke gekozen geneesheer, evenals 
het  getuigengeld,  ten  voordele  van  de  verzoekers  worden  voorgeschoten  op  de  wijze 
bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. Tevens ging de 
wetgever  bij  de  bespreking  van  artikel  3417 ervan  uit  dat  de  (vrede)rechter  zelf  in 
billijkheid zal mogen appreciëren of en in welke mate hij de partijen tot de kosten moet 
veroordelen.
7. In het verlengde van deze m.i. specifieke en bijzondere elementen in het raam van de 
wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, 
komt het mij dan ook raadzaam en nuttig voor in herinnering te brengen dat omtrent het 
artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering18 het Grondwettelijk Hof19 
bepaald heeft dat de wetgever20, wegens de opdracht die aan het Openbaar Ministerie is 

9 Art. 5, wet bescherming persoon geestesziekte. 
10 Art. 9, eerste lid, wet bescherming persoon geesteszieke.
11 Art. 9, tweede lid, wet bescherming persoon geesteszieke.
12 L. HUYBRECHTS, Comm. Ger. Recht, Ger.W., Art. 138bis - 6, nr. 10.
13 Cass. 9 sept. 1999, AR C.98.0101.N, AC, 1999, nr. 450.
14 Art. 34, derde lid, wet bescherming persoon geesteszieke bepaalt dat alleen dan in de gerechts-
kosten kan worden veroordeeld wanneer de vordering niet uitgaat van de zieke.
15 Art. 9, vijfde, voorlaatste en laatste lid, wet bescherming persoon geesteszieke.
16 Zie ook JLMB, 1997, 25, met noot G. de LEVAL, 1011.
17 Parl. St., 1988-1989, 733-2, (138) 140.
18 Zoals ingevoegd bij art. 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten: BS, 31 mei 2007.
19 Grondwettelijk  Hof,  nr.  182/288,  18  dec.  2008,  A.  Grondwettelijk  Hof,  2008,  2819,  B.19.3; 
Grondwettelijk Hof, nr. 28/2009, 21 jan. 2009, A. Grondwettelijk Hof, 2009, 245, B.7.2.
20 Verslag,  Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-1686/005, 32 en Verslag,  Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 
51-2891/002, 5.
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toegewezen,  ervan  vermocht  uit  te  gaan  dat  een  regeling  volgens  welke  een 
rechtsplegingsvergoeding  verschuldigd  zou  zijn  telkenmale  de  vordering  van  het 
Openbaar  Ministerie  zonder  gevolg  blijft,  niet  tot  laatstgenoemde  diende  te  worden 
uitgebreid.  Als  de  beklaagde  wordt  vrijgesproken  heeft  hij  overeenkomstig  voormeld 
artikel  162bis  S.v.  dan  ook  geen  recht  op  een  rechtsplegingsvergoeding  vanwege  de 
Belgische  Staat  (i.e.  het  Openbaar  Ministerie).  Mocht  dit  wel  zijn  voorzien  zou  dit 
belangrijke budgettaire gevolgen hebben, waardoor mogelijks ook de onafhankelijkheid 
van het OM bij het vervolgingsbeleid in het gedrang zou komen21.
Dergelijke  mogelijke  neveneffecten  zijn  niet  wenselijk,  omdat  het  OM  dan  zou 
tekortschieten in zijn opdracht om een door de wetgeving voorgeschreven bescherming 
van  maatschappelijke  belangen  te  garanderen,  wat  de  wetgever,  terecht,  niet  gewenst 
heeft22.
8.  Waar  het  evident  is  dat  een  strafzaak  weliswaar  een ander  karakter  heeft  dan  een 
burgerlijk geding, mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat ook door ambtshalve 
op te treden in een louter civiele  rechtspleging het Openbaar Ministerie het algemeen 
belang  vertegenwoordigt  en  dus  niet  zo  maar  op  één  lijn  met  iedere  andere 
belanghebbende (partij) kan worden gesteld die dergelijke vordering alleen in gang zou 
zetten voor het verdedigen van een privaat belang.
De  hierboven  toegelichte  redenering  in  verband  met  het  weren  van  het  Openbaar 
Miniserie uit de toepassing van de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken kan zich m.i. 
vanuit voormelde benadering dan ook uitstrekken tot civiele rechtsplegingen - waartoe de 
wet tot bescherming van de persoon van de geesteszieke in die context behoort - en die 
conform de aanhef van artikel 1017, eerste lid, Ger.W., derhalve als bijzondere regeling 
kunnen  afwijken  van  de  algemene  regel23,  dan  wel  -  als  gevolg  van  het  voorbehoud 
voorzien  in  artikel  2  Ger.W.  omtrent  de  algemene  bepalingen  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek  (waaronder  titel  IV  inzake  de  uitgaven  en  kosten)  die  de  burgerlijke 
rechtspleging beheersen en uit welke bepaling volgt dat een in dit wetboek gestelde regel 
op een bepaalde rechtspleging niet van toepassing is wanneer zij wordt tegengesproken of 
wanneer de rechtspleging anders geregeld wordt24 - er niet verenigbaar mee zijn.
9. Het middel dat uitgaat van een andere juridische stelling faalt m.i. naar recht.
III. CONCLUSIE:
VERWERPING.

ARREST

(AR C.10.0151.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Gent van 16 februari 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

21 I.  SAMOY en V. SAGAERT, De wet van 21 april  2007 betreffende verhaalbaarheid van kosten en 
erelonen van een advocaat, RW 2007-08, 695, nr. 80.
22 H. LAMON, Verhaalbaarheid advocatenkosten, NjW, 2007, (435) 440-441, nrs. 20-24.
23 D. MAES, Comm. Ger. Recht, Ger.W., Art. 1017-10, nr. 23 e.v. 
24 Cass. 1 feb. 2001, AR C.00.0587.F, AC, 2001, 214, met concl. advocaat-generaal DE RIEMAECKER.
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II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1.  Krachtens  artikel  1017,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek,  verwijst,  tenzij 
bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het 
ongelijk  gestelde  partij  in  de  kosten,  onverminderd  de  overeenkomst  tussen 
partijen, die het eventueel bekrachtigt.

2. Krachtens artikel 9, eerste lid, Wet Bescherming Persoon Geesteszieke kan de 
procureur des Konings van de plaats waar de zieke zich bevindt, in spoedeisende 
gevallen  beslissen  dat  deze  ter  observatie  zal  worden  opgenomen  in  de 
psychiatrische dienst die hij aanwijst.

Krachtens  artikel  9,  tweede  lid,  Wet  Bescherming  Persoon Geesteszieke  van 
voormeld artikel treedt de procureur des Konings op, hetzij ambtshalve na het 
schriftelijk  advies  van  een  door  hem  aangewezen  geneesheer,  hetzij  na 
schriftelijk verzoek van een belanghebbende, welk verzoek vergezeld moet gaan 
van het in artikel 5 bedoelde verslag.

3. Hieruit volgt dat het openbaar ministerie in dat geval geen gelijk nastreeft, 
maar de vrijwaring van de belangen van de maatschappij en van de betrokkene 
zelf.

4.  Krachtens  artikel  34,  eerste  lid,  Wet  Bescherming  Persoon  Geesteszieke, 
worden de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de kosten, het ereloon van 
de  deskundigen  en  van  de  door  de  zieke  gekozen  geneesheer,  evenals  het 
getuigengeld, ten voordele van de verzoekers voorgeschoten op de wijze bepaald 
in het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Krachtens artikel 34, derde lid, Wet Bescherming Persoon Geesteszieke, kan de 
rechter,  de rechtbank of  het  hof,  alleen dan in de gerechtskosten  veroordelen 
wanneer de vordering niet uitgaat van de zieke.

5. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever beoogde dat de rechter zelf in 
billijkheid zou mogen appreciëren  of  en in  welke  mate hij  de partijen tot  de 
kosten moet veroordelen.

6. Uit het geheel van deze bepalingen blijkt dat de regeling uitgewerkt voor het 
openbaar ministerie dat optreedt krachtens artikel 9 Wet Bescherming Persoon 
Geesteszieke een bijzondere regeling is die onverenigbaar is met de toepassing 
van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de gerechtskosten.

Het middel dat volledig ervan uitgaat dat de regeling inzake kosten en uitgaven 
opgenomen in onder meer artikel 1017, eerste lid, onverminderd van toepassing 
is op de procedure van artikel 9 van de wet van 26 juni 1990, faalt naar recht.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr.  Deconinck  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Van  Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 63

1° KAMER - 21 januari 2011

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - ONTBINDING - 
EIGEN GELDEN - STORTING OP EEN GEMEEENSCHAPPELIJKE REKENING - VERGOEDING LASTENS HET 
GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN - BEWIJS

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 
- WETTELIJK STELSEL - ONTBINDING - EIGEN GELDEN - STORTING OP EEN GEMEEENSCHAPPELIJKE 
REKENING - VERGOEDING LASTENS HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN

1º en 2º Storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening vallen, behoudens 
tegenbewijs, in het gemeenschappelijk vermogen: hieruit volgt dat het gemeenschappelijk 
vermogen vergoeding is verschuldigd, telkens als eigen gelden erin zijn terechtgekomen,  
ongeacht dat niet bewezen is dat het gemeenschappelijk vermogen voordeel heeft gehaald 
uit deze gelden. (Art. 1434, BW)

(V. T. V.)

ARREST

(AR C.10.0228.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Gent van 
17 december 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel 
aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1.  Artikel  1434  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  het  gemeenschappelijke 
vermogen  vergoeding  verschuldigd  is  ten  belope  van  de  eigen  of  uit 
vervreemding  van  een  goed  voortkomende  gelden  die  in  dat  vermogen  zijn 
gevallen en niet zijn belegd of wederbelegd, alsook, in het algemeen, telkens als 
het voordeel heeft getrokken uit de eigen goederen van een der echtgenoten.

2.  Storting  van  eigen  gelden  op  een  gemeenschappelijke  rekening  vallen, 
behoudens tegenbewijs, in het gemeenschappelijke vermogen.

3.  Hieruit  volgt  dat  het  gemeenschappelijke  vermogen  vergoeding  is 
verschuldigd, telkens als eigen gelden erin zijn terechtgekomen.

4. De appelrechters stellen vast dat:

- op 15 september 1998 een bedrag van 19.822,50 euro werd overgeschreven van 
een  rekening  van  de  overleden  moeder  van  de  eiseres  naar  een 
gemeenschappelijke rekening van de partijen;

- op 21 oktober 1998 en op 23 oktober 1998 nogmaals 3.645,69 euro en 309,86 
euro op dezelfde rekening werd overgeschreven;

- niet kan betwist worden dat deze gelden deel uitmaakten van de nalatenschap 
van de moeder van de eiseres.

Zij oordelen dat de eiseres niet bewijst dat het gemeenschappelijke vermogen 
voordeel  heeft  gehaald  uit  deze  overschrijvingen  en  het  gemeenschappelijke 
vermogen bijgevolg geen vergoeding verschuldigd is aan het eigen vermogen 
van de eiseres.

5.  De  appelrechters  die  oordelen  dat  eigen  gelden  van  de  eiseres  op  een 
gemeenschappelijke rekening zijn gestort en de eiseres het recht op vergoeding 
ontzeggen,  omdat zij  niet  bewijst  dat  het gemeenschappelijke vermogen heeft 
gehaald uit deze gelden, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het bestreden arrest  in zoverre het  uitspraak doet  over de door het 
gemeenschappelijke  vermogen  van partijen  verschuldigde  vergoeding  aan  het 
eigen vermogen van de eiseres ingevolge de stortingen van 15 september 1998 
en van 21 en 23 oktober 1998 en over de kosten van het geding.

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

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



Nr. 63 - 21.1.11 HOF VAN CASSATIE 285 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

21  januari  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 64

3° KAMER - 24 januari 2011

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - KOOPOVEREENKOMST - ONTBINDENDE VOORWAARDE - VERVULLING VAN 
DE ONTBINDENDE VOORWAARDE - VERKOCHTE ZAAK - GEVOLG

2º VERBINTENIS - KOOPOVEREENKOMST - ONTBINDENDE VOORWAARDE - VERVULLING VAN DE 
ONTBINDENDE VOORWAARDE - VERKOCHTE ZAAK - GEVOLG

3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - KOOPOVEREENKOMST - VERVULLING VAN DE ONTBINDENDE VOORWAARDE - 
BESCHIKKINGSDADEN VAN DE KOPER - GEVOLG

4º VERBINTENIS - KOOPOVEREENKOMST - ONTBINDENDE VOORWAARDE - VERVULLING VAN DE 
ONTBINDENDE VOORWAARDE - BESCHIKKINGSDADEN VAN DE KOPER - GEVOLG

1º  en  2º  Uit  artikel  1183  B.W.  volgt  dat  de  koper  bij  het  tenietgaan  van  de 
koopovereenkomst wegens de vervulling van een ontbindende voorwaarde, gehouden is tot 
teruggave van de verkochte zaak aan de verkoper,  hetzij  in natura, hetzij  bij  equivalent  
indien de teruggave in natura niet of niet meer mogelijk is1. (Art. 1183, BW)

3º  en  4º  Uit  de  artikelen  1179  en  1183  B.W.  volgt  dat  indien  de  koopovereenkomst  
ingevolge de vervulling van de ontbindende voorwaarde teniet gaat, de verkoper geacht  
wordt  steeds  eigenaar  te  zijn  gebleven  en,  onder  voorbehoud  van  de  regels  ter 
bescherming  van  derden,  de  beschikkingsdaden  die  de  koper  onder  ontbindende 
voorwaarde heeft gesteld vervallen2. (Artt. 1179 en 1183, BW)

(INOX CONSTRUCT nv e.a. T. D.)

Conclusie van Mevrouw de Advocaat-generaal R. Mortier:
1. Met betrekking tot het eerste middel.
1.1. Overeenkomstig artikel 1183 BW is een ontbindende voorwaarde die welke bij haar 
vervulling de verbintenis teniet doet en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen 
verbintenis  had  bestaan.  Zij  schort  de  uitvoering  van  de  verbintenis  niet  op,  alleen 
verplicht zij de schuldeiser om, ingeval de door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden, terug te geven hetgeen hij ontvangen heeft.
Artikel 1184 BW, dat handelt over de ontbindende voorwaarde bij wederkerige contracten 
is als dusdanig niet van openbare orde, zodat partijen ook, bij wijze van overeenkomst 
kunnen  afspreken  dat  hun  verbintenissen  ontbonden  worden  wanneer  zich  in  hun 
wederkerige rechtsverhouding een toekomstige en onzekere gebeurtenis voordoet. Anders 
dan bij  toepassing van artikel  1184 BW zal de ontbinding van  de verbintenissen  niet 

1 Zie de concl. van het OM. 
2 Ibid. 
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afhangen van een gerechtelijke beslissing maar wel van deze door de partijen omschreven 
toekomstige en onzekere gebeurtenis.
Dit  uitdrukkelijk  ontbindend beding is in wezen  een specifieke  toepassing van artikel 
1183 B.W3.
De  ontbinding  van  de  verbintenis  impliceert  dat  de  verbintenis  haar  bindende  kracht 
verliest  en dit  niet  enkel  voor  de toekomst,  maar  ook voor  het  verleden.  De door de 
verbintenis  in  het  leven  geroepen  rechtsband  wordt  door  de  ontbinding  ongedaan 
gemaakt.
Wanneer in wederkerige rechtsverhoudingen,  de schuldeiser door de vervulling van de 
ontbindende  voorwaarde  van  zijn  verbintenissen  wordt  bevrijd  kan  hij  evenmin  nog 
beroep doen op de verbintenissen van de schuldenaar. De onderlinge afhankelijkheid van 
de  respectievelijke  verbintenissen  belet  dat  de  ene  zijn  verbintenissen  zou  moeten 
nakomen, terwijl de andere zich op een bevrijding zou kunnen beroepen4.
De ontbinding bevrijdt dus beide partijen niet enkel voor de toekomst, maar doet ook voor 
het verleden de verbintenissen verdwijnen.
De partijen moeten bijgevolg  in  de toestand geplaatst  worden  waarin  ze  zich zouden 
bevonden hebben indien de (ontbonden) verbintenissen niet zouden zijn aangegaan.
Uw Hof oordeelde nog recent bij arrest van 8 februari 20105 dat de ontbinding van een 
wederkerige  overeenkomst  tot  gevolg  heeft  dat  de  partijen  in  dezelfde  toestand 
teruggeplaatst dienen te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij 
geen overeenkomst hadden gesloten. De ontbonden overeenkomst kan voor de partijen 
geen bron van rechten of verplichtingen zijn.
Dat de verwezenlijking van de voorwaarde krachtens artikel 1179 B.W. terugwerkende 
kracht heeft tot op de dag waarop de voorwaardelijke verbintenis is aangegaan, heeft tot 
gevolg  dat  alles  wat  intussen,  voorafgaand  aan  het  plaatsvinden  van  de  gebeurtenis 
waardoor de verbintenis ontbonden wordt of "pendente conditione"6, in uitvoering van de 
verbintenis werd betaald of gepresteerd moet teruggegeven worden.
Zo zal bij de ontbinding van een koop-verkoop bij de verwezenlijking van de ontbindende 
voorwaarde de koper het gekochte goed moeten teruggeven en de verkoper de ontvangen 
geldsom.
De restitutieverplichting van de koper bij verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde 
heeft dus voor gevolg dat de verkoper van de koper teruggave in natura kan eisen van het 
verkochte  goed.  Het  feit  dat  de  koper  pendente  conditione  het  goed  in  natura  heeft 
verkocht aan een derde staat hier niet aan in de weg. De ontbinding van de overeenkomst 
is immers als een rechtsfeit tegenstelbaar aan derden, ook aan degene die het goed van de 
koper heeft gekocht.
Wanneer de koper niet in staat is het gekochte goed terug te geven in natura, bij voorbeeld 
omdat het goed werd doorverkocht of het tenietgegaan is, dient er teruggave bij equivalent 
te gebeuren.
Bij  het  eerder  geciteerd  arrest  van  8 februari  2010 oordeelde uw Hof dat  hoewel  de 
ontbinding  niet  kan  leiden  tot  het  teniet  doen  van  de  wederzijdse  prestaties  die  ter 
uitvoering  van  de  overeenkomst  zijn  verricht  indien  deze  niet  voor  teruggave  in 
aanmerking komen, zij wel leidt tot teruggave of betaling bij equivalent van de zaken of 
diensten die ten gevolge van de overeenkomst verbruikt zijn of aan een van de partijen ten 

3 CORNELIS L. Algemene theorie van de verbintenis, Intersentie, 2000, p. 761.
4 L. CORNELIS, o.c, p.771.
5 Cass. 8 februari 2010, AR C.09.0244.F.
6 Zie J. DE CONINCK, De terugwerkende kracht van de vervulde ontbindende voorwaarde, TPR, 2005, 
14.
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goede zijn gekomen, terwijl de tegenpartij daarvoor geen tegenprestaties heeft ontvangen.
1.2. Uit de stukken waarop mag acht geslaan worden, meer bepaald de conclusies in hoger 
beroep  die  eerste  eiser  neerlegde  op  28  november  2006,  blijkt  dat  eerste  eiser  in 
hoofdorde betaling vorderde van de prijs die werd overeengekomen voor de overdracht 
van de aandelen, dit omdat eerste eiser in hoofdorde betoogde dat die overeenkomst niet 
ontbonden  was.  Hij  vorderde  echter  in  uiterst  ondergeschikte  orde,  indien  de 
overeenkomst  toch  als  ontbonden  moet  beschouwd  worden,  dat  hij  recht  heeft  op 
terugbetaling van de waarde van de overgedragen aandelen. Hij stelde dat de retroactieve 
ontbinding  van  de  overeenkomst  niet  alleen  tot  gevolg  heeft  dat  verweerder  de 
overnameprijs  niet  moet  betalen  maar  ook  tot  gevolg  heeft  dat  eiser  recht  heeft  op 
teruggave  van  hetgeen  overgedragen  werd.  Er  werd  door  eiser  op  gewezen  dat,  nu 
verweerder de aandelen heeft doorverkocht de teruggave niet meer mogelijk is zodat eiser 
recht  heeft  op  teruggave  van  de  waarde  van  de  aandelen.  Daarom  vorderde  hij  de 
aanstelling van een deskundige om de waarde van die aandelen te bepalen.
Hieruit  blijkt  dat  eiser  niet  de  teruggave  in  natura  vorderde  maar  de  teruggave  bij 
equivalent namelijk betaling van de waarde van de aandelen op datum van de verkoop.
De appelrechter stelt vast dat de vennootschap door de rechtbank werd failliet verklaard 
en op dat ogenblik de ontbindende voorwaarde werd vervuld zodat de aandelenoverdracht 
van rechtswege werd ontbonden.
Hij  oordeelt  dat  daardoor  de  betalingsverplichting  van  verweerder  verviel  en  de 
hoofdvordering van eerste eiser ongegrond is.
Hij wijst echter ook de uiterst ondergeschikt geformuleerde vordering van eerste eiser af, 
niet omdat eiser geen vergoeding bij equivalent zou kunnen vorderen maar enkel omdat 
die vordering niet opportuun is.
De appelrechter verantwoordt hiermee zijn beslissing niet naar recht omdat het enkel feit 
dat de verplichting tot betaling van de koopprijs vervalt voor de koper niet impliceert dat 
de  verkoper  geen  recht  heeft  op  teruggave  hetzij  in  natura,  hetzij  bij  equivalent.  Het 
oordeel van de appelrechter impliceert dus een schending van artikel 1138 B.W.
Het eerste middel is gegrond.
2. Met betrekking tot het tweede middel
2.1.  Het  tweede  middel  heeft  betrekking  op  de  gevolgen  van  de  vervulling  van  de 
ontbindende voorwaarde  op de (tweede)overeenkomst  waarbij  verweerder  de aandelen 
verkocht aan tweede eiser.
Het in artikel 1165 BW verwoorde beginsel van de relativiteit van overeenkomsten, wat 
inhoudt  dat  overeenkomsten  alleen  gevolgen  teweegbrengen  tussen  de  contracterende 
partijen en zij derden geen nadeel toebrengen, belet niet dat derden, vanaf het moment dat 
de uit de overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen 
die deze overeenkomst tussen de contracterende partijen teweegbrengt, moeten erkennen7. 
Uw Hof oordeelde bij arrest van 4 oktober 20108 dat de interne gevolgen van een contract, 
dit zijn de rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten, alleen tussen partijen gelden 
en niet ten aanzien van derden, maar het bestaan van de overeenkomst daarentegen wel 
tegenwerpelijk is aan derden. De derden moeten aldus, vanaf het moment dat de uit de 
overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen onderaan 
die  deze  overeenkomst  tussen  de  partijen  heeft,  zonder  dat  zij  nochtans  zelf  kunnen 
gehouden worden tot deze verplichtingen.
De  ontbinding  van  de  overeenkomst  is  als  rechtsfeit  tegenstelbaar  aan  derden.  Dit 

7 Cass. 25april 2003, AR C.01.0607.N, AC, 2003, nr. 265.
8 Cass. 4 oktober 2010, AR C.09.0632.N.
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evenwel onder voorbehoud van derdenbeschermende regels zoals artikel 2279 B.W9.
Wanneer  een  verbintenis  onder  ontbindende  voorwaarde  is  aangegaan,  volgt  uit  de 
artikelen 1179 en 1183 B.W. dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde tot gevolg 
heeft  dat  de  verbintenis  geacht  wordt  nooit  te  hebben bestaan.  Wanneer  een verkoop 
ontbonden  wordt,  wordt  de  verkoper  geacht  steeds  eigenaar  te  zijn  gebleven.  Alle 
zakelijke  rechten  die  de  koper  onder  ontbindende  voorwaarde  aan  derden  toestond, 
vervallen10.
Men spreekt in dit verband ook van de zakenrechtelijke werking (of de zakelijke werking) 
van de ontbindende voorwaarde11.
De vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft tot gevolg dat de eigendom, vrij en 
onbelast,  naar  de oorspronkelijke  verkoper  overgaat.  Het  zakelijk  recht  van  de  koper 
onder voorwaarde vervalt,  terwijl hij aan derden enkel voor ontbinding vatbare rechten 
kon toestaan, die zelf vervallen na de vervulling van de voorwaarde. Deze derden hebben 
immers geen sterker recht dan hun rechtsvoorganger12.
Zo  zal  de  oorspronkelijke  verkoper  van  een  zaak,  na  vervulling  van  de  ontbindende 
voorwaarde, de rechten kunnen negeren die derden op die zaak verkregen hebben van de 
koper.  Eigen  aan  de  voorwaardelijke  verbintenis  is  immers  dat  de  voorwaardelijke 
schuldenaar niets mag doen dat het voorwaardelijk recht van de schuldeiser definitief in 
het gedrang brengt13. 
Anderzijds kunnen derden zelf ook het feit van de ontbinding van de overeenkomst onder 
voorwaarde inroepen en dit als verweer tegen een door hen ingestelde vordering.
Wanneer,  zoals  te  dezen,  persoon  A  een  goed  onder  ontbindende  voorwaarde  heeft 
verkocht aan B die het op zijn beurt pendente conditione verkoopt aan C dan heeft de 
ontbinding  van  de  verkoop  tussen  A  en  B  door  de  vervulling  van  de  ontbindende 
voorwaarde ook het verval van de tweede verkoop tot gevolg.  Wanneer C door B zou 
aangesproken worden in betaling van de koopsom, kan C de ontbinding van de eerste 
verkoopovereenkomst opwerpen tegen B. C kan wel aangesproken worden in teruggave 
van het goed, of indien de teruggave in natura niet mogelijk is, in schadevergoeding.
2.2. Uit de vaststellingen van de appelrechter blijkt dat verweerder vóór het faillissement 
en bijgevolg pendente conditione, de aandelen die hij onder ontbindende voorwaarde had 
verworven verkocht aan tweede eiser.
Verweerder  dagvaardde  tweede  eiser  in  betaling van (een deel  van)  de koopprijs.  De 
appelrechter oordeelt dat de ontbinding van de eerste overeenkomst niet tot gevolg heeft 
dat  ook  de  tweede  overeenkomst  moet  ontbonden  worden  zodat  verweerder  terecht 
betaling vorderde op grond van deze tweede overeenkomst.
Uit wat voorafgaat volgt evenwel dat de ontbinding van de (eerste) overeenkomst tussen 
eerste eiser en verweerder door vervulling van de ontbindende voorwaarde ook het verval 
van  de  tweede  overeenkomst  tussen  verweerder  en tweede  eiser  tot  gevolg  heeft.  De 
(derde)  koper  kon  dan  ook  na  het  faillissement  niet  meer  veroordeeld  worden  in 
uitvoering van zijn (vervallen) verbintenis,  namelijk het betalen van (een deel van) de 
koopprijs.
De  vordering  van  verweerder  tegen  tweede  eiser  kon  dan  ook  niet  wettig  gegrond 
verklaard worden.

9 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Bruylant, 2010, 1011, nr. 679.
10 M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, Kluwer, mechelen, 2006, 153, 168-169.
11 J. DE CONINCK, De terugwerkende kracht van de vervulde ontbindende voorwaarde, TPR, 2005, 18 
e.v.; M. VAN QUICKENBORNE, o.c., 165 e.v.
12 M. VAN QUICKENBORNE, o.c., 168.
13 M. VAN QUICKENBORNE, o.c., 166.
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Ook het eerste onderdeel van het tweede middel is gegrond. 
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie: VERNIETIGING 

ARREST

(AR C.09.0446.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 16 februari 2009.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  21  december  2010 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De  eisers  voeren  in  hun  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 
middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1.  Krachtens  artikel  1183  van  het  Burgerlijk  Wetboek  doet  de  ontbindende 
voorwaarde, bij haar vervulling, de verbintenis teniet en herstelt zij de zaken in 
dezelfde  toestand  alsof  er  geen  verbintenis  had  bestaan.  Zij  verplicht  de 
schuldeiser om, ingeval de door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis plaatsheeft, 
terug te geven hetgeen hij ontvangen heeft.

Hieruit volgt dat de koper bij het tenietgaan van de koopovereenkomst wegens 
de vervulling van een ontbindende voorwaarde, gehouden is tot teruggave van de 
verkochte zaak aan de verkoper, hetzij in natura, hetzij bij equivalent indien de 
teruggave in natura niet of niet meer mogelijk is.

2. Uit de vaststellingen van de appelrechter en uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat:

- de eiseres op 27 maart 2001 1.425 aandelen in MVD PLASTICS nv verkocht 
aan de verweerder onder de ontbindende voorwaarde: "In geval van faillissement 
van MVD PLASTICS nv wordt onderhavige overeenkomst van rechtswege en 
door het loutere feit van het faillissement volledig ontbonden, met het tenietgaan 
van alle rechten en plichten van de partijen";

- de rechtbank van koophandel te Veurne bij vonnis van 27 november 2002 TVD 
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PLASTICS nv, voorheen MVD PLASTICS nv, failliet verklaarde;

- de eiseres in ondergeschikte orde de veroordeling van de verweerder vorderde 
tot teruggave van de waarde van de 1.425 aandelen per 27 maart 2001, en de 
aanstelling van een deskundige om die waarde te bepalen, die aan haar diende te 
worden teruggeven indien het hof van beroep zou oordelen dat de overeenkomst 
van 27 maart 2001 als ontbonden moet worden beschouwd.

3. De appelrechter oordeelt dat, ingevolge het faillissement van TVD PLASICS 
nv op 27 november 2002, de ontbindende voorwaarde vervuld werd, zodat de 
aandelenoverdracht van 27 maart 2001 van rechtswege werd ontbonden.

4. De appelrechter, die de in ondergeschikte orde gevorderde teruggave van de 
waarde van de aandelen op datum van de overeenkomst, met inbegrip van de 
gevorderde  aanstelling  van  een  deskundige  om  die  waarde  te  bepalen,  als 
ongegrond afwijst, schendt artikel 1183 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

Eerste onderdeel
5. Krachtens de artikelen 1179 en 1183 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de 
verbintenis door de vervulling van de ontbindende voorwaarde geacht nooit te 
hebben bestaan.

Hieruit volgt dat, indien de koopovereenkomst ingevolge de vervulling van de 
ontbindende voorwaarde teniet gaat, de verkoper geacht wordt steeds eigenaar te 
zijn  gebleven.  Onder  voorbehoud van  de  regels  ter  bescherming  van  derden, 
vervallen  bijgevolg  de  beschikkingsdaden  die  de  koper  onder  ontbindende 
voorwaarde heeft gesteld.

6. De appelrechter stelt vast:

- op 27 maart 2001 verkocht de eiseres 1.425 aandelen in MVD PLASTICS nv 
aan  de  verweerder,  onder  ontbindende  voorwaarde  van  het  faillissement  van 
MVD PLASTICS nv;

- die overeenkomst werd van rechtswege ontbonden als gevolg van de vervulling 
van de voorwaarde door het faillissement op 27 november 2002;

- op 22 augustus 2001 verkocht de verweerder de 1.425 aandelen aan de eiser;

- de verweerder dagvaardde op 13 maart 2002 de eiser tot betaling van een deel 
van de koopsom.

7. De appelrechter oordeelt dat de ontbinding van de overeenkomst van 27 maart 
2001 niet tot gevolg heeft dat ook de overeenkomst van 22 augustus 2001 moet 
worden ontbonden of nietigverklaard,  zodat de verweerder  terecht  de betaling 
vorderde op basis van die laatste overeenkomst.

De  appelrechter  miskent  aldus  de  gevolgen  van  de  verwezenlijking  van  de 
ontbindende voorwaarde en schendt de artikelen 1179 en 1183 van het Burgerlijk 
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Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden en behoeven 
bijgevolg geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het  bestreden  arrest  behalve  in  zoverre  het  oordeelt  over  de 
hoofdvordering van de eiseres in betaling van de koopprijs der aandelen en over 
de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de eiseres.

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

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

24 januari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr. 
Geinger.

Nr. 65

3° KAMER - 24 januari 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - WOONSTKEUZE - 
ONREGELMATIGE BETEKENING - GEVOLG

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP - BETEKENING - WOONSTKEUZE - VOORZIENING IN CASSATIE - ONREGELMATIGE BETEKENING 
- GEVOLG

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS OF ARREST 
- UITSPRAAK - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - ONMOGELIJKHEID TOT VASTSTELLEN VAN DE 
REGELMATIGHEID - GEVOLG

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VONNIS OF ARREST - UITSPRAAK - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - ONMOGELIJKHEID TOT 
VASTSTELLEN VAN DE REGELMATIGHEID - GEVOLG
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1º  en  2º  Uit  het  feit  dat  de verweerster  binnen de wettelijke termijn  een memorie  van  
antwoord heeft neergelegd door tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie en 
geantwoord  heeft  op  de  middelen  aangevoerd  in  het  cassatieberoep  volgt  dat  de 
betekening het doel dat de wet haar toeschrijft heeft bereikt, met name aan de verwerende  
partij  een  afschrift  doen  toekomen  van  het  verzoekschrift  en  haar  toelaten  haar 
verweermiddelen  uiteen  te  zetten,  zodat  het  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  
cassatieberoep waarin  aangevoerd wordt  dat  de betekening  gebeurde op de zetel  van 
verweerster  terwijl  woonstkeuze  werd  gedaan  op  een  ander  adres,  moet  verworpen  
worden1. (Art. 867, Gerechtelijk Wetboek)

3º  en  4º  Wanneer  uit  de  stukken  van  de  rechtspleging  niet  blijkt  dat  het  arrest  werd  
gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, is dit arrest 
nietig. (Artt. 779 en 780, 1°, Gerechtelijk Wetboek)

(BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging T. EUROMETAAL, naamloze vennootschap naar Nederlands recht.)

ARREST

(AR C.09.0522.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Brussel 
van 18 februari 2009 en 30 juni 2009.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  21  december  2010 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerster werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat het 
betekend  is  op  haar  zetel  in  Nederland,  terwijl  zij  in  de  betekening  van  de 
bestreden  arresten  woonstkeuze  heeft  gedaan  op  het  adres  van  de 
instrumenterende gerechtsdeurwaarder.

2. Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het verzuim of de 
onregelmatigheid van een proceshandeling niet tot nietigheid leiden, wanneer uit 
de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet 
ermee beoogt ofwel dat de niet-vermelde vorm wel in acht is genomen.

1 Zie Cass., 19 april 2002, AR C.01.0218.F, AC, 2002, nr. 241.
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3. De verweerster heeft binnen de wettelijke termijn een memorie van antwoord 
neergelegd  door  tussenkomst  van  een  advocaat  bij  het  Hof  van  Cassatie  en 
geantwoord op de middelen, aangevoerd in het cassatieberoep.

Hieruit volgt dat de betekening het doel dat de wet haar toeschrijft heeft bereikt, 
met  name  aan  de  verwerende  partij  een  afschrift  doen  toekomen  van  het 
verzoekschrift en haar toelaten haar verweermiddelen uiteen te zetten.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Eerste middel
4.  Krachtens  artikel  779 van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kan het  vonnis  enkel 
worden  gewezen  door  de  rechters  die  alle  zittingen  over  de  zaak  hebben 
bijgewoond, dit op straffe van nietigheid.

Krachtens artikel 780, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt het vonnis, op 
straffe van nietigheid, de rechter die het heeft gewezen, evenals de namen van de 
rechters die over de zaak hebben geoordeeld.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat: 

- volgens het proces-verbaal van de rechtszitting van 5 november 2008 de zaak 
werd behandeld door kamer 21S van het hof van beroep te Brussel, samengesteld 
uit dienstdoend kamervoorzitter V. en de plaatsvervangende raadsheren M. en 
B.; 

- volgens het tussenarrest van 18 februari 2009 dit werd gewezen door dezelfde 
kamer  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel,  samengesteld  uit  dienstdoend 
kamervoorzitter V. en de plaatsvervangende raadsheren B. en B..

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 april 2009, waarop de zaak voor 
verdere behandeling was gesteld na heropening van het debat, vermeldt: "het hof 
(van beroep) merkt ter zitting op dat de vermeldingen van het zittingsblad van de 
zitting van 5 november 2008 niet overeenstemmen met de vermeldingen van het 
tussenarrest van 18 februari 2009 wat betreft de raadsheren die het tussenarrest 
hebben uitgesproken. Partijen bevestigen ter zitting dat de juiste samenstelling 
blijkt uit het zittingsblad".

6. Die enkele vermelding in het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 april 
2009 laat  niet  toe hieruit  af te  leiden dat  de vaststelling in het  arrest  van 18 
februari  2009  dat  het  mede  werd  beraadslaagd  en  gewezen  door  de 
plaatsvervangende raadsheer B., op een verschrijving berust.

7.  Uit  de stukken van de rechtspleging blijkt  aldus niet  dat  het  arrest  van 18 
februari  2009 werd gewezen  door de rechters  die  alle  zittingen  over  de zaak 
hebben bijgewoond, zodat dit arrest nietig is.

Het middel is gegrond.

Omvang van cassatie
8. De vernietiging van het tussenarrest van 18 februari 2009 strekt zich uit tot het 
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bestreden eindarrest van 30 juni 2009, dat er het gevolg van is.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de arresten van 18 februari 2009 en 3 juni 2009.

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

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

24 januari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes 
en De Baets.

Nr. 66

3° KAMER - 24 januari 2011

1º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAGSTELLING - TAAK VAN DE RECHTER - 
REEDS BESTAAND ARREST MET BETREKKING TOT DEZELFDE WETSBEPALING - ANDERE RECHTSVRAAG - 
GEVOLG

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAGSTELLING - 
TAAK VAN DE RECHTER - REEDS BESTAAND ARREST MET BETREKKING TOT DEZELFDE WETSBEPALING - 
ANDERE RECHTSVRAAG - GEVOLG

3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING - 
ONGRONDWETTIGHEID - ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF - GROEPSVERZEKERING - TAAK 
VAN DE RECHTER MET BETREKKING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIËLE VRAAG - IDENTIEK 
ONDERWERP - DRAAGWIJDTE

4º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - 
VEREFFENING-VERDELING - INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING - ONGRONDWETTIGHEID - ARREST VAN 
HET GRONDWETTELIJK HOF - GROEPSVERZEKERING - TAAK VAN DE RECHTER MET BETREKKING TOT 
HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIËLE VRAAG - IDENTIEK ONDERWERP - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Uit het systeem van de prejudiciële vraagstelling, zoals onder meer geregeld door  
de artikelen 26, §2, 2°, en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, volgt weliswaar dat ook in 
andere zaken waarin een vraag wordt opgeworpen met een identiek onderwerp als een  
vraag  waarover  het  Grondwettelijk  Hof  reeds  uitspraak  heeft  gedaan,  de  rechter  de 
wetsbepaling die het Grondwettelijk Hof ongrondwettig heeft bevonden, buiten toepassing 
kan  laten,  maar  de  rechter  vermag  evenwel  niet  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  
vastgestelde schending bij analogie uit te breiden tot een andere rechtsvraag dan degene  
waarover het Grondwettelijk  Hof uitspraak heeft  gedaan, ook al heeft  die betrekking op 
dezelfde wetsbepaling1.(Artt. 26, §2, 2°, en 28, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

1 Zie de concl. van het OM.
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3º  en  4º  Wanneer  het  Grondwettelijk  Hof  in  een  arrest  uitspraak  doet  over  de 
ongrondwettigheid  van  de  artikelen  127  en  128  van  de  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst,  met  betrekking  tot  individuele  levensverzekeringen  die 
één van de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten heeft aangegaan en die 
de  betaling  van  een  kapitaal  enkel  aan  de  verzekeringnemer  waarborgen,  en  de 
appelrechters  oordelen  dat  ook  wat  betreft  een  groepsverzekering,  die  een  specifieke 
verzekering betreft  welke de functie  heeft  van een aanvullend pensioen met  een meer  
collectief karakter dan een individuele levensverzekering, de rechter zich dient te gedragen 
naar voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof, breiden zij de door het Grondwettelijk Hof  
vastgestelde schending uit tot een vraag die geen identiek onderwerp heeft  als degene  
waarover  het  Grondwettelijk  Hof  uitspraak  heeft  gedaan2.  (Artt.  127  en  128,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst; Artt. 26, §2, 2°, en 28, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(S. T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier:
1. In het eerste en het tweede middel bekritiseert eiser de beslissing van de appelrechters 
dat het voordeel uit de groepsverzekering tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. 
Het eerste middel richt zich tegen deze beslissing in zoverre het de toepassing van artikel 
1401,4° B.W. heeft uitgesloten, het tweede middel in zoverre het betrekking heeft op de 
toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst
2. Met betrekking tot het middel van niet-ontvankelijkheid.
2.1.  Verweerster  voert  aan  dat  het  tweede  middel  niet  ontvankelijk  is  in  zoverre  het 
opkomt tegen de overwegingen van het arrest inzake het discriminerend karakter van de 
artikelen 127 en 128 van de WLVO, omdat dit overtollige overwegingen zijn nu het arrest 
in hoofdorde de toepassing van deze wet verwerpt.
2.2. Uit de stukken waarop mag acht geslaan worden, meer bepaald de synthesebesluiten 
die door eiser werden neergelegd in de procedure voor het hof van beroep, blijkt dat eiser 
met  betrekking  tot  de  groepsverzekering  in  hoofdorde  aanvoerde  dat  deze  niet  onder 
toepassing valt van artikel 127 en 128 van de wet op de Landverzekeringsovereenkomst, 
zodat  ook  het  arrest  van  het  arbitragehof  van  26  mei  1999  en  het  daaruit  afgeleide 
onderscheid naargelang een levensverzekering al dan niet een spaaroperatie betreft in casu 
niet relevant is, zelfs niet relevant kan zijn, maar er wel een andere bepaling bestaat die 
het  eigen  karakter  van  de  groepsverzekering  vaststelt,  namelijk  artikel  1401,4°B.W., 
aangezien een groepsverzekering tot doel heeft eiser een aanvullend pensioen te bezorgen 
op pensioengerechtigde leeftijd."
Hij vervolgde door te stellen dat "zelfs bij een veronderstelde toepassing van artikel 127 
en 128 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst op de groepsverzekering,  het 
onderscheid dat in het arrest van het Arbitragehof werd gemaakt,  namelijk of het een 
levensverzekering  dan wel  een  spaaroperatie  betreft,  niet  naar  analogie  kan  toegepast 
worden  omdat  dit  arrest  een  relatief  gezag  van  gewijsde  heeft  en  het  daarenboven 
betrekking  had op een ander verzekeringsproduct,  zodat de eerste  rechter  had moeten 
oordelen,  conform het  advies  van  de  boedelnotaris,  dat  deze  artikelen  onverkort  van 
toepassing  blijven  op  de  groepsverzekering  zodat  de  eraan  verbonden  voordelen  niet 
terecht  komen  in  het  gemeenschappelijk  vermogen  en  er  evenmin  vergoeding 
verschuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen."
In uiterst subsidiaire orde werd aangevoerd, dat "voor het geval het hof van oordeel is dat 
conform het arrest van het Arbitragehof de toetsing moet doorgevoerd worden of het al 
dan  niet  een  spaaroperatie  betreft,  er  geen  ander  besluit  kan  volgen  dan  dat  de 
groepsverzekering geen spaaroperatie is."

2 Ibid.
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Samengevat kwam het standpunt van eiser in de beroepsprocedure dus neer op:
- in hoofdorde: artikel 127 en 128 WLVO is niet van toepassing, maar wel artikel 1401,4° 
B.W.
- in subsidiaire orde: indien artikel 127-128 WLVO van toepassing zou zijn dan kan het 
arrest van 26 mei 1999 van het Arbitragehof niet toegepast worden op deze zaak
- in uiterst subsidiaire orde: als men dan toch een toetsing doet, conform het arrest van het 
Arbitragehof, of het al dan niet een spaaroperatie betreft, kan enkel geconcludeerd worden 
dat de groepsverzekering geen spaaroperatie betreft.
De appelrechters oordelen dat:
- De groepsverzekering niet geregeld wordt door de WLVO;
- Artikel 1401,4° BW geen toepassing kan vinden;
-  Er  toch  een  nieuwe  toetsing  conform  het  arrest  van  het  Arbitragehof  zal  moeten 
doorgevoerd worden, namelijk betreft het een spaaroperatie of niet;
- Er geen nieuwe prejudiciële vraag moet gesteld worden,  omdat het rechtscollege dat 
geconfronteerd wordt met dezelfde grondwettigheidsvraag,  zich moet gedragen naar de 
door  het  Arbitragehof  geboden  oplossing,  en  in  casu  de  bepaling  die  een 
Grondwetsschending inhoudt buiten beschouwing moet laten;
-  De  bepalingen  van  artikel  127  en  128  WLVO  discriminerend  zijn  wanneer  de 
levensverzekering een spaaroperatie is;
- Het reeds opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering als een vorm van sparen moet 
beschouwd worden;
- Er toepassing dient gemaakt te worden van artikel 1405,4° B.W. volgens hetwelk de 
goederen waarvan niet bewezen is dat ze aan één de echtgenoten eigen zijn ingevolge 
enige wetsbepaling, gemeenschappelijk zijn.
2.3.  Hieruit  volgt  dat  de  appelrechters  niet  oordelen  dat  de  WLVO  niet  op  de 
groepsverzekering van toepassing is,  maar enkel dat deze wet geen specifieke regeling 
voor groepsverzekeringen voorziet.
De reden dat de artikelen 127 en 128 WLVO niet kunnen toegepast worden wegens het 
discriminerend karakter ervan is een zelfstandige reden die de beslissing draagt.
De grond van niet ontvankelijkheid kan derhalve niet aangenomen worden.
3. Artikel 26, §2, 2° van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt 
dat  het  rechtscollege  voor  wie  een  schending  van  een  wetsbepaling  met  een 
Grondwettelijke regel van de artikelen van Titel II wordt opgeworpen, niet verplicht is de 
prejudiciële vraag te stellen wanneer het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan 
op een vraag of een beroep met een identiek onderwerp.
3.1. Er is dus sprake van een versterkte relatieve werking, in die zin dat wanneer in een 
andere zaak dezelfde rechtsvraag wordt opgeworpen als degene die het Grondwettelijk 
Hof reeds heeft beantwoord, de rechter niet verplicht is nogmaals de prejudiciële vraag te 
stellen, maar hij zich kan voegen naar het arrest3.
Uw Hof zal evenwel nagaan of de rechter die zich met toepassing van artikel 26, §2, 2° 
van de Bijzondere wet  in een andere zaak heeft  gevoegd naar een prejudicieel  arrest, 
zonder  op  zijn  beurt  een  prejudiciële  vraag  te  stellen,  zijn  beslissing  wel  wettig 
verantwoordt.
In het bijzonder zal uw Hof nagaan of de grondwettigheidsvraag die voor de appelrechter 
aan de orde is wel een "identiek voorwerp" heeft als die waarover het Grondwettelijk Hof 

3 P. POPELIER, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Intersentia, 242-243, nrs. 505-
508 en 380, nr. 819.
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reeds uitspraak gedaan heeft.
Zo oordeelde Uw Hof bij arrest van 22 februari 20054 dat:
" uit het systeem van de prejudiciële vraagstelling,  zoals onder meer geregeld door de 
artikelen 26 en 28 Bijzondere Wet Arbitragehof, weliswaar volgt dat ook in andere zaken 
die hetzelfde voorwerp hebben als een reeds beantwoorde prejudiciële vraag, de rechter 
de wetsbepaling die het Arbitragehof ongrondwettig heeft bevonden, niet vermag toe te 
passen;
Dat de rechter evenwel niet vermag de door het Arbitragehof ongrondwettig bevonden 
wetsbepaling  bij  analogie  uit  te  breiden  tot  een  andere  wetsbepaling  waarover  het 
Arbitragehof nog geen uitspraak heeft gedaan, ook al heeft deze laatste een gelijkaardige 
inhoud als deze die reeds door het Arbitragehof ongrondwettig is beoordeeld"
3.2.  De bijzondere wet  van 9 maart  2003 heeft  in artikel  26,  §2,  2° de vroegere  term 
"eenzelfde onderwerp" vervangen door de term "identiek onderwerp". 
Uw Hof oordeelde bij arrest van 20 oktober 20065 dat uit artikel 26, §2, tweede lid, 2° van 
de bijzondere wet volgt dat het rechtscollege de toepassing van een wettelijke norm kan 
weigeren wegens strijdigheid met de artikelen van titel II van de Grondwet, waarvan de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet deel uitmaken, of wegens strijdigheid met de overige 
Grondwetsbepalingen  waaraan  het  Arbitragehof  de  wet  kan  toetsen,  indien  het 
Arbitragehof die wettelijke  norm reeds in antwoord op een prejudiciële vraag met een 
identiek onderwerp ongrondwettig heeft verklaard.
Uit  dit  arrest  volgt  ook  dat  indien  het  Arbitragehof  uitspraak  heeft  gedaan  over  de 
ongrondwettigheid  van  een  bepaalde  norm,  maar  dit  in  antwoord  op  een  prejudiciële 
vraag met een niet identiek onderwerp, de appelrechters, die geconfronteerd worden met 
diezelfde norm maar met een andere rechtsvraag,  niet wettig kunnen beslissen om, op 
grond van het eerder arrest van het Arbitragehof, die norm wegens ongrondwettigheid niet 
toe te passen.
3.3. Bij arrest nr.54/99 van 26 mei 1999 heeft het (toenmalig) Arbitragehof overwogen:
"Hoewel de vragen in algemene bewoordingen zijn geformuleerd, blijkt uit de motieven 
van het verwijzingsvonnis dat het door de eerste twee gestelde probleem erin bestaat te 
weten  of  de  artikelen  127,  128  en  148,  §3,  van  de  wet  van  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden doordat 
zij tot gevolg hebben dat, wanneer twee echtgenoten gemeenschap van goederen hebben, 
één  van  beiden  een  levensverzekering  heeft  aangegaan  om  de  goede  afloop  van  de 
terugbetaling van gemeenschappelijke leningen te waarborgen en, nadat die terugbetaling 
is gedaan, om een kapitaal op te leveren, niet voor de langstlevende echtgenoot van de 
verzekeringnemer, maar enkel voor deze laatste ingeval hij een overeengekomen leeftijd 
zou bereiken, en bovendien de premies ten laste van de gemeenschappelijke goederen zijn 
betaald,  dat  kapitaal  eigen  is  en  slechts  aanleiding  geeft  tot  vergoeding  indien  de 
premiebetalingen  die  ten  laste  van  het  gemeenschappelijk  vermogen  zijn  gedaan  " 
kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan".
en na de rechtsvraag aldus afgebakend te hebben, geoordeeld dat de artikelen 127, 128 en 
148, §3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst daardoor de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.
Hieruit volgt dat het Arbitragehof op de gestelde prejudiciële vraag enkel uitspraak heeft 
gedaan over de ongrondwettigheid van voormelde bepalingen in zoverre zij betrekking 
hebben op individuele levensverzekeringen die één van de in gemeenschap van goederen 
getrouwde echtgenoten heeft aangegaan en die de betaling van een kapitaal enkel aan de 

4 Cass. 22 februari 2005, AR P.04.01345.N, AC, 2005, nr. 108.
5 Cass. 20 oktober 2006, AR F.05.0018.N, Pas., 2006, nr. 498.
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verzekeringnemer waarborgen.
In voorliggende zaak stellen de appelrechters echter vast dat de betwisting tussen partijen 
betrekking heeft op de voordelen bekomen naar aanleiding van een groepsverzekering, die 
een specifieke verzekering betreft, welke de functie heeft van een aanvullend pensioen, 
met een meer collectief karakter dan de individuele levensverzekering.
Door bij de beoordeling van deze rechtsvraag artikel 127 en 128 WLVO niet toe te passen 
omwille van de ongrondwettigheid van deze normen en dit op grond van het arrest van 26 
mei  1999  waarin  het  Arbitragehof  evenwel  oordeelde  over  een  andere  (prejudiciële) 
rechtsvraag, breiden de appelrechters deze ongrondwettigheid uit tot een rechtsvraag die 
geen  identiek  onderwerp  heeft  als  datgene  waarover  het  Grondwettelijk  Hof  eerder 
uitspraak heeft gedaan.
Zij schenden daardoor de artikelen 26, §2, 2° en 28 Bijzondere Wet arbitragehof.
Het tweede middel is in zoverre gegrond.
4. In het vierde middel voert eiser aan dat de appelrechters geen uitspraak deden over de 
door hem, in de antwoord- en syntheseconclusie gevorderde bedragen voor rolrecht en 
uitgavenvergoeding.
Nu de vordering van eiser in verband met de vergoeding voor zijn kosten in hoger beroep 
werd geformuleerd in een latere conclusie (mbt RPV) mist het middel feitelijke grondslag.
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie:  VERNIETIGING  in de mate  waarin  het  bestreden arrest  uitspraak doet  in 
verband met de groepsverzekering.

ARREST

(AR C.09.0635.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 oktober 2008 gewezen door 
het hof van beroep te Gent.

De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  21  december  2010 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

Ontvankelijkheid
(...)

Middel zelf
4. Anders dan waarvan het middel uitgaat, beslissen de appelrechters niet dat de 
Wet  Landverzekeringsovereenkomst  niet  van  toepassing  is  op  de 
groepsverzekering. 

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

5. Uit het systeem van de prejudiciële vraagstelling, zoals onder meer geregeld 
door de artikelen 26, §2, 2°, en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, volgt 
weliswaar dat ook in andere zaken waarin een vraag wordt opgeworpen met een 
identiek  onderwerp  als  een  vraag  waarover  het  Grondwettelijk  Hof  reeds 
uitspraak heeft gedaan, de rechter de wetsbepaling die het Grondwettelijk Hof 
ongrondwettig heeft bevonden, buiten toepassing kan laten.

De rechter  vermag evenwel  niet  de door het  Grondwettelijk Hof vastgestelde 
schending  bij  analogie  uit  te  breiden  tot  een  andere  rechtsvraag  dan  degene 
waarover  het  Grondwettelijk  Hof  uitspraak  heeft  gedaan,  ook  al  heeft  die 
betrekking op dezelfde wetsbepaling. 

6. Bij arrest nr. 54/99 van 26 mei 1999 heeft het Grondwettelijk Hof beslist: "De 
artikelen  127,  128  en  148,  §3,  van  de  wet  van  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
doordat zij tot gevolg hebben dat, wanneer twee echtgenoten gemeenschap van 
goederen hebben, één van beiden een levensverzekering heeft aangegaan om de 
goede  afloop  van  de  terugbetaling  van  gemeenschappelijke  leningen  te 
waarborgen en, nadat die terugbetaling is gedaan, om een kapitaal op te leveren, 
niet voor de langstlevende echtgenoot van de verzekeringnemer, maar enkel voor 
deze laatste ingeval hij een overeengekomen leeftijd zou bereiken, en bovendien 
de  premies  ten  laste  van  de  gemeenschappelijke  goederen  zijn  betaald,  dat 
kapitaal  eigen  is  en  slechts  aanleiding  geeft  tot  vergoeding  indien  de 
premiebetalingen die ten laste van het gemeenschappelijk vermogen zijn gedaan, 
kennelijk de mogelijkheden ervan te boven gaan."

Het  Grondwettelijk  Hof  heeft  aldus  in  dit  arrest  uitspraak  gedaan  over  de 
ongrondwettigheid  van  de  voormelde  bepalingen  van  de  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst,  met  betrekking  tot  individuele 
levensverzekeringen  die  één  van  de  in  gemeenschap  van  goederen  gehuwde 
echtgenoten heeft aangegaan en die de betaling van een kapitaal enkel aan de 
verzekeringnemer waarborgen. 
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7. De appelrechters stellen vast dat de betwisting tussen de partijen de voordelen 
betreft, verkregen naar aanleiding van een groepsverzekering, die een specifieke 
verzekering betreft welke de functie heeft van een aanvullend pensioen, met een 
meer collectief karakter dan de individuele levensverzekering.

Zij oordelen dat ook voor wat de groepsverzekering betreft, de rechter zich dient 
te voegen naar het arrest van 26 mei 1999 en derhalve de artikelen 127 en 128 
Wet Landverzekeringsovereenkomst buiten beschouwing dient te laten wanneer 
en in de mate dat het om een spaaroperatie gaat, wat zij te dezen aannemen.

8. De appelrechters breiden aldus de door het Grondwettelijk Hof in het arrest 
van  26  mei  1999 vastgestelde  schending  uit  tot  een  vraag  die  geen  identiek 
onderwerp  heeft  als  degene  waarover  het  Grondwettelijk  Hof  uitspraak  heeft 
gedaan, en schenden zodoende de artikelen 26, §2, 2°, en 28 Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof.

Het middel is in zoverre gegrond.

Omvang van cassatie
9. De cassatie van de beslissing op het tweede middel, dient te worden uitgebreid 
tot de beslissing over de kosten die er een gevolg van is.

Overige grieven

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

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  uitspraak  doet  over  de 
groepsverzekering en over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

24 januari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Verbist en Geinger.

Nr. 67

3° KAMER - 24 januari 2011
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1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPSONDERWIJS - TIJDELIJK AANGESTELD 
PERSONEEL - BESLISSING TOT NIET-HERAANSTELLING - BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN - 
DRAAGWIJDTE

2º ONDERWIJS - GEMEENSCHAPSONDERWIJS - TIJDELIJK AANGESTELD PERSONEEL - STATUUT - 
BESLISSING TOT NIET-HERAANSTELLING - BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN - DRAAGWIJDTE

3º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPSONDERWIJS - TIJDELIJK AANGESTELD 
PERSONEEL - RECHT OP HERAANSTELLING - DRAAGWIJDTE

4º ONDERWIJS - GEMEENSCHAPSONDERWIJS - TIJDELIJK AANGESTELD PERSONEEL - STATUUT - 
RECHT OP HERAANSTELLING - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Artikel 23, §2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
bepaalde  personeelsleden  van  het  gemeenschapsonderwijs  legt  de  verplichting  op  de 
beslissing  tot  niet-heraanstelling  bij  aanvang  van  het  nieuwe  schooljaar  te  motiveren 
wanneer  het  een  personeelslid  betreft  dat  door  hetzelfde  lokale  bestuursorgaan  of,  in  
voorkomend geval, de centrale raad vooraf eenmaal werd aangeworven bij toepassing van 
artikel  21,  §1,  1°,  maar  doet  geen  afbreuk  aan  het  discretionair  karakter  van  de 
bevoegdheid om al dan niet tot heraanstelling te beslissen. (Artt. 21, §1, 1°, en 23, §§1 en 
2, Decr. Vl. R. 27 maart 1991)

3º en 4º Artikel 23, §2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 
bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs  verplicht het desbetreffende 
lokale bestuursorgaan of de centrale raad bij een nieuwe tijdelijke aanstelling voorrang te 
verlenen aan het personeelslid dat aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar niet om dit  
personeelslid  opnieuw  aan  te  stellen  en  verleent  derhalve  op  zich  geen  recht  op 
heraanstelling. (Artt. 21, §1, 1°, en 23, §§1 en 2, Decr. Vl. R. 27 maart 1991)

(F. T. ERASMUS HOGESCHOOL BRUSSEL, Vlaamse Autonome Hogeschool)

ARREST

(AR C.10.0277.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, 
van 10 november 2009. 

De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  21  december  2010 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 23, §1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 
rechtspositie  van  bepaalde  personeelsleden  van  het  gemeenschapsonderwijs, 
zoals  te  dezen  van  toepassing,  eindigt  een  tijdelijke  aanstelling  in  een 
wervingsambt van rechtswege en zonder vooropzeg voor het geheel of een deel 
van  de  opdracht,  onder  meer  uiterlijk  op het  einde  van  het  schooljaar  of  de 
leergang waarvoor de aanstelling werd gedaan.

Artikel 23, §2, van dat decreet, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat de niet-
heraanstelling  bij  de  aanvang  van  het  nieuwe  schooljaar  moet  worden 
gemotiveerd  wanneer  het  een  personeelslid  betreft  dat  door  hetzelfde  lokale 
bestuursorgaan of in voorkomend geval de centrale raad, vooraf eenmaal werd 
aangeworven bij toepassing van artikel 21, §1, 1°.

Krachtens  artikel  21,  §1,  1°,  van  dat  decreet,  zoals  te  dezen van  toepassing, 
hebben  de  personeelsleden  in  het  bezit  van  een  vereist  of  voldoend  geacht 
bekwaamheidsbewijs,  die  bij  het  lokale  bestuursorgaan  of,  bij  ontstentenis 
hiervan, in de instelling waar de betrekking te begeven is, in het te begeven ambt 
minstens  480  dagen  dienstanciënniteit  hebben  in  hoofdambt,  voorrang  voor 
tijdelijke aanstellingen.

2. Voormeld artikel 23, §2, van het decreet legt de verplichting op de beslissing 
tot  niet-heraanstelling  bij  aanvang  van  het  nieuwe  schooljaar  te  motiveren 
wanneer het een personeelslid betreft dat door hetzelfde lokale bestuursorgaan 
of, in voorkomend geval, de centrale raad vooraf eenmaal werd aangeworven bij 
toepassing van artikel 21, §1, 1°, maar doet geen afbreuk aan het discretionair 
karakter van de bevoegdheid om al dan niet tot heraanstelling te beslissen. 

Deze bepaling verplicht het desbetreffende lokale bestuursorgaan of de centrale 
raad  bij  een  nieuwe  tijdelijke  aanstelling  voorrang  te  verlenen  aan  het 
personeelslid  dat  aan  de  gestelde  voorwaarden  voldoet,  maar  niet  om  dit 
personeelslid opnieuw aan te stellen. Deze bepaling verleent  derhalve op zich 
geen recht op heraanstelling.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt in zoverre naar recht.

3. In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, is het afgeleid uit de hierboven vergeefs aangevoerde 
schending van het decreet van 27 maart 1991.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
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24 januari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. van 
Eeckhoutte en De Baets.

Nr. 68

2° KAMER - 25 januari 2011

1º MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN) - MONUMENTENDECREET - 
INBREUK - HERSTELVORDERING - CIVIELRECHTELIJKE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - OMVANG - 
VORDERING TOT BIJKOMENDE HERSTELMAATREGELEN INGEVOLGE GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- MONUMENTENDECREET - INBREUK - HERSTELVORDERING - CIVIELRECHTELIJKE BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - OMVANG - VORDERING TOT BIJKOMENDE HERSTELMAATREGELEN INGEVOLGE 
GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER

1º en 2º De civielrechtelijke bevoegdheid van de strafrechter, die geadieerd wordt op grond  
van de artikelen 13 en 15 Monumentendecreet, reikt niet verder dan het bevelen van het  
herstel in de oorspronkelijke toestand, gestoeld op de in artikel 13 vermelde misdrijven en 
overeenkomstig de modaliteiten van herstel bepaald in artikel 15, met eventuele oplegging  
van  een  dwangsom  per  dag  vertraging  in  de  uitvoering  van  de  herstelmaatregel;  de 
vordering die ertoe strekt bijkomende maatregelen  op te leggen met  betrekking tot  het  
voordien bevolen herstel ten gevolge van gewijzigde omstandigheden, stoelt niet verder op  
de  oorspronkelijke  verrichte  schuldbeoordeling,  grondslag  van  de  tegen  de  beklaagde 
bevolen  dwangmaatregel  en  vergt  een  nieuwe  beoordeling,  losgekoppeld  van  het 
oorspronkelijk bewezen verklaarde misdrijf, waarvoor de strafrechter niet bevoegd is.  (Art. 
1385bis, Gerechtelijk Wetboek; Artt. 13 en 15, Monumentendecreet)

(HET VLAAMS GEWEST T. D. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0279.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 20 januari 2010.

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

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

Een vonnis van de correctionele rechtbank te Tongeren van 26 november 2004 
veroordeelt  de  verweerders  strafrechtelijk  omdat  zij  als  eigenaar  van  een 
beschermd monument of van een beschermd stad- of dorpsgezicht niet de nodige 
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instandhoudings-  en  onderhoudswerken  hebben  uitgevoerd  of  hebben  laten 
uitvoeren,  deze  niet  in  goede  staat  hebben  gehouden,  hebben  ontsierd  of 
beschadigd  of  vernielingen  hebben  aangebracht.  Het  vonnis  veroordeelt  de 
verweerders tevens tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
binnen een termijn van achttien maanden onder verbeurte van een dwangsom 
van 200 euro.

De verweerders stelden beroep in tegen dit vonnis. 

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 12 oktober 2006 bevestigt de 
strafrechtelijke sancties en veroordeelt de verweerders daarnaast om binnen een 
termijn van drie jaar, ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het 
arrest,  over  te  gaan  tot  het  herstel  van  de  plaats  in  de  vorige  staat,  hetgeen 
inhoudt herstelling van de dakspanten, muurplaten en ankerbalken van kasteel en 
hoevegebouwen,  vernieuwen  van  alle  dakbedekkingen  van  kasteel  en 
hoevegebouwen en het dichten van raam- en deuropeningen, onder verbeurte van 
een dwangsom van 100 euro per dag vertraging.

De eerste  verweerder  heeft  tegen  dit  arrest  cassatieberoep  ingesteld.  Het  Hof 
heeft het cassatieberoep verworpen bij arrest van 6 maart 2007. 

De  eiser  heeft  op  7  augustus  2007  een  kortgedingprocedure  opgestart  om 
machtiging te vragen zeer dringende consolideringswerken aan het kasteel en de 
schuur te doen uitvoeren. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren heeft in kortgeding 
deze machtiging verleend bij beschikking van 29 oktober 2007.

Op basis van die beschikking werden in 2009 voorlopige instandhoudingswerken 
aan de beschermde constructie aangebracht.

De eiser heeft op 4 oktober 2007 de verweerders gedagvaard voor het hof van 
beroep te Antwerpen,  correctionele  kamer,  met het  oog op de machtiging tot 
planning en uitvoering van de bij arrest van 12 oktober 2006 bevolen definitieve 
instandhoudingswerken voor rekening van de eigenaars.

Het arrest van 20 januari 2010 wijst de vordering van de eiser af. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 15, §1 en 
§3,  Monumentendecreet,  artikel  1144  Burgerlijk  Wetboek,  artikel  3 
Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering  en  miskenning  van  het 
algemeen  rechtsbeginsel  accessorium  sequitur  principale  en  de 
motiveringsverplichting:  de  eiser  vorderde  voor  rekening  van  de  verweerders 
gemachtigd te worden om zelf de bij vorig arrest van 12 oktober 2006 bevolen 
definitieve  instandhoudingswerken  te  plannen  en  uit  te  voeren;  artikel  1144 
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Burgerlijk Wetboek laat hem immers toe te verhelpen aan de weigering van de 
verweerders om zelf het herstel binnen de opgelegde tijdslimiet uit te voeren, en 
aldus het  beschermde goed van verdere verwaarlozing en instortingsgevaar  te 
vrijwaren;  de  appelrechters  weigeren  ten  onrechte  de  bijkomende  gevraagde 
uitvoeringsmaatregel te bevelen op de enkele grond dat de vordering niet steunt 
op  artikel  1385quinquies  Gerechtelijk  Wetboek  noch  strekt  tot  uitlegging  of 
verbetering van hun vorig arrest, en aldus iedere rechtsgrond mist; als rechter die 
het bevel tot herstel heeft uitgesproken waren zij nochtans in de voorliggende 
omstandigheden bevoegd om een bijkomende maatregel, meer in het bijzonder 
een  substitutiemaatregel,  te  bevelen;  eisers  verweer  dienaangaande  werd  niet 
beantwoord.

2. De civielrechtelijke bevoegdheid van de strafrechter, die geadieerd wordt op 
grond van de artikelen 13 en 15 Monumentendecreet, reikt niet verder dan het 
bevelen van het herstel in de oorspronkelijke toestand, gestoeld op de in artikel 
13 vermelde misdrijven en overeenkomstig de modaliteiten van herstel bepaald 
in artikel 15. Krachtens artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek kan de strafrechter 
op vordering van de bevoegde ambtenaar daarenboven een dwangsom bepalen 
per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel. 

3.  De  vordering  die  ertoe  strekt  bijkomende  maatregelen  op  te  leggen  met 
betrekking  tot  het  voordien  bevolen  herstel  ten  gevolge  van  gewijzigde 
omstandigheden,  stoelt  niet  verder  op  de  oorspronkelijke  verrichte 
schuldbeoordeling,  grondslag  van  de  tegen  de  beklaagde  bevolen 
dwangmaatregel. Door de gewijzigde omstandigheden vergt deze vordering een 
nieuwe beoordeling,  losgekoppeld  van het  oorspronkelijk  bewezen verklaarde 
misdrijf, waarvoor de strafrechter niet bevoegd is.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiser in de kosten.

25  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. C. Lemache, Hasselt.

Nr. 69

2° KAMER - 25 januari 2011
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1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - 
KWALIFICATIE ALS STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLG - OVERSCHRIJDING VAN 
DE REDELIJKE TERMIJN - STRAFVERMINDERING - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF - GEVOLG - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - 
STRAFVERMINDERING - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - TOEPASSING

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL IN DE OORSPRONKELIJKE 
TOESTAND - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - MILDERING VAN DE 
HERSTELMAATREGEL - GRENZEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
OORSPRONKELIJKE TOESTAND - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - 
MILDERING VAN DE HERSTELMAATREGEL - GRENZEN

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL IN DE OORSPRONKELIJKE 
TOESTAND - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - PASSEND HERSTEL

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
OORSPRONKELIJKE TOESTAND - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - 
PASSEND HERSTEL

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - STEDENBOUW - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE 
TOESTAND - VASTSTELLING VAN DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - PASSEND HERSTEL

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BELEIDS- EN 
APPRECIATIEBEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENS

1º en 2º De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat een straf is in de zin van 
artikel 6.1 E.V.R.M., brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten worden 
in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een redelijke termijn;  
voormelde vaststelling heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving van 
strafrechtelijke  aard  is  zodat  de  algemene  bepalingen  van  het  Belgisch  strafrecht  en 
strafprocesrecht, inzonderheid wat betreft het milderen van de straf of zelfs de eenvoudige 
schuldigverklaring, erop toepassing moeten vinden1.(Art. 6.1, EVRM; Art. 149, §1, Decr. Vl. 
Parlement 18 mei 1999)

1 Zie: Cass., 4 nov. 2008, AR P.08.0081.N, AC, 2008, nr. 608 met conclusie eerste advocaat-generaal 
M.  DE SWAEF;  Cass.,  6  jan.  2009,  AR P.08.0674.N,  AC,  2009,  nr.  7;  Cass.,  23  juni  2009,  AR 
P.09.0276.N, AC, 2009, nr. 432. 
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3º en 4º De noodzaak om de goede ruimtelijke ordening te handhaven en waar nodig te 
herstellen biedt, wegens de aard zelf van de herstelvordering die ertoe strekt de gevolgen 
van  het  misdrijf  ongedaan  te  maken,  geen  ruimte  tot  mildering  van  de  op  te  leggen  
herstelmaatregel  om  redenen  die  enkel  de  persoonlijkheid  van  de  dader  betreffen  en 
onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet; de noodzaak van een passend herstel 
wegens de overschrijding van de redelijke termijn wordt daarenboven beïnvloed door de 
omstandigheid dat de betrokkene in afwachting van de uitspraak langdurig voordeel heeft  
kunnen halen uit de door hemzelf gecreëerde onwettige toestand2.  (Art. 6.1, EVRM; Art. 
149, §1, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

5º, 6° en 7° Teneinde te voldoen aan het bepaalde in de artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. kan 
de strafrechter, binnen de bevoegdheden die artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 hem 
toekent, en onverminderd de door hem te verrichten legaliteitstoets krachtens artikel 159 
Grondwet, zich ertoe beperken als passend herstel enkel de overschrijding van de redelijke 
termijn op authentieke wijze vast te stellen. (Art. 6.1, EVRM; Art. 13, EVRM; Art. 149, §1, 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

8º  Krachtens  artikel  149  Stedenbouwdecreet  1999 beschikt  het  bevoegde bestuur  met  
betrekking  tot  de  herstelvordering  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 rechtmatig evenwicht 
tussen de goede ruimtelijke ordening  en de eigendom van 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 lijkt. (Art. 149, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

(K.)

ARREST

(AR P.10.0369.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, 
correctionele kamer, van 26 januari 2010, op verwijzing gewezen ingevolge het 
arrest van het Hof van 2 februari 1999.

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

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van het bestreden 
arrest waarbij de strafvordering in hoofde van de eiser vervallen wordt verklaard 

2 Zie: Cass., 6 jan. 2009, AR P.08.0674.N, AC, 2009, nr. 7; Cass., 10 maart 2009, AR P.08.1739.N 
(onuitgegeven).
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door verjaring, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Eerste middel
2.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  6.1  EVRM,  artikel  65 
Stedenbouwwet,  artikel  68  Stedenbouwdecreet  1996,  artikel  149,  §1, 
Stedenbouwdecreet  1999  en  artikel  6.4.41,  §1,  Vlaamse  Codex  Ruimtelijke 
Ordening: ten onrechte weigeren de appelrechters enig gevolg te verbinden aan 
de overschrijding van de redelijke termijn en beschouwen zij het herstel van de 
plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  als  een  noodzakelijke  en  verplichte 
maatregel die niet kan worden beïnvloed door de overschrijding van de redelijke 
termijn; de maatregel van herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
moet worden beschouwd als een straf in de zin van artikel 6.1 EVRM zodat de 
strafrechter,  eens  de  overschrijding  van  de  redelijke  termijn  is  vastgesteld, 
verplicht is een passend herstel  voor deze overschrijding te voorzien, hetgeen 
ook  geldt  voor  de  herstelvordering;  ook  wanneer  de  strafrechter  wegens 
verjaring  van  de  strafvordering  geen  gevangenis-  of  werkstraf,  geldboete  of 
eventuele bijkomende straffen kan uitspreken en enkel nog de herstelvordering 
aan  de  orde  is,  moet  hij  aan  de  vastgestelde  overschrijding  van  de  redelijke 
termijn een gevolg koppelen en kan hij geen herstel meer bevelen, minstens moet 
hij deze herstelmaatregel milderen op een wijze die reëel en meetbaar is.

3. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat een "straf" is in de 
zin van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling 
moeten worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering 
binnen een redelijke termijn.

Voormelde vaststelling heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de Belgische 
wetgeving  van  strafrechtelijke  aard  is  zodat  de  algemene  bepalingen  van  het 
Belgisch  strafrecht  en  strafprocesrecht,  inzonderheid  wat  betreft  het  milderen 
van de straf of zelfs de eenvoudige schuldigverklaring, erop toepassing moeten 
vinden.

4. Bij de straftoemeting in de zin van het strafwetboek vormen de ernst van het 
bewezen verklaarde misdrijf en de schuld van de beklaagde de grond waarop de 
rechter  binnen de door de wet gestelde  perken de strafmaat  en de soort  straf 
bepaalt.  Binnen  die  beleidsruimte  is  er  plaats  voor  mildering  wegens  de 
onzekerheid  die  de  betrokkene  door  de  langdurige  vervolging  heeft  moeten 
doorstaan.

5.  Daarentegen  biedt  de  noodzaak  om  de  goede  ruimtelijke  ordening  te 
handhaven  en  waar  nodig  te  herstellen,  wegens  de  aard  zelf  van  de 
herstelvordering  die  ertoe  strekt  de  gevolgen  van  het  misdrijf  ongedaan  te 
maken, geen ruimte tot mildering om redenen die enkel de persoonlijkheid van 
de dader betreffen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet. De 
noodzaak  van een  passend  herstel  wegens  de overschrijding  van de redelijke 
termijn wordt daarenboven beïnvloed door de omstandigheid dat de betrokkene 
in afwachting van de uitspraak langdurig voordeel heeft kunnen halen uit de door 
hemzelf gecreëerde onwettige toestand. 
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6. Teneinde te voldoen aan het bepaalde in de artikelen 6.1 en 13 EVRM kan de 
strafrechter,  binnen  de  bevoegdheden  die  artikel  149,  §1,  Stedenbouwdecreet 
1999 hem toekent, en onverminderd de door hem te verrichten legaliteitstoets 
krachtens artikel 159 Grondwet, zich ertoe beperken als passend herstel enkel de 
overschrijding van de redelijke termijn op authentieke wijze vast te stellen.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel
7.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  6.1  EVRM,  artikel  65 
Stedenbouwwet,  artikel  68  Stedenbouwdecreet  1996,  artikel  149,  §1, 
Stedenbouwdecreet  1999  en  artikel  6.4.41,  §1,  Vlaamse  Codex  Ruimtelijke 
Ordening: de omstandigheid dat de maatregel van herstel in de oorspronkelijke 
toestand  een  intrinsiek  strafrechtelijk  karakter  heeft  in  de  zin  van  artikel  6.1 
EVRM impliceert dat er sprake moet zijn van een rechterlijke controle met volle 
rechtsmacht zodat de rechter deze kan beoordelen en hervormen op alle punten, 
zowel in rechte als in feite; het komt de strafrechter derhalve toe om zich, ook op 
het vlak van de opportuniteit, uit te spreken over de keuze die de administratie 
heeft gemaakt, zodat het bestreden arrest ten onrechte oordeelt dat de oplegging 
van de herstelvordering verplicht is en dat geen opportuniteitsoordeel hierover 
kan  worden  uitgesproken  (eerste  onderdeel);  ongeacht  de  intrinsiek 
strafrechtelijke aard van de maatregel van herstel in de oorspronkelijke toestand, 
dienen  herstelmaatregelen  inzake  stedenbouw,  in  zoverre  zij  betwistingen 
betreffen  omtrent  eigendomsgebruik,  aangezien  te  worden  als  betwistingen 
omtrent de burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6 EVRM 
zodat daaruit volgt dat een persoon die het verwijt wordt gemaakt een inbreuk te 
hebben  gepleegd  op  de  stedenbouwkundige  reglementering,  het  recht  heeft 
toetsing met volle rechtsmacht te laten geschieden ten aanzien van de door de 
stedenbouwkundig  inspecteur  gevorderde  herstelvordering  hetgeen  impliceert 
dat  de strafrechter  ook de bevoegdheid  moet  hebben de opportuniteit  van de 
gevorderde maatregel te beoordelen (tweede onderdeel).

8. 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 
verdragsbepaling, zoals de eerbiediging van de redelijke termijn, moeten worden 
in acht genomen.

Wanneer de betrokkene evenwel de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf voor 
zijn  eigendom  betwist,  inzonderheid  de  evenredigheid  van  de  daaraan  te 
verbinden herstelmaatregel, moet deze in ieder geval worden beoordeeld in het 
licht van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM. 

9.  De vrijwaring  van een  goede  ruimtelijke  ordening  maakt  deel  uit  van  het 
algemeen  belang,  tot  verwezenlijking  waarvan  de  Staat  overeenkomstig 
voormeld artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM het recht  op eigendom 
mag  beperken  en  daarbij  onder  meer  met  betrekking  tot  de  te  vorderen 
herstelmaatregel  een  beleids-  en  appreciatiebevoegdheid  vermag  toe  te 
vertrouwen aan het bestuur. Het komt immers aan de overheden toe in te grijpen 
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om te voorkomen dat de maatregelen die ze genomen hebben ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening en het milieu, hun nut verliezen.

10. Daarbij moet evenwel krachtens artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM 
tussen de betrokken algemene en particuliere belangen een rechtmatig evenwicht 
worden geëerbiedigd.

11.  Krachtens  artikel  149  Stedenbouwdecreet  1999  beschikt  het  bevoegde 
bestuur aldus 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  EVRM  en  artikel  159 
Grondwet vaststelt dat het gevorderde herstel beantwoordt aan de vereiste van 
rechtmatig evenwicht tussen de goede ruimtelijke ordening en de eigendom van 
betrokkene, vermag niet op grond van artikel 6 EVRM zich te mengen in het 
beleid  van  het  bestuur  door  diens  redelijk  verantwoorde  herstelvordering  te 
verwerpen, alleen omdat een andere maatregel hem meer aangepast lijkt.

Het middel faalt naar recht.

(...)

Ambtshalve onderzoek
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.

25  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 70

2° KAMER - 25 januari 2011

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VERWIJZING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS GESTELD, 
IN ALLE OF IN EEN DEEL VAN DE KOSTEN - BEGRIP

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN - VERWIJZING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK IS 
GESTELD, IN ALLE OF IN EEN DEEL VAN DE KOSTEN
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3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VORDERING VOOR DE APPELRECHTERS VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJEN TEGEN DE BEKLAAGDE - GEEN VERWEER - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT HET 
BETALEN VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL DAT DE 
BESLISSING OVER DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING BEKRITISEERT - NIEUW MIDDEL

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VORDERING VOOR DE APPELRECHTERS VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJEN TEGEN DE BEKLAAGDE - GEEN VERWEER - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT HET 
BETALEN VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL DAT DE 
BESLISSING OVER DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING BEKRITISEERT

1º en 2º Buiten het geval  van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is 
geopend  ten  gevolge  van  een  burgerlijkepartijstelling,  oordeelt  de  feitenrechter  op 
onaantastbare  wijze  of  de  burgerlijke  partij  die  in  het  ongelijk  is  gesteld,  kan  worden 
veroordeeld in alle of in een deel van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde1.  
(Art. 162, Wetboek van Strafvordering)

3º  en  4º  Wanneer  uit  de  stukken  waar  het  Hof  acht  vermag op te  slaan blijkt  dat  de  
burgerlijke  partijen  voor  de  appelrechters  van  de  beklaagde  betaling  van  een  
rechtsplegingsvergoeding hebben gevorderd en dat die daaromtrent geen enkel verweer  
heeft  gevoerd,  is  het  middel  van  de  beklaagde  dat  de  beslissing  over  de 
rechtsplegingsvergoeding  bekritiseert,  nieuw  en  dus  niet  ontvankelijk2.  (Art.  1022, 
Gerechtelijk Wetboek)

(P. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1213.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, 
correctionele kamer, van 9 juni 2010.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 162, 
tweede lid, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering: de appelrechters verklaren 
de eis van de verweerders, burgerlijke partijen, tot het verkrijgen van een hogere 
schadevergoeding  ongegrond  en  bevestigen  dienvolgens  het  beroepen  vonnis; 

1 Cass., 26 nov. 1980, AC, 1980-1981, nr. 190. 
2 Ibid. 
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het hoger beroep dat uitsluitend door de verweerders werd ingesteld, wordt aldus 
ongegrond  verklaard  en  de  verweerders  worden  in  het  ongelijk  gesteld;  de 
appelrechters  veroordelen  dan  ook  de  eiser  ten  onrechte  tot  betaling  van  de 
gerechtskosten van beide aanleggen, minstens van de kosten in hoger beroep.

2. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet zonder te 
preciseren op welk verweer, exceptie of conclusie het arrest niet antwoordt, is 
het niet ontvankelijk.

3.  Krachtens  de  artikelen  162,  tweede  lid,  194  en  211  Wetboek  van 
Strafvordering,  kan  de  burgerlijke  partij  die  in  het  ongelijk  wordt  gesteld, 
worden veroordeeld in de volledige of in een gedeelte van de kosten jegens de 
Staat en jegens de beklaagde; zij wordt veroordeeld in alle kosten die door de 
Staat  of  door  de  beklaagde  zijn  gemaakt,  in  het  geval  van  rechtstreekse 
dagvaarding  of  wanneer  een  onderzoek  is  geopend  ten  gevolge  van  de 
burgerlijkepartijstelling.

Uit die bepaling volgt  dat de feitenrechter,  buiten het  geval  van rechtstreekse 
dagvaarding  of  wanneer  een  onderzoek  is  geopend  ten  gevolge  van  een 
burgerlijkepartijstelling, wat te dezen niet het geval is, op onaantastbare wijze 
oordeelt  of  de  burgerlijke  partij  die  in  het  ongelijk  is  gesteld,  kan  worden 
veroordeeld in alle of in een deel  van de kosten jegens de Staat en jegens de 
beklaagde.

4. In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbare oordeel van de rechter, 
is het niet ontvankelijk. 

5. De eiser werd door het beroepen vonnis veroordeeld om aan de verweerders 
schadevergoeding te  betalen,  beslissing waartegen  deze laatsten hoger  beroep 
instelden.

Het  arrest  dat  het  beroepen  vonnis  bevestigt,  heeft  de  eiser  wettig  kunnen 
veroordelen in de kosten van de beide aanleggen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel
6. Het  middel  voert  schending aan van artikel  149 Grondwet  en de artikelen 
162bis,  eerste  lid,  194 en  211  Wetboek  van  Strafvordering:  de appelrechters 
verklaren de eis van de verweerders, burgerlijke partijen, tot het verkrijgen van 
een  hogere  schadevergoeding  ongegrond  en  bevestigen  het  beroepen  vonnis; 
aldus  is  er  geen  sprake  van  een veroordelend  arrest  maar  van  een afwijzend 
arrest zodat de eiser ten onrechte tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding 
wordt veroordeeld.

7. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet zonder te 
preciseren op welk verweer, exceptie of conclusie het arrest niet antwoordt, is 
het niet ontvankelijk.

8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerders 
voor  de  appelrechters  de  veroordeling  van  de  eiser  tot  betaling  van  een 
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rechtsplegingsvergoeding  hebben  gevorderd  en  dat  de  eiser  daarover  geen 
verweer heeft gevoerd.

In zoverre is het middel nieuw, mitsdien evenmin ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

25  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Wouters, Leuven.

Nr. 71

2° KAMER - 25 januari 2011

1º VERLATING VAN FAMILIE - AARD VAN HET MISDRIJF - VOORTDUREND MISDRIJF - 
GEVOLG

2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VERLATING VAN FAMILIE

Het misdrijf  van verlating van familie is een voortdurend misdrijf;  nieuwe veroordelingen 
voor verlating van familie zijn niet mogelijk wegens feiten waarvoor de onderhoudsplichtige  
reeds eerder werd veroordeeld1. (Art. 391bis, Strafwetboek)

(G. T. B.)

ARREST

(AR P.10.1286.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, 
correctionele kamer, van 15 juni 2010.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie: Cass., 22 sept. 2004, AR P.04.0511.F, AC, 2004, nr. 425. 
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Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiseres  heeft,  behoudens haar veroordeling in de kosten op strafgebied, 
geen hoedanigheid op te komen tegen de beslissing op de tegen de verweerder 
ingestelde strafvordering.

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

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 391bis Strafwetboek: het misdrijf 
van  verlating  van  familie  is  een  "voortdurend  opeenvolgend  misdrijf"  dat 
voortduurt tot op het  ogenblik van de volledige betaling van de achterstallige 
onderhoudsuitkeringen  die  meer  dan  twee  maanden  vrijwillig  niet  betaald 
werden; de verweerder werd bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 
april  2006 veroordeeld wegens verlating van familie wegens wanbetaling van 
onderhoudsgelden tot 3 december 2002; sinds die laatste datum heeft hij geen 
enkele betaling meer verricht; met de reden dat nergens uit blijkt dat er in de 
periode  van  de  huidige  telastlegging  andere  onderhoudsgelden  verschuldigd 
waren  dan  deze  waarvan  sprake  in  het  arrest  van  19 april  2006,  spreken  de 
appelrechters hem ten onrechte vrij.

3. Het misdrijf van verlating van familie is een voortdurend misdrijf. Nieuwe 
veroordelingen  voor  verlating  van  familie  zijn  niet  mogelijk  wegens  feiten 
waarvoor de onderhoudsplichtige reeds eerder werd veroordeeld.

4. De appelrechters stellen met overname van de redenen van de eerste rechter 
die zij aanvullen met eigen redenen, onaantastbaar vast dat:

- de rechtstreekse dagvaarding van de eiseres gesteund is op het niet-betalen van 
achterstallige  onderhoudsgelden  tot  november  1997  voor  een  bedrag  van 
13.567,36 euro, te vermeerderen met de interest van 1 november 1997 tot 29 juni 
2006, datum van de rechtstreekse dagvaarding;

- de eiseres niet aantoont dat in de periode van de telastlegging, te weten van 4 
december  2002  tot  29  juni  2006,  nog  maandelijks  onderhoudsgelden 
verschuldigd  waren  voor  de  inmiddels  reeds  geruime  tijd  meerderjarige 
kinderen;

- de verweerder voor het niet-betalen van onderhoudsgelden tot november 1997 
veroordeeld werd bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 april 2006.

Aldus oordelen de appelrechters dat het niet bewezen is dat in de periode van de 
huidige  telastlegging  nieuwe,  zijnde  andere  dan  deze  waarvan  sprake  in  het 
arrest van 19 april 2006, onderhoudsgelden vervielen, en verantwoorden zij hun 
beslissing naar recht dat het niet bewezen is dat de verweerder opnieuw schuldig 
is aan verlating van familie.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

(...) 
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

25  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. De Brabanter, Brussel en E. Goffin, Leuven.

Nr. 72

2° KAMER - 25 januari 2011

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
- TOEPASSING - TEGENAANWIJZINGEN - GEEN VERBLIJFSRECHT IN BELGIË - GEVOLG

Ofschoon de voorwaardelijke  invrijheidstelling  van toepassing  is  op  alle  veroordeelden,  
ongeacht hun nationaliteit, blijkt uit de artikelen 47, §1, 1° en 48 Wet Strafuitvoering dat 
deze strafuitvoeringsmodaliteit niet kan worden toegepast wanneer het niet mogelijk is om 
een nuttige reclassering uit te werken omdat de veroordeelde niet gerechtigd is in het Rijk  
te verblijven1. (Artt. 47, §1, 1°, en 48, Wet Strafuitvoering)

(B.)

ARREST

(AR P.10.2053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
te Brussel van 15 december 2010.

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 25, §2, 31, §1 en 47, §1, Wet 
Strafuitvoering: het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de afwezigheid 

1 Zie: Cass., 21 mei 2002, AR P.02.0393.N - P.02.0477.N, AC, 2002, nr. 306.
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van  een  verblijfsrecht  de  eiser  uitsluit  om  een  verzoek  tot  voorwaardelijke 
invrijheidstelling  aan  de  strafuitvoeringsrechtbank  voor  te  leggen  en  dat  de 
directeur terecht opteerde voor een advies over de voorlopige invrijheidstelling 
met het  oog op verwijdering van het  grondgebied;  de verblijfssituatie  van de 
veroordeelde  is  niet  bepalend  opdat  de  directeur  een  advies  inzake 
voorwaardelijke invrijheidstelling dan wel over de voorlopige invrijheidstelling 
met het oog op de verwijdering van het grondgebied zou uitbrengen;  daar de 
eiser in Belgie een sociale reclassering wenst uit te werken, diende de directeur 
een advies zowel inzake voorwaardelijke invrijheidstelling als inzake voorlopige 
invrijheidstelling met  het  oog op de  verwijdering van het  grondgebied  uit  te 
brengen.

2. In zoverre het middel aanvoert dat de directeur eveneens een advies over de 
voorwaardelijke invrijheidstelling diende uit te brengen, is het niet gericht tegen 
het bestreden vonnis en bijgevolg niet ontvankelijk.

3.  Ook  al  is  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van  toepassing  op  alle 
veroordeelden, ongeacht hun nationaliteit, blijkt uit de artikelen 47, §1, 1° en 48 
Wet  Strafuitvoering  dat  deze  strafuitvoeringsmodaliteit  niet  kan  worden 
toegepast wanneer het niet mogelijk is om een nuttige reclassering uit te werken 
omdat de veroordeelde niet gerechtigd is in het Rijk te verblijven.

Het  middel  dat  van  een  andere  rechtsopvatting  uitgaat,  faalt  in  zoverre  naar 
recht.

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

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

25  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 73

2° KAMER - 26 januari 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN PERSONEN - PERSONEN VERHOORD 
DOOR EEN POLITIEDIENST - ONDERSCHEID TUSSEN VERDACHTEN, SLACHTOFFERS EN GETUIGEN - 
EEDAFLEGGING
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2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - PERSONEN VERHOORD DOOR EEN 
POLITIEDIENST - ONDERSCHEID TUSSEN VERDACHTEN, SLACHTOFFERS EN GETUIGEN - EEDAFLEGGING

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP - 
CONCLUSIE VOOR DE APPELRECHTERS - NIET ALS MIDDEL OPGEWORPEN GEGEVEN

1º en 2º Wanneer personen door een politiedienst worden verhoord, maakt de wet geen 
onderscheid tussen verdachten, slachtoffers en getuigen; de regels die in artikel 47bis van  
het  Wetboek van Strafvordering  zijn  bepaald,  zijn  op hen toepasselijk  en die personen 
leggen geen eed af, in welke hoedanigheid zij ook worden verhoord1.

3º Wanneer een beklaagde in zijn conclusie voor de appelrechters verschillende gegevens  
heeft aangevoerd in een rubriek "Algemeen voorbehoud", heeft hij de voormelde gegevens  
niet als middel opgeworpen en kan hij ze niet voor het eerst aanvoeren voor het Hof.

(I. e.a. T. STAD CHARLEROI) 

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1148.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Bergen, correctionele kamer, van 5 mei 2010.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van J.-P. I.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke  
rechtsvordering
De eiser voert geen middel aan.

1 Zie H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procéduré pénale, Brussel, Die 
Keure, 2010, p. 347-348. 
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B. Cassatieberoep van C. D.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring

Eerste middel
De  eiser  verwijt  het  bestreden  arrest  dat  het  de  verhoren  van  verschillende 
personen niet weert op grond dat, enerzijds, sommige getuigen werden verhoord 
nadat zij zonder enige verantwoording van hun vrijheid waren beroofd en dat, 
anderzijds, de speurders zich schuldig hebben gemaakt aan listen, bedrog, dwang 
en valsheid, door morele druk op de verhoorde personen uit te oefenen.

Wanneer personen door een politiedienst worden verhoord, maakt de wet geen 
onderscheid tussen verdachten, slachtoffers en getuigen. De regels die in artikel 
47bis Wetboek van Strafvordering zijn bepaald, zijn op hen toepasselijk en die 
personen leggen geen eed af, in welke hoedanigheid zij ook worden verhoord.

Het  arrest  stelt  vast  dat  er  op  het  ogenblik  van  de  verhoren,  ernstige 
aanwijzingen van schuld bestonden voor een misdaad of wanbedrijf in verband 
met  de  betrokkenen  en  dat  zij  op  wettelijke  wijze  van  hun  vrijheid  werden 
beroofd,  aangezien  zij  over  de  redenen  van  hun  vrijheidsberoving  werden 
ingelicht.

In zoverre het middel bijgevolg aanvoert dat er geen enkele plausibele reden was 
om die getuigen van het plegen van een misdrijf te verdenken en dat die getuigen 
door  het  feit  van  hun  vrijheidsberoving  onder  druk  waren  gezet,  oefent  het 
kritiek uit op die feitelijke beoordeling of vereist het onderzoek ervan het nazicht 
van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is. In zoverre is het niet 
ontvankelijk.

Voor  het  overige  voert  de  eiser  aan  dat  de  speurders  zich  schuldig  hebben 
gemaakt  aan  listen,  bedrog,  dwang  en  valsheid,  door  morele  druk  op  de 
verhoorde personen uit te oefenen.

Het arrest vermeldt dienaangaande dat, ofschoon het hof van beroep begrip kan 
opbrengen  voor  de  overwegingen  van  de  beklaagden  in  verband  met  de 
gretigheid  waarmee  de  speurders  voluit  geloof  hebben  gehecht  aan  de 
verklaringen  van  één  van  de  betrokkenen,  het  hof  die  evenwel  niet  ziet  als 
bedrog, druk of list vanwege de speurders.

In  zoverre  het  middel  kritiek  uitoefent  op  die  feitelijke  beoordeling  of  het 
onderzoek ervan het nazicht van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is, is het eveneens niet ontvankelijk.

Ten  slotte  voert  de  eiser  aan  dat  het  arrest  de  voorwaarden  voor  de 
toelaatbaarheid van een onregelmatig verkregen bewijs miskent.

Het arrest wijst evenwel het verweer af dat is afgeleid uit de onregelmatigheid 
van de bekritiseerde verhoren.

Het middel dat op een foutieve lezing van het arrest berust mist dienaangaande 
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feitelijke grondslag.

(...)

Derde en vierde middel
De eiser voert aan dat het beginsel van het recht op tegenspraak en het beginsel 
van  de  gelijkheid  van  de  wapens  is  miskend  in  zoverre  het  dossier  werd 
behandeld los van het dossier waaruit het voortvloeit.

Hij  voert  eveneens  de  herhaalde  schendingen  aan  van  het  geheim  van  het 
onderzoek  en  de  miskenning  van  het  vermoeden  van  onschuld  dat  daaruit 
voortvloeit.

In zijn conclusie had de eiser die gegevens opgenomen in een rubriek "Algemeen 
voorbehoud".

Aangezien de eiser de voormelde gegevens niet als middel had opgeworpen voor 
de appelrechters, kan hij ze niet voor het eerst aanvoeren voor het Hof.

De middelen zijn niet ontvankelijk. 

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

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke  
rechtsvordering
De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

26 januari  2011 – 2° kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder de Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de  h.  Steffens  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal – Advocaat:  mr. L. Misson, Luik.

Nr. 74

2° KAMER - 26 januari 2011

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONREGELMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - MISKENNING VAN EEN SUBSTANTIEEL VORMVEREISTE - VORMVEREISTE ZONDER VERBAND MET 
DE ORGANISATIE VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN - SANCTIE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
CRITERIA
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2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONREGELMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - VASTSTELLINGEN DOOR EEN AMBTENAAR VAN HET BOSBEHEER BUITEN HET GERECHTELIJK 
ARRONDISSEMENT WAARVOOR HIJ IS AANGESTELD - SANCTIE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
CRITERIA

3º JACHT - WAALS GEWEST - ANTI-STROPERIJ EENHEID - VASTSTELLING VAN DE MISDRIJVEN - 
VASTSTELLINGEN DOOR EEN AMBTENAAR VAN HET BOSBEHEER BUITEN HET GERECHTELIJK 
ARRONDISSEMENT WAARVOOR HIJ IS AANGESTELD - SANCTIE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
CRITERIA

1º De sanctie wegens miskenning van een substantieel vormvereiste dat niet raakt aan de 
organisatie  van de hoven en rechtbanken, wordt  niet  automatisch opgelegd, maar dient 
beoordeeld te worden in het licht van de context, het voorwerp en de gevolgen van die 
miskenning voor het recht op een eerlijke behandeling van de zaak1. 

2º en 3º De appelrechters die niet  vaststellen dat de onwettigheid die voortvloeit uit de  
tussenkomst van een ambtenaar van het bosbeheer buiten het gebied van zijn territoriale  
bevoegdheid,  de  betrouwbaarheid  van  het  bewijs  in  het  gedrang  brengt,  dat  die 
onwettigheid een hogere waarde dan de doeltreffendheid van de strafrechtspleging in het 
gedrang zou brengen of afbreuk zou doen aan een recht dat door de miskende regel wordt  
beschermd, dat door de tussenkomst van de ambtenaar buiten zijn gebied het recht van 
verdediging werd uitgehold, dat het ingrijpen van die niet-bevoegde ambtenaar opzettelijk 
plaatsvond of berust op een onverschoonbare dwaling, of dat de onregelmatigheid erger is 
dan het misdrijf dat zij bewijst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1321.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 juni 2010.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
Het  arrest  verklaart  het  proces-verbaal  nietig  dat  een  ambtenaar  van  het 
bosbeheer  heeft  opgemaakt  wegens misdrijven die zijn vastgesteld  buiten het 
gerechtelijk  arrondissement,  voor  het  gebied  waarvoor  hij  is  aangesteld.  Het 

1 Zie  J.  de  CODT,  "Preuve  pénale  et  nullités",  RDPC,  2009,  p.  642-648;  H.-D.  BOSLY,  D. 
VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT,  Droit  de la procédure pénale,  Brussel,  Die Keure, 2010, p. 
1012. 
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arrest  verklaart  de  daaropvolgende  huiszoekingen,  inbeslagnemingen  en 
ambtsverrichtingen nietig en zegt dat er geen grond is tot vervolging.

Volgens  de  appelrechters  is  de  aangeklaagde  onregelmatigheid  substantieel 
"aangezien zij het opzet van het Boswetboek en de regels inzake de aanstelling in 
het  gedrang brengt  die,  voor iedere ambtenaar,  diens  territoriale  bevoegdheid 
met ministeriële goedkeuring vaststelt".

De sanctie wegens de schending van een substantieel vormvereiste dat niet raakt 
aan  de  organisatie  van  de  hoven  en  rechtbanken,  wordt  niet  automatisch 
opgelegd,  maar  dient  beoordeeld  te  worden  in  het  licht  van  de  context,  het 
voorwerp  en  de  gevolgen  van  die  schending  voor  het  recht  op  een  eerlijke 
behandeling van de zaak.

Het  arrest  stelt  niet  vast  dat  de  betrouwbaarheid  van  het  bewijs  door  de 
aangeklaagde onwettigheid in het gedrang komt, dat die onwettigheid een hogere 
waarde  dan  de doeltreffendheid  van de  strafrechtspleging  in  het  gedrang  zou 
brengen of afbreuk zou doen aan een recht dat door de geschonden regel wordt 
beschermd,  dat door de tussenkomst van de ambtenaar  buiten zijn gebied het 
recht van verdediging werd uitgehold, dat het ingrijpen van die niet-bevoegde 
ambtenaar opzettelijk plaatsvond of berust op een onverschoonbare dwaling, of 
dat de onregelmatigheid erger is dan het misdrijf dat zij bewijst.

De appelrechter verantwoorden hun beslissing bijgevolg niet naar recht.

Het middel is gegrond. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst  de  zaak  naar  het  hof  van  beroep  te  Luik,  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

26 januari  2011 – 2° kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder de Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

Nr. 75

2° KAMER - 26 januari 2011
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1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS ZONDER VERGUNNING - VERBEURDVERKLARING 
VAN DE ZAKEN DIE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - EIGENDOMSVOORWAARDE

2º ARBEID — ALLERLEI - TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS - ZONDER 
VERGUNNING - MISDRIJF - STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN 
DE ZAKEN DIE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - EIGENDOMSVOORWAARDE

3º VREEMDELINGEN - TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS - ZONDER 
VERGUNNING - MISDRIJF - STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN 
DE ZAKEN DIE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - EIGENDOMSVOORWAARDE

1º, 2° en 3° Artikel 17, derde lid, van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 
van buitenlandse werknemers, staat in afwijking van artikel 42, 1°, van het Strafwetboek de  
bijzondere verbeurdverklaring toe van de zaken die gediend hebben tot het plegen van het  
misdrijf, zelfs wanneer die niet in eigendom toebehoren aan de veroordeelde1.

(B.).

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1324.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep, dat in de Duitse taal is gesteld, is gericht tegen het arrest dat 
op 17 juni 2010 in die taal is gewezen door de correctionele kamer van het hof 
van beroep te Luik.

Bij beschikking van 29 juli 2010 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof beslist 
dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in de Franse taal zal worden gevoerd.

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

Op  16  december  2010  heeft  advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 26 januari 2011 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag 
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op  
de strafvordering

Middel
Het middel verwijt het arrest dat het zichzelf tegenspreekt en artikel 433noies, 
derde lid, Strafwetboek schendt, door de verbeurdverklaring te bevestigen van 
twee voertuigen  en van de tegenwaarde van een derde voertuig,  ofschoon de 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.75. 
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appelrechters de eiser hebben vrijgesproken van mensenhandel, voor welk ten 
laste gelegd feit het beroepen vonnis die verbeurdverklaring met toepassing van 
artikel 433quinquies van hetzelfde wetboek had uitgesproken.

Artikel 433novies, derde lid, bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring zoals 
bedoeld in artikel  42,  1°,  Strafwetboek,  wordt  toegepast  op degenen die zich 
schuldig hebben gemaakt aan het in artikel 433quinquies bedoelde misdrijf, zelfs 
wanneer  de  zaken  waarop  zij  betrekking  heeft  geen  eigendom  van  de 
veroordeelde zijn,  zonder dat  die  verbeurdverklaring nochtans  de rechten  van 
derden  op  de  goederen  die  het  voorwerp  kunnen  uitmaken  van  de 
verbeurdverklaring schaadt.

Het  arrest  verklaart  de  eiser  schuldig  aan  verschillende  telastleggingen, 
waaronder  het  feit  dat  hij  acht  buitenlandse  onderdanen  arbeid  heeft  laten 
verrichten  zonder  vooraf  een  arbeidsvergunning  te  hebben  verkregen  van  de 
bevoegde  overheid,  wat  in  strijd  is  met  de  bepalingen  van  de  Buitenlandse 
Arbeidskrachtenwet 1999 (telastlegging VI).

Nadat  de  appelrechters  hebben  vastgesteld  dat  de  bewezen  verklaarde 
telastleggingen  de  uiting zijn  van  éénzelfde  strafbaar  opzet  waarop  alleen  de 
zwaarste straf mag worden toegepast, passen zij voor telastlegging VI de straf 
toe die in artikel 12, 2°, a, Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 is bepaald. 
Die bepaling voorziet in een gevangenisstraf en een geldboete of in één van die 
straffen alleen, en artikel 14 van de voormelde wet verduidelijkt de wijze waarop 
de geldboete wordt toegepast.

Daarnaast staat artikel 17, derde lid, Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999, op 
soortgelijke wijze als artikel 433novies, derde lid, Strafwetboek, in afwijking van 
artikel 42, 1°, Strafwetboek, de bijzondere verbeurdverklaring toe van de zaken 
die gediend hebben tot het  plegen van het  misdrijf,  zelfs wanneer  die niet  in 
eigendom toebehoren aan de veroordeelde.

In strijd met wat de eiser aanvoert, spreekt het arrest, nadat het de telastlegging 
mensenhandel  niet  bewezen  heeft  verklaard,  de  verbeurdverklaring  van  de 
hierboven vermelde goederen niet uit op grond van artikel 433novies, derde lid, 
Strafwetboek.  Het  oordeelt  immers  dat  de voertuigen  gediend  hebben  tot  het 
plegen  van  de  misdrijven  waaraan  de  eiser  schuldig  werd  verklaard  en  het 
vermeldt artikel 17 Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999.

De  appelrechters  omkleden  hun  beslissing  aldus  regelmatig  met  redenen  en 
verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die de eiser  
veroordelen  om  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  schadevergoeding  te  
betalen
De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de  h.  Steffens  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Orban, Eupen.

Nr. 76

2° KAMER - 26 januari 2011

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE – STRAFZAKEN 
– POLITIERECHTBANK - ONMOGELIJKHEID OM EEN RECHTSCOLLEGE SAMEN TE STELLEN - 
TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

2° RECHTBANKEN – STRAFZAKEN – ALGEMEEN – POLITIERECHTBANK - 
ONMOGELIJKHEID OM EEN RECHTSCOLLEGE SAMEN TE STELLEN - VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN 
RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

1° en 2° Wanneer bij het Hof een verzoek tot onttrekking aanhangig is gemaakt wegens de 
onmogelijkheid om een rechtscollege samen te stellen, past het de rechtspleging toe die in 
de artikelen 542, 544 en 545 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald1. (Impliciet) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1916.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, in de Duitse taal is gesteld en 
op de griffie van het Hof op 10 december 2010 is ingekomen, verzoekt de eiser 
dat de zaak met het nummer 91.L1.300622/09 van de notities van het parket, aan 
de politierechtbank te Eupen wordt onttrokken wegens onmogelijkheid om het 
rechtscollege samen te stellen.

Bij beschikking van 13 december 2010 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof 
beslist  dat  de  rechtspleging  vanaf  de  rechtszitting  in  het  Frans  zal  worden 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.76. 
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gevoerd.

Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  22  december  2010  een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 26 januari 2011 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag 
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het verzoek is niet kennelijk onontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Gelet op de artikelen 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering,

Beveelt

1°  dat  dit  arrest  en  het  verzoekschrift  zouden  worden  meegedeeld  aan  de 
voorzitter van de politierechtbank te Eupen, opdat die, vóór 25 februari  2011, 
een verklaring op de uitgifte van het arrest zou stellen in overleg met de leden 
van het gerecht die met naam worden vernoemd en die deze verklaring mede 
ondertekenen ;

2° dat het arrest en het verzoekschrift zouden worden meegedeeld aan de niet-
verzoekende partij A. L., opdat hij zijn conclusie vóór 25 februari 2011 op de 
griffie van het Hof zou neerleggen ;

3° dat raadsheer Gustave Steffens op de rechtszitting van 2 maart 2011 verslag 
zou uitbrengen ;

Houdt de kosten aan.

26 januari  2011 – 2°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  ridder  de Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de  h.  Steffens  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

Nr. 77

2° KAMER - 26 januari 2011

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS WAARBIJ EEN 
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT WORDT INGETROKKEN - RECHTBANK DEED UITSPRAAK BIJ VERSTEK - 
BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET
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2º VERZET - STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR VERZET - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS WAARBIJ EEN STRAFUITVOERINGSMODALITEIT WORDT 
INGETROKKEN - RECHTBANK DEED UITSPRAAK BIJ VERSTEK

3º GRONDWETTELIJK HOF - NIETIGVERKLARING VAN EEN STRAFWET - LEEMTE IN DE 
WETGEVING - GEVOLG

4º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS WAARBIJ EEN 
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT WORDT INGETROKKEN - RECHTBANK DEED UITSPRAAK BIJ VERSTEK - 
BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET - REGELS OM VERZET AAN TE TEKENEN - TOEPASSELIJKE 
BEPALING

5º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS WAARBIJ EEN 
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT WORDT INGETROKKEN - RECHTBANK DEED UITSPRAAK BIJ VERSTEK - 
BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET - REGELS OM VERZET AAN TE TEKENEN - TOEPASSELIJKE 
BEPALING

6º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - BETEKENING VAN EEN BIJ 
VERSTEK GEWEZEN BESLISSING - BEGRIP

1º en 2º Volgens arrest nr. 37/2009 van 4 maart 2009 van het Grondwettelijk Hof schendt 
artikel  96  van  de  wet  van  17  mei  2006  betreffende  de  externe  rechtspositie  van  de 
veroordeelden, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het de veroordeelde die  
niet  is  verschenen  niet  toestaat  verzet  aan  te  tekenen  tegen  de  beslissing  van  de  
strafuitvoeringsrechtbank met betrekking tot  de herroeping van een uitvoeringsmodaliteit  
van zijn straf1. 

3º Wanneer het Grondwettelijk Hof een strafwet vernietigt kunnen de strafgerechten alleen 
voorzien in de leemte die de nietigverklaring ervan verantwoordde, indien de wet en de  
uitlegging  waardoor  zij  rechtsgeldig  wordt  zonder  schending  van  een  andere  
grondwettelijke,  verdragsrechtelijke  of  wettelijke  bepaling  kunnen  worden  toegepast;  
daarnaast is vereist dat de rechter, wanneer hij in die leemte poogt te voorzien, niet voor  
keuzes komt te staan die alleen de wetgever vermag te maken2. 

4º en 5º Vermits in de wetgevende leemte moet worden voorzien die voortvloeit  uit het  
ontbreken,  in  de  wet  van  17  mei  2006  betreffende  de  externe  rechtspositie  van  de  
veroordeelden,  van  de  mogelijkheid  om  in  verzet  te  komen,  is  er  grond  om,  wat  de 
modaliteiten betreft om in verzet te komen, artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering  
toe te passen, krachtens welk de gewone termijn om in verzet te komen vijftien dagen 
bedraagt, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis3. 

6º  Onder  betekening  van  een  verstekbeslissing  dient  de  overhandiging  begrepen  te 
worden, bij deurwaardersexploot, van een eensluidend en bijgevolg integraal afschrift van 
de betekende beslissing4.

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. D.P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0035.F)

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr.77.
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
te Brussel van 30 december 2010.

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

Advocaat-generaal  Damien Vandermeersch heeft  een conclusie neergelegd die 
op de griffie van het Hof ontvangen is op 19 januari 2011.

Op de rechtszitting van 26 januari 2011 heeft afdelingsvoorzitter ridder Jean de 
Codt  verslag  uitgebracht  en  heeft  de  voormelde  advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. FEITEN

Bij vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel  van 27 juli 2009 is de 
verweerder voorwaardelijk in vrijheid gesteld.

Die maatregel werd bij een op 30 juni 2010 in afwezigheid van de veroordeelde 
gewezen  vonnis  ingetrokken.  Het  vonnis  werd  hem  nog  diezelfde  dag  bij 
gerechtsbrief ter kennis gebracht en op 6 juli 2010 heeft hij de ontvangst daarvan 
bevestigd.

De verweerder die op 26 november opnieuw werd opgesloten, heeft dezelfde dag 
verklaard dat hij tegen het vonnis van 30 juni 2010 in verzet komt.

De  bestreden  beslissing  verklaart  het  verzet  ontvankelijk,  beveelt  de 
invrijheidstelling  van  de  veroordeelde  en  verdaagt  het  onderzoek  van  de 
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
De eiser verwijt de strafuitvoeringsrechtbank dat zij het verzet ontvankelijk heeft 
verklaard, ondanks het feit dat het laattijdig was ingesteld.

Volgens arrest nr. 37/2009 van 4 maart 2009 van het Grondwettelijk Hof schendt 
artikel 96 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de  veroordeelden  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  in  zoverre  het  de 
veroordeelde die niet is verschenen, niet toestaat verzet aan te tekenen tegen de 
beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank met betrekking tot de herroeping van 
een uitvoeringsmodaliteit van zijn straf.

Wanneer  het  Grondwettelijk  Hof  een  strafwet  vernietigt,  kunnen  de 
strafgerechten  alleen  voorzien  in  de  leemte  die  deze  nietigverklaring 
verantwoordde, indien de wet en de uitlegging waardoor zij rechtsgeldig wordt, 
zonder  schending  van  een  andere  grondwettelijke,  verdragsrechtelijke  of 
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wettelijke bepaling kunnen worden toegepast. Daarnaast is vereist dat de rechter, 
wanneer hij in die leemte poogt te voorzien, niet voor keuzes komt te staan die 
alleen de wetgever vermag te maken. 

De  wet  van  17  mei  2006  had  tegen  de  beslissingen  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank alleen cassatieberoep in het vooruitzicht gesteld.  Die 
wet regelt bijgevolg niet de modaliteiten om in verzet te komen, die volgens het 
Grondwettelijk Hof moeten bestaan om in de aangeklaagde lacune te voorzien. 

Er is bijgevolg grond om artikel 187 Wetboek van Strafvordering toe te passen, 
krachtens  welk  de  gewone  termijn  om  in  verzet  te  komen  vijftien  dagen 
bedraagt, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.

Onder betekening van een verstekbeslissing dient de overhandiging begrepen te 
worden,  bij  deurwaardersexploot,  van  een  eensluidend en  bijgevolg  integraal 
afschrift van de betekende beslissing. 

Daaruit volgt dat het vonnis noch artikel 187 Wetboek van Strafvordering, noch 
een andere wetsbepaling schendt, wanneer het beslist dat een kennisgeving bij 
gerechtsbrief,  met bericht  van ontvangst  van de veroordeelde,  de termijn niet 
doet ingaan om in verzet te komen tegen een bij verstek gewezen vonnis waarbij 
een strafuitvoeringsmodaliteit wordt herroepen. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

26  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter –  Gedeeltelijk  andersluidende  conclusie  van  de h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

Nr. 78

2° KAMER - 26 januari 2011

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - AANGEHOUDEN EISER - VERKLARING VAN 
CASSATIEBEROEP BIJ DE AFGEVAARDIGDE VAN DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS - EISER VERSCHIJNT 
DE VOLGENDE DAG MET HETZELFDE DOEL VOOR HET HOOFD VAN DE GRIFFIE - DRAAGWIJDTE
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Wanneer een aangehouden eiser een verklaring van cassatieberoep heeft afgelegd bij de  
afgevaardigde van de gevangenisdirecteur, is de vermelding in de akte van cassatieberoep, 
volgens welke de betrokkene de volgende dag met hetzelfde doel voor het hoofd van de 
griffie is verschenen, alleen maar de nakoming van het vormvereiste, bepaald in artikel 1,  
tweede lid, van de wet van 25 juli  1893 betreffende de aantekening van beroep of van 
voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen1.

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 januari 2011.

Advocaat-generaal  Damien Vandermeersch heeft  een conclusie neergelegd die 
op de griffie ontvangen is op 21 januari 2011.

Op de rechtszitting van 26 januari 2011 heeft afdelingsvoorzitter ridder Jean de 
Codt  verslag  uitgebracht  en  heeft  de  voormelde  advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het  Hof  oordeelt  dat  slechts  één  verklaring  van  cassatieberoep  bij  het  Hof 
aanhangig is gemaakt,  namelijk die welke de eiser op 13 januari  2011 bij de 
afgevaardigde van de gevangenisdirecteur heeft ingesteld. De vermelding in de 
akte van cassatieberoep, volgens welke de betrokkene met hetzelfde doel op 14 
januari  2011 voor  het  hoofd  van  de  griffie  is  verschenen,  is  alleen  maar  de 
nakoming van het vormvereiste, bepaald in artikel 1, tweede lid, van de wet van 
25  juli  1893  betreffende  de  aantekening  van  beroep  of  van  voorziening  in 
cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen.

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.

26  januari  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  Verslaggever:  de  h.  ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter –  Andersluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.78. 
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generaal.

Nr. 79

1° KAMER - 27 januari 2011

1º BESLAG — ALGEMEEN - ADVOCAAT - IN EIGEN NAAM GEOPENDE DERDENREKENING - 
GEDEELTE VAN ZIJN VERMOGEN - CREDITSALDO - PERSOONLIJKE SCHULDEISERS VAN DE ADVOCAAT - 
DERDENBESLAG IN HANDEN VAN DE BANK - WETTIGHEID

2º ADVOCAAT - IN EIGEN NAAM GEOPENDE DERDENREKENING - GEDEELTE VAN ZIJN VERMOGEN - 
CREDITSALDO - PERSOONLIJKE SCHULDEISERS VAN DE ADVOCAAT - DERDENBESLAG IN HANDEN VAN 
DE BANK - WETTIGHEID

3º REKENING-COURANT - ADVOCAAT - IN EIGEN NAAM GEOPENDE DERDENREKENING - 
GEDEELTE VAN ZIJN VERMOGEN - CREDITSALDO - PERSOONLIJKE SCHULDEISERS VAN DE ADVOCAAT - 
DERDENBESLAG IN HANDEN VAN DE BANK - WETTIGHEID

1º, 2° en 3° Bij gebrek aan specifieke wettelijke bepalingen, behoren de geldsommen die 
gestort  worden op een derdenrekening  die  de  advocaat  in  eigen naam en voor  eigen  
rekening  in  de  boeken  van  een  bank  opent,  ongeacht  hun  oorsprong,  tot  de 
schuldvordering van die advocaat op de bank en dus tot het geheel van zijn vermogen; de 
persoonlijke  schuldeisers  van  die  advocaat  kunnen  derhalve  in  handen  van  de  bank 
derdenbeslag op het creditsaldo van die rekening leggen1. 

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0109.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de rechtbank 
van  eerste  aanleg  te  Verviers  van  29  juni  2007  en  op  verwijzing  gewezen 
ingevolge het arrest van het Hof van 4 november 2005.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.79. Hoewel het middel niet in onderdelen is verdeeld, voert het 
twee grieven aan die respectievelijk kritiek uitoefenen op de twee beslissingen van het bestreden 
vonnis,  volgens welke (1) eisers uitvoerend beslag onder derden onwettig was en (2) de vrijgave, 
door  de verweerster,  van de geldsommen waarop derdenbeslag was gelegd,  wettig was. Het OM 
concludeerde tot vernietiging op de tweede grief, in tegenstelling met het Hof, dat het middel op de 
eerste grief heeft aangenomen. 
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- de artikelen 1101, 1102, 1119, 1121, 1123, 1126, 1127, 1130, 1134, 1137, 1165, 1166,  
1167, 1236, 1241, 1271, 1382, 1383, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1918,  
1919, 1921, 1922, 1927, 1928, 1932, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 en 2279  
van het Burgerlijk Wetboek;

-  de  artikelen  7,  8  en  9  van  de  wet  van  16  december  1851  tot  herziening  van  het  
hypothecair stelsel;

- de artikelen 1390, 1407, 1408, 1409, 1409bis, 1410, 1411, 1412, 1412bis, 1415, 1445,  
1451,  1452,  1453,  1456,  1457,  1458,  1489,  1494,  1539 en 1540 van het Gerechtelijk  
Wetboek;

- de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

- de artikelen 34 en 34bis van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het  
notarisambt.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart de rechtsvordering van de eiser ongegrond, verwerpt ze  
en veroordeelt hem in de kosten, om de volgende redenen:

"Het volledige vermogen van een schuldenaar vormt het gezamenlijk onderpand van zijn  
schuldeisers, daar 'alle op een rekening gestorte bedragen in beginsel ten laste van de  
houder van die rekening in beslag kunnen worden genomen' [...], maar 'de bedragen die  
door een houder worden gestort op een bijzondere rekening die uitsluitend bedoeld is  
voor gelden van cliënten, worden door de houder van de rekening tijdelijk bewaard en  
maken dus geen deel uit van zijn vermogen', zodat een schuldeiser hierop geen beslag  
onder derden kan leggen ten laste van de houder van die bijzondere rekening; [...] die  
regel moet worden toegepast op de beroepsrekeningen van advocaten, Carpa-rekeningen  
genaamd; [...] elke advocaat moet immers houder zijn van een rekening die uitsluitend 
dient  voor  de  verhandeling  van  geldsommen  waarmee  hij  in  de  uitoefening  van  zijn  
beroep te maken krijgt; [...] [de] derdenrekening [...] moet worden geopend bij een bank 
die  erkend  is  door  de Ordre  des  barreaux  francophones  et  germanophone,  die  nooit  
schuldenaar kan zijn, enz.; [...] de derdenrekening en de verhandeling van gelden van 
derden door advocaten worden thans geregeld door een reglement van de Ordre des  
barreaux francophones et  germanophone van 16 januari 2006;  [...]  voordien,  en met  
name op het ogenblik van het litigieuze beslag,  golden reeds soortgelijke bepalingen,  
vastgelegd in een reglement van de Nationale Orde van 19 januari 1989, waaraan alle  
Belgische advocaten krachtens artikel 501 van het Gerechtelijk Wetboek onderworpen 
waren; [...] er bestond ook een reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 10 
januari 1992 krachtens hetwelk een advocaat, wanneer hij bijvoorbeeld voor een derde  
bestemde bedragen in zijn bezit had en vernam dat de schuldeiser van die derde in de  
handen  van  zijn  cliënt  derdenbeslag  had  laten  leggen,  ervan  moest  uitgaan  dat  de  
bedragen op de Carpa-rekening door het derdenbeslag waren getroffen en zijn cliënt dus  
moest verzoeken om die bedragen in zijn verklaring van derde-beslagene op te nemen en  
ze  over  te  maken  aan wie  ze  rechtens toekwamen;  [...]  op grond  van die  bijzondere 
kenmerken  en  de  latere  opmerkingen  moet  dus  worden  aangenomen  dat  de  
derdenrekeningen  van  advocaten  geen  deel  uitmaken  van  hun  vermogen;  [...]  een  
gedeelte van de rechtsleer en de rechtspraak is het hier echter niet mee eens en wijst met  
name op het begrip rekening en het beginsel van de vervangbaarheid van de daarop  
gestorte bedragen, alsook op het gebrek aan wettelijke bepalingen die van het gemeen  
recht zouden afwijken en zodoende een onderscheid zouden maken tussen de situatie van  
de advocaat en die van de notaris, welke bij wet geregeld is; [...] de rechtbank oordeelt  
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dat de leer van de kwaliteitsrekening van toepassing is op de Carpa-rekenig; [...] volgens  
die leer blijft een rekening, waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat de houder deze in een 
bijzondere hoedanigheid aanhoudt, gescheiden van het vermogen van de houder; [...] het  
creditsaldo  van  dergelijke  rekeningen  maakt  geen  deel  uit  van  het  vermogen  van  de  
rekeningen  maar  van  dat  van  de  personen  aan  wie  het  saldo  uiteindelijk  geheel  of  
gedeeltelijk  moet  toekomen,  ook al  bestaat  dat  saldo uit  bedragen die  toekomen aan  
verschillende personen die ten aanzien van de houder derden zijn; [...] die oplossing is  
met  name  hierop  gebaseerd  dat  de  benaming  van  de  rekening  en  de  bijzondere  
hoedanigheid van de houder ervan al volstaan om de onverdeeldheid, die deze elementen 
voor  het  vermogen  van  de  houder  ervan  tot  gevolg  hebben,  aan  derden  te  kunnen  
tegenwerpen, alsook op de tegenwerpelijkheid, aan derden, van de fiduciaire overdracht  
tot beheer; [...] de leer van de kwaliteitsrekeningen is om de volgende redenen bijzonder 
goed van toepassing op de derdenrekeningen van advocaten:

- de toepassing van de regels waaraan ze onderworpen zijn, versterkt de scheiding tussen  
de persoonlijke activa en de bedragen die zij voor derden in bezit hebben;

- derden, en met name de Staat, worden van die bekendmaking op de hoogte gebracht; zij  
weten  dat  de  advocaat  niet  alleen  een  derdenrekening  moet  hebben  maar  dat  die  
derdenrekening daarenboven een specifieke benaming moet krijgen die door de advocaat  
ook gebruikt moet worden: [...] in tegenstelling tot wat (de eiser( beweert, is het niet de  
bedoeling om een niet op een wettekst gegrond voorrecht in het leven te roepen, daar de  
advocaat niet de eigenaar is van de bedragen die op de derdenrekening zijn gestort".

Grieven

In tegenstelling tot de regeling vervat in de artikelen 34 en 34bis van de wet van 25 
ventôse jaar XI (16 maart 1803), waarvan de draagwijdte geactualiseerd werd bij de wet  
van 4 mei 1999 en die de notaris verplichten om afstand te doen van de bedragen en  
effecten die hij voor rekening van derden heeft ontvangen (hij mag ze niet langer dan één  
maand  bewaren)  en  die  hij,  wanneer  hij  ze  niet  binnen  die  termijn  aan  hun  
bestemmelingen  kan  overhandigen,  onder  afzonderlijke  rubrieken  moet  storten  op  
bijzondere rekeningen, de zogenaamde rubriekrekeningen, bij een erkende openbare of  
privé-instelling, overeenkomstig de door de Koning te stellen regels, voorziet de wet niet  
in een bijzondere reglementering voor de bewaring, door een advocaat, van geldsommen  
die aan derden toebehoren of voor derden bestemd zijn en voor de rekeningen die door de  
advocaten geopend worden  om er  dergelijke  geldsommen op te  bewaren.  Ze worden  
slechts geregeld door de wet van de medecontractanten en vallen dus onder de toepassing  
van  de  artikelen  1134  en  volgende  en,  vooral,  van  artikel  1165  van  het  Burgerlijk  
Wetboek.

In tegenstelling tot de notaris die, krachtens hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 10 
januari 2002, en meer bepaald artikel 2 daarvan, geldsommen van derden niet vrij mag  
beheren, sluit de advocaat die een rekening opent overeenkomstig de beroepsregels die  
op hem van toepassing zijn en de beslissingen en reglementen van hetzij de algemene  
raad  van  de  Nationale  Orde,  volgens  de  regeling  die  van  toepassing  was  vóór  de  
verdwijning van die Orde, hetzij de Ordre des barreaux francophones et germanophone,  
hetzij de Orde van advocaten waartoe hij behoort, met de bankinstelling van zijn keuze  
(waarbij het weinig uitmaakt of die instelling al dan niet door de Orde is "erkend") dus  
een overeenkomst  voor het  openen van een zichtrekening.  Dergelijke  overeenkomst  is  
weliswaar  geen  overeenkomst  van  bewaargeving  in  de  zin  van  artikel  1915  van  het  
Burgerlijk Wetboek, maar is geheel onderworpen aan de bepalingen voor het sluiten en  
uitvoeren van contractuele verbintenissen en is, bijgevolg, een overeenkomst van dadelijk  
deposito  van  gelden  die  de  advocaat  alleen in  eigen naam en uitsluitend  voor eigen  
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rekening aangaat. Noch bij het openen van de rekening noch in het kader van zijn beheer  
treedt hij op in de hoedanigheid van lasthebber van zijn cliënten of van derden die hem  
geldsommen  overmaken  of  voor  wie  bepaalde,  op  die  rekening  overgeschreven  
geldsommen zijn bestemd, of dat nu is ten aanzien van de bankinstelling waarmee hij de  
overeenkomst van bewaargeving van gelden sluit dan wel ten aanzien van derden.

Ook  al  zijn  de  artikelen  1915  en  1293,  2°,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  niet  van 
toepassing,  toch  sluit  de  bank  van  haar  kant  alleen  met  haar  medecontractant,  de 
advocaat, een overeenkomst. De advocaat opent de rekening en stuurt de opdrachten van  
geldoverdracht naar de bank. Die verplichting is vergelijkbaar met die van de bewaarder.

Hieruit volgt dat bij die overeenkomst die betrekking heeft op de opening van het krediet  
en ongeacht de benaming ervan, alleen de advocaat en de bank partijen zijn in de zin van  
artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek, en dat die overeenkomst, conform artikel 1102  
van datzelfde wetboek, voor beide partijen rechten en verplichtingen doet ontstaan.

Hoewel de overeenkomst beide partijen tot wet strekt en door hen moet worden nageleefd,  
kan zij volgens artikel 1134 van dat wetboek bij gebrek aan een bijzondere in een wet of  
contract vastgelegde regeling geen enkel recht ten behoeve van derden of verplichting ten  
laste  van  derden  bevatten.  Artikel  1119  bepaalt  immers  dat  "niemand  zich  in  het  
algemeen kan verbinden of  iets kan bedingen in zijn  eigen naam, dan voor zichzelf".  
Krachtens  artikel  1121 kan van dat  grondbeginsel  uit  het  verbintenissenrecht  slechts  
worden afgeweken door een bijzonder beding ten behoeve van een of meer derden. Dat  
beding moet dan echter wel de voorwaarde zijn van een beding dat de contractant voor  
zichzelf maakt.

De overeenkomst  voor het  openen van een zichtrekening,  die  de advocaat  sluit,  zelfs  
wegens de eventuele verplichtingen van openbare orde die zijn beroep hem opleggen, om 
geldsommen te innen die cliënten of derden hebben gestort en die hij, overeenkomstig de 
verbintenis  die  hij  ten  aanzien  van  zijn  cliënten  aangaat,  aan  hun  eindbestemmeling  
overmaakt, ongeacht of die verplichting al dan niet is vastgelegd in beroepsregels, heeft  
een vaststaand, geoorloofd en welbepaald voorwerp in de zin van de artikelen 1126, 1127  
en 1130 van het Burgerlijk Wetboek. Die overeenkomst bindt alleen de rekeninghouder en 
de  bank  die  de  rekening  openen  en  het  beheer  ervan  verzekeren  overeenkomstig  de  
artikelen 1134 en 1137 van het Burgerlijk Wetboek, maar onder voorbehoud van een  
uitdrukkelijk beding ten behoeve van derden dat, hoe dan ook, alleen bindend kan zijn  
voor  de  partijen  die  de  zichtrekening  hebben  geopend  en  dat,  bij  gebrek  aan  enige  
wettelijke bepaling die hieraan een ruimere draagwijdte geeft, derhalve niet aan derden,  
zoals de fiscus, kan worden tegengeworpen krachtens artikel 1165 van datzelfde wetboek,  
luidens  hetwelk  overeenkomsten  alleen  gevolgen  tussen  de  contracterende  partijen  
teweegbrengen  en  aan  derden  geen  nadeel  toebrengen  en  hen  slechts  tot  voordeel  
strekken in het geval voorzien bij artikel 1121.

Hieruit kan worden afgeleid dat de derdenrekening die door een advocaat wordt geopend 
-  ongetwijfeld  wegens de verplichtingen die  zijn  beroep hem oplegt,  wat  echter  geen  
weerslag heeft op de toepassing van de gemeenrechtelijke regels van de overeenkomsten 
en  de  rechten  van  derden  -  voor  beslag  vatbaar  is  en  niet  kan  ontsnappen  aan  de  
algemene regel die is vastgelegd in de artikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december  
1851 tot herziening van het hypothecair stelsel. Artikel 7 van die wet bepaalt dat "ieder  
die persoonlijk verbonden is, gehouden is zijn verbintenissen na te komen, onder verband  
van  al  zijn  goederen,  hetzij  roerende,  hetzij  onroerende,  zo  tegenwoordige  als  
toekomstige".  Artikel  8  bepaalt  dat  "de  goederen  van  de  schuldenaar  tot  
gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers strekken, en de prijs ervan onder  
hen  naar  evenredigheid  van  hun  vordering  wordt  verdeeld,  tenzij  er  tussen  de  
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schuldeisers  wettige  redenen  van  voorrang  bestaan",  welke  uit  de  opening  van  een 
zogenaamde derdenrekening, en ondanks de reglementen die van toepassing zijn op het  
beroep van advocaat, niet kunnen ontstaan. Artikel 9 bepaalt dat "de wettige redenen van  
voorrang de voorrechten en hypotheken zijn".

Zelfs als de geldsommen die de advocaat bewaart en die vervangbare zaken zijn, op een  
bijzondere  rekening,  zelfs  een  rubriekrekening,  gestort  worden  die  op  naam en  voor 
rekening van die advocaat is geopend, maken zij met name krachtens artikel 2279 van het  
Burgerlijk Wetboek deel uit van het vermogen van die advocaat, die de houder is van de  
bankrekening  waarop  die  geldsommen  zijn  gestort,  daar  er  geen  afwijkende 
reglementering bestaat die ze uitdrukkelijk van zijn vermogen uitsluit. Die geldsommen 
maken bijgevolg ononderscheidenlijk deel uit van het gemeenschappelijk onderpand van  
de schuldeiser van die advocaat. De eventuele eindbestemmelingen van die geldsommen  
genieten,  bij  gebrek  aan  enige  bijzondere  wettelijke  bepaling,  geen  enkel  recht  van  
voorrang  of  voorrecht  en  kunnen,  in  voorkomend  geval,  slechts  een  vordering  tot  
teruggave instellen onder de bij wet bepaalde voorwaarden, als die rekening in beslag  
zou zijn genomen door een andere schuldeiser van de rekeninghouder.

Alle bedragen die op de rekening worden gestort, ook al zijn ze afkomstig van derden en 
van aan derden toebehorende geldsommen, worden immers vernieuwd in posten van de  
rekening, verliezen hun individueel karakter, en vermengen zich in de rekening, die deel  
uitmaakt  van  het  vermogen  van  de  houder,  en  worden  vervangen  door  een  
vorderingsrecht op het saldo dat enkel het bezit is van de rekeninghouder, namelijk alleen  
de persoon die de rekening heeft geopend: de advocaat.

Wanneer die rekening het voorwerp uitmaakt van een bewarend of uitvoerend beslag  
onder derden, dient de financiële instelling, medecontractant van de rekeninghouder - de  
advocaat -, de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek na te leven, zelfs als het om een  
zogenaamde  derdenrekening  gaat,  aangezien  noch  de  bedingen  van,  noch  de  
voorwaarden  voor  het  openen  van  die  rekening  aan  derden  kunnen  worden  
tegengeworpen.  Volgens die bepalingen moet de bankinstelling immers enerzijds haar  
verklaring van derde-beslagene meedelen, overeenkomstig de artikelen 1445 en volgende  
van het Gerechtelijk Wetboek en 1539 van dat wetboek, en anderzijds, en vooral, mag zij  
"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"  
(artikel 1540, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Hoewel de verplichting van de derde-beslagene krachtens het tweede lid van die bepaling 
"vastgesteld  wordt  door  zijn  verklaring",  volgt  uit  die  bepaling  niet  dat  hij  de  
geldsommen waarop derdenbeslag is gelegd mag vrijgeven, hetzij omdat de beslagene de 
regelmatigheid of zelfs de wettigheid van het derdenbeslag betwist hetzij,  nog minder,  
omdat hijzelf het beslag onwettig, onregelmatig of ongegrond acht.

De derde-beslagene - en zeker een bankinstelling - is integendeel wettelijk verplicht om 
het  derdenbeslag  te  eerbiedigen,  zelfs  als  het  kennelijk  onwettig  is.  Alleen  de  
beslagrechter kan vooraf verzocht worden om uitspraak te doen over de wettigheid van 
dat beslag, met name op grond van de artikelen 1407, 1415 en 1489 van het Gerechtelijk  
Wetboek.

Het vereenvoudigd beslag dat gelegd wordt krachtens de artikelen 164 en 165 van het  
koninklijk  besluit  van  27  augustus  1993  tot  uitvoering  van  het  Wetboek  van  de 
inkomstenbelastingen 1992, heeft dezelfde uitwerking als de bewarende of uitvoerende  
maatregelen die  overeenkomstig  de bepalingen van het  Gerechtelijk  Wetboek  worden 
uitgevoerd.
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Het bestreden vonnis verantwoordt bijgevolg, om de in het middel herhaalde redenen,  
zijn beslissing niet naar recht volgens welke de verweerster de geldsommen die gestort  
waren op de zichtrekening, "derdenrekening" genaamd, terecht heeft overgemaakt aan de  
vereffenaar van het kantoor van de houder van de voormelde rekening, niettegenstaande  
het  beslag  dat  de  eiser  had gelegd overeenkomstig  de  artikelen 164 en 165 van het  
uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, miskent de verbindende 
kracht  van  de  overeenkomst  sui  generis  voor  het  openen  van  een  zichtrekening,  die  
gesloten werd tussen de verweerster en de rekeninghouder (schending van de artikelen 
1101,  1102  en  1134  van  het  Burgerlijk  Wetboek),  miskent  de  gevolgen  die  deze 
overeenkomst tussen de partijen teweegbrengt (schending van de artikelen 1119, 1123,  
1126, 1127, 1130, 1137, 1892, 1893, 1895, 1902, 1903, 1904, 1915, 1919, 1921, 1922,  
1927, 1932, 1984 en 1988 tot en met 1993, met uitzondering van artikel 1990, van het  
Burgerlijk  Wetboek),  miskent  de  regel  volgens  welke  de  contracterende  partijen,  
behoudens andersluidend beding dat niet kan worden vermoed, zich alleen maar voor  
zichzelf verbinden (schending van de artikelen 1119 en 1121 van het Burgerlijk Wetboek),  
alsook het beginsel dat de overeenkomst alleen gevolgen teweegbrengt voor de partijen  
(schending  van  artikel  1165  van  het  Burgerlijk  Wetboek),  verwart  onwettig  de  
uitdrukkelijk bij wet bepaalde regeling van de derdenrekeningen die notarissen op hun  
eigen naam openen maar voor rekening van de bestemmelingen van de geldsommen en  
activa  die  zij  ontvangen  in  de  uitoefening  van  hun  ambt,  met  de  regeling  van  de  
derdenrekeningen die advocaten uitsluitend op hun eigen naam en voor eigen rekening 
openen [schending van de artikelen 34 en 34bis van de wet van 24 ventôse jaar XI (16  
maart  1803)],  het  beginsel  dat  het  overmaken  en  storten  van  bedragen  op  de  
zichtrekening  schuldvernieuwing  teweegbrengt  (schending  van  artikel  1271  van  het  
Burgerlijk  Wetboek),  verleent  aan  de  derden  die  geldsommen  gestort  hebben  op  de  
zichtrekening  die  geopend  werd  door  de  advocaat-rekeninghouder,  en  voor  wie  die  
geldsommen bestemd zijn, rechten die zij niet kunnen doen gelden (schending, met name,  
van de artikelen 1121, 1165, 1166, 1236, 1241 van het Burgerlijk Wetboek), miskent het  
beginsel  volgens  hetwelk  de  op  de  zichtrekening  ingeschreven  bedragen,  onder  
voorbehoud  van  een  eventuele  door  derden  ingestelde  vordering  tot  teruggave,  deel  
uitmaken van het vermogen van de houder van die rekening en tevens het gezamenlijk  
onderpand van zijn schuldeisers vormen (schending van de artikelen 7, 8 en 9 van de  
hypotheekwet),  miskent  de  wettelijke  gevolgen,  en  met  name  het  gevolg  van  totale  
onbeschikbaarheid  en  het  aan  derden  opgelegde  verbod  om  de  in  beslag  genomen  
geldsommen ten behoeve van andere personen dan de beslaglegger vrij te geven, behalve  
wanneer de rekeninghouder of  de derden de bij  wet  bepaalde rechtsmiddelen zouden  
aanwenden (schending van de in het middel bedoelde bepalingen van het Gerechtelijk  
Wetboek, met uitzondering van artikel 1540 van dat wetboek, en van de artikelen 164 en  
165 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen) en acht de  
derde-beslagene,  in  strijd  met  de wet,  niet  aansprakelijk  voor het  feit  dat  hij  van de  
bedragen  waarop  derdenbeslag  is  gelegd,  ondanks  het  beslag,  zonder  voorafgaande  
toestemming van de rechter afstand heeft gedaan (schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 1540 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het bestreden vonnis stelt vast dat de rekening waarop de eiser, schuldeiser van 
advocaat H., het litigieuze derdenbeslag heeft gelegd, door die advocaat bij de 
verweerster werd geopend en dat het om een derdenrekening, de zogenaamde 
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Carpa-rekening, gaat die uitsluitend dient om voor cliënten of derden bestemde 
geldsommen  in  ontvangst  te  nemen  en  waaraan  een  bijzondere  benaming 
gegeven wordt die de houder dient te gebruiken.

Bij  gebrek  aan  specifieke  wettelijke  bepalingen,  behoren  de geldsommen die 
gestort worden op een derdenrekening die de advocaat op zijn eigen naam en 
voor eigen rekening bij opent, ongeacht hun herkomst, tot de schuldvordering 
van die advocaat  op de bank en vermengen ze zich met het  geheel  van zijn 
vermogen.

De persoonlijke schuldeisers van die advocaat kunnen derhalve in de handen van 
de bank derdenbeslag laten leggen op het creditsaldo van die rekening.

Het  bestreden vonnis  oordeelt  dat  "de  bedragen  die door een houder worden 
gestort  op een bijzondere rekening die uitsluitend bedoeld is voor gelden van 
cliënten, [...] door de houder van de rekening tijdelijk [worden] bewaard en [...] 
geen deel uit[maken] van zijn vermogen". Het verantwoordt niet naar recht zijn 
beslissing dat "het saldo [van die rekening] niet het voorwerp kan uitmaken van 
vervolgingen door schuldeisers [van de houder] en dat het gelegde beslag niet 
geldig  is",  zodat  de eiser  "niet  rechtsgeldig  het  bestaan  [van dat]  beslag kan 
aanvoeren  om  een  tegen  een  derde-beslagene  aangevoerd  bezwaar  te 
verantwoorden".

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 
tegenvordering van de verweerster;

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Hoei.

27 januari  2011 – 1°  kamer  –  Voorzitter  en Verslaggever:  de h.  Storck,  voorzitter – 
Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.

Nr. 80

1° KAMER - 27 januari 2011
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1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - ADVOCAAT - BEROEPSFOUT - 
ARBITRALE UITSPRAAK - VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING - AFTREKBAARHEID - 
OORZAKELIJKHEID

2º ADVOCAAT - INKOMSTENBELASTINGEN - PERSONENBELASTING - BEROEPSINKOMSTEN - 
BEDRIJFSLASTEN - BEROEPSFOUT - ARBITRALE UITSPRAAK - VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING 
- AFTREKBAARHEID - OORZAKELIJKHEID

1º en 2º De schadevergoeding die een advocaat aan een van zijn vennoten heeft betaald 
krachtens een arbitrale uitspraak die hem veroordeeld had om aldus een beroepsfout te  
vergoeden en die hij moest nakomen om zijn titel van advocaat te behouden, is een fiscaal 
aftrekbare beroepskost1. (Artt. 49 en 53, 1°, WIB92)

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. B.M. en F.A.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0016.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 4 oktober 2007.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In het cassatieverzoekschrift voert de eiser volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 49, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 6 juli 1994 houdende fiscale 
bepalingen, en 53, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Aangevochten beslissingen

Het  arrest  dat  uitspraak  doet  over  de  aftrekbaarheid  als  beroepskosten  van  een 
schadevergoeding die de verweerder in juli 1998 aan zijn vroegere vennoot heeft moeten 
betalen krachtens een arbitrale uitspraak van 22 april 1998 die hij als volgt samenvat:  
"het arbitragecollege heeft een burgerlijke fout ten laste gelegd van de twee advocaten 
(onder  wie  de  verweerder)  en  hen  veroordeeld  omdat  ze  de  samenwerking  van  hun  
advocatenkantoor met het bedrijfsrevisorenkantoor Arthur Andersen hebben voortgezet  
niettegenstaande het verbod van de beide Brusselse balies en omdat ze hun vennoot (...),  
die zich hiertegen verzette, hebben uitgesloten waardoor ze de regels van confraterniteit  
hebben miskend. Het college heeft de miskenning gegispt van de regels van confraterniteit  
die  gelden  onder advocaten en die  één  van  de  essentiële  elementen vormen van  een  
associatiecontract  tussen  advocaten,  en  meer  in  het  algemeen  van  de  deontologische 
regels die voor de advocaten gelden. Het arbitragecollege heeft het optreden gelaakt van  
de  betrokken  advocaten  die  hun  eigen  belang  hebben  laten  voorgaan  op  het  
gemeenschappelijk belang van alle vennoten en van de associatie dat zij dienden na te  

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.80.
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streven krachtens de hierboven vermelde regels en het heeft beslist dat die handelwijze,  
samen met  de verdere uitsluiting van (de vennoot),  een burgerlijke  fout  vormt  en tot  
gevolg heeft gehad dat (de verweerder) duidelijk niet heeft voldaan aan de verplichtingen 
die zij als vennoten onderschreven hebben. Op grond van artikel 1149 van het Burgerlijk  
Wetboek heeft  het  (de twee advocaten,  onder wie de verweerder,)  veroordeeld tot  het  
vergoeden van (hun vennoot) wegens de ontbinding van hun advocatenassociatie door de  
foutieve  handelwijze  van  de  beide  hoofdelijk  veroordeelde  advocaten,  onder  wie  (de  
verweerder)",

beslist:

"De  administratie  miskent  de  omstandigheden  van  de  zaak,  de  ter  zake  geldende  
beginselen, en geeft een verkeerde lezing van de arbitrale uitspraak wanneer ze beweert  
dat  die  arbitrale  uitspraak  geen  enkele  beroepsfout  kan  bestraffen  daar  de  bestrafte  
handeling van de advocaat in een andere hoedanigheid dan die van advocaat is gesteld.

De  eerste  rechter  heeft  reeds  oordeelkundig  vermeld  dat  het  niet  volstaat  dat  een  
advocaat de hem opgelegde beroepsregels overtreedt om daaruit te kunnen afleiden dat  
hij  een ander beroep uitoefent:  als  advocaat  zal  hij  de  overtreding waaraan hij  zich  
schuldig heeft gemaakt, moeten stopzetten en niet zijn activiteit als advocaat tenzij hij na  
een tuchtprocedure met schrapping wordt gestraft.

Indien (de verweerder) geen advocaat zou zijn geweest en de plichtenleer van de Orde  
van advocaten waartoe hij behoorde, niet op hem van toepassing zou zijn geweest dan 
had hij geen enkele fout kunnen begaan door als jurist werkzaam te zijn in een kantoor  
dat  samenwerkte  met  de  bedrijfsrevisoren en hun vennoten,  gewone juristen en geen  
advocaten, die van hun kant nooit een schadevergoeding van hem hadden kunnen opeisen  
aangezien  een  ontbinding  van  hun  associatie  geenszins  het  gevolg  kon  zijn  van  die  
samenwerking die in dat geval niet onregelmatig was.

Het gaat dus wel degelijk om een beroepsfout wegens de miskenning van de regels die  
moeten worden nageleefd door die advocaten van de balies van Brussel die werken in de  
associatie  die  door  de  arbitrale  uitspraak  in  kwestie  gestraft  werd.  Die  uitspraak  
veroordeelt (de verweerder) als advocaat tot het herstellen van die beroepsfout door een  
schadevergoeding  overeenkomstig  artikel  1149  van  het  Burgerlijk  Wetboek  (de  
beroepsfout is hier immers een burgerlijke en geen strafrechtelijke fout).

Aangezien de hoedanigheid van advocaat een natuurlijke persoon en geen rechtspersoon  
betreft,  kon uitsluitend (de verweerder),  een natuurlijke persoon,  'persoonlijk'  worden  
veroordeeld en moest hij, om zijn titel van advocaat te behouden, de arbitrale uitspraak 
uitvoeren, hetgeen hij ook heeft gedaan.

Het  standpunt  van  de  administratie  inzake  de  'persoonlijke'  veroordeling  van  [de  
verweerder]  of  de  bestraffing  van  een  'burgerlijke  fout'  zijn  bijgevolg  helemaal  niet  
pertinent. De conclusies die de administratie hieruit meent te trekken, zijn onjuist.

Het  vereiste  oorzakelijk  verband  tussen  de  teruggevorderde  uitgave  en  de  
beroepsactiviteit  [van  de  verweerder]  blijkt  bijgevolg  genoegzaam  naar  recht  
verantwoord.

De administratie blijkt voor het hof van beroep niet echt te betwisten dat het doel van de  
uitgave, te weten het behoud van de belastbare inkomens van de belastingschuldige, hier  
aangetoond is, zoals de eerste rechter terecht heeft vastgesteld. Het staat inderdaad vast  
dat [de verweerder] nog steeds advocaat was (een hoedanigheid die enkel aan natuurlijke  
personen wordt toegewezen) tijdens het litigieuze aanslagjaar, al was dat in het kader  
van een burgerlijke  vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met  
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beperkte aansprakelijkheid, en hij geen nieuwe beroepsactiviteit is beginnen uitoefenen 
die geen verband houdt met zijn beroep als advocaat, zoals de controleur en vervolgens  
de directeur onterecht hebben verklaard.

Het hof [van beroep] besluit hier bijgevolg uit dat de litigieuze beroepskost beantwoordt  
aan  de  in  artikel  49  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992  bepaalde  
voorwaarden en dat de aftrek daarvan onterecht is geweigerd.

Bijgevolg verklaart het arrest het door de eiser ingestelde hoger beroep ongegrond en  
bevestigt het bijgevolg het beroepen vonnis dat "de ontheffing van de belastingaanslag 
van natuurlijke personen voor het aanslagjaar 1999 ten laste van de verweerders volgens  
artikel 708311165 van de rol van de gemeente Ukkel" bevolen had. 

Grieven 

De aan het hof van beroep voorgelegde arbitrale uitspraak vermeldt dat "B. H. (te weten 
de advocatenassociatie waartoe de verweerder behoorde) in december 1991 een exclusief  
samenwerkingsakkoord  had  afgesloten  met  het  Franse  en  in  Parijs  gevestigde 
advocatenkantoor  S.;  dat  in  december  1992 in  Parijs  een  toenaderingsakkoord  werd 
afgesloten tussen S., enerzijds, en Arthur Andersen International Avocats, anderzijds; dat  
op 27 oktober 1993 een integratie-akkoord werd afgesloten tussen B. en S.,  onder de  
opschortende  voorwaarde van de goedkeuring  door  de  balie  van  Brussel;  dat  bij  de  
ondertekening  van  dat  akkoord,  S.  een  cheque  van  24.133.162  frank  aan  B.  heeft  
overhandigd, een bedrag opgenomen als terugbetaalbare lening (...) als het akkoord door  
de  balie  van  Brussel  niet  zou worden goedgekeurd  en  er  geen  enkele  andere modus  
operandi  kon worden  gevonden;  dat  het  auditkantoor Arthur  Andersen  Brussel  aldus  
vanaf  april-mei  1994  een  referentiecliënt  van  B.  wordt;  dat  B.,  op  9  mei  1994,  zijn  
kantoor overgebracht heeft naar het gebouw waarin de kantoren van Arthur Andersen  
Brussel  gevestigd  waren  (...);  dat  op  15  november  1994  de  twee  balies  van  Brussel 
hebben laten weten dat ze het integratieproject tussen B. en A. weigerden goed te keuren,  
(...);  dat  het  associatiecontract  een fundamenteel  element  opwerpt:  de  confraterniteit,  
vermits de vennootschap hoofdzakelijk was opgericht in het gemeenschappelijk belang 
van  alle  contracterende  partijen;  (...);  dat  die  notie  van  confraterniteit  bijzondere  
verplichtingen oplegt aan de vennoten en precies stoelen op het uitsluiten van elke vorm  
van eigen belang; dat die principes gepaard gaan met de strikte deontologische regels die  
de personen die het beroep van advocaat uitoefenen, moeten naleven en waarvan zij niet  
mogen afwijken in eigen of zelfs collectief belang; dat blijkt uit de feiten en stukken die in 
het debat aan bod zijn gekomen dat de partijen, en meer bepaald (de twee advocaten -  
onder wie de verweerder - die uiteindelijk veroordeeld zullen worden), dat doel niet meer  
hebben nagestreefd sinds de ondertekening van het integratieakkoord van B. met S.; (...)  
dat (zij), zelfs na de weigering door de twee ordes van advocaten te Brussel, hun relatie  
met Arthur Andersen niet hebben gewijzigd; dat (zij) de inmenging van Arthur Anderson  
in  het  beroepsleven van  de vennootschap hebben  toegelaten,  gedoogd en in  de hand  
gewerkt waarbij ze hun organisatie steeds meer hebben aangepast aan het door Arthur  
Andersen  voorgestelde  en  zelfs  opgedrongen  schema;  dat  de  (twee  veroordeelde  
vennoten)  druk hebben uitgeoefend op (de derde vennote)  opdat  zij  haar ontslag zou  
geven, hetgeen zij geweigerd heeft; dat die handelwijze samen met het steeds meer opzij  
schuiven van de (derde vennote)  een burgerlijke  fout  is,  zodat de (twee veroordeelde  
advocaten) de verplichtingen waartoe ze zich als vennoten verbonden hadden, niet na zijn  
gekomen; dat hun houding was ingegeven door hun persoonlijk belang en niet door het  
gemeenschappelijk  belang  van  alle  vennoten  en  van  de  associatie;  dat  (de  twee  
veroordeelde advocaten) zodoende hun verplichtingen als zaakvoerder-vennoot ernstig  
hebben  verwaarloosd  door  de  toekomst  van  de  associatie  te  laten  steunen  op  de  
voortzetting van een multidisciplinaire samenwerking, hoewel die formeel verworpen was 
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door de twee ordes van de balie  van Brussel;  dat (de twee veroordeelde advocaten),  
hoewel  de arbitrageprocedure hangende was en het  arbitragecollege hun verzoek tot  
onmiddellijke ontbinding tot tweemaal toe niet heeft ingewilligd, op 20 november 1996  
hun ontslag hebben gegeven; dat die opzegging niet  van goede trouw doet blijken en  
ontijdig gedaan werd, in de zin van artikel 1869 van het Burgerlijk Wetboek; dat (de twee  
veroordeelde advocaten) door aldus het aantal vennoten tot één te verminderen afbreuk  
hebben  gedaan  aan  de  belangen  van  de  vennootschap  en  bijgevolg  aan  (de  derde  
vennote); (...) dat, overeenkomstig artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, de schade die  
(de derde vennote) heeft geleden als gevolg van de ontbinding van de vennootschap door 
het foute optreden van (de twee veroordeelde advocaten) enerzijds bestaat uit het verlies  
dat  zij  daardoor  heeft  geleden  als  aandeelhouder  van  de  vennootschap  (damnum  
emergens) en,  anderzijds,  uit  de inkomstenderving ten gevolge van de ontbinding van  
voornoemde vennootschap gedurende de periode van 19 februari 1997 tot de dag dat zij  
de leeftijd van vijfenzestig jaar zal hebben bereikt (lucrum cessans) (hetzij vier jaar en  
twee maanden); (...) dat, in tegenstelling tot wat de (twee veroordeelde advocaten) pogen  
aan  te  tonen,  er  een  duidelijk  oorzakelijk  verband  is  tussen  de  ontbinding  van  de  
vennootschap in collectieve naam en het ontslag van twee van de drie vennoten; dat de  
periode  waarbinnen  de  (derde  vennote)  beroepsinkomsten  heeft  gederfd  waarop  zij  
normalerwijs mocht  rekenen,  bijgevolg moet worden vastgesteld op vier  jaar en twee  
maanden". 

Uit de bewoordingen van die arbitrale uitspraak en uit de algemene opzet ervan blijkt dat  
de schadevergoeding die de verweerder als beroepskost wil aftrekken, bedoeld is om de  
schade te vergoeden die de derde vennote van B. door een fout optreden heeft geleden.  
Dat  optreden  bestaat  zowel  erin  1.  weloverwogen  een  zakenrelatie  te  hebben  
onderhouden met het auditkabinet Arthur Andersen Brussel, wat de twee ordes van de  
balie van Brussel niet hebben toegestaan en die de deontologische regels van het beroep  
van  advocaat  miskent,  als  2.  door  de  voornoemde  zakenrelatie  waartegen  de  derde  
vennote gekant was, de regels van confraterniteit, die één van de voornaamste pijlers zijn 
van  associatiecontracten  tussen  advocaten,  te  hebben  miskend,  waarbij  zij  de  derde  
vennote steeds meer opzij hebben geschoven zodat de vennootschap werd ontbonden ten  
gevolge van een ontslag dat niet van goede trouw doet blijken, met miskenning trouwens  
van de deontolgische regels van het beroep van advocaat. 

Beroepskosten zijn wettelijk aftrekbaar wanneer de litigieuze schadevergoeding inherent  
is aan de uitoefening van de beroepswerkzaamheid. Artikel 53, 1°, van het Wetboek van  
de  Inkomstenbelastingen  1992  bepaalt  immers:  "Als  beroepskosten  (aftrekbaar 
overeenkomstig  artikel  49  van  dit  Wetboek)  worden  niet  aangemerkt  :  uitgaven  van  
persoonlijke  aard,  zoals  (...)  alle  (...)  uitgaven  die  voor  het  uitoefenen  van  de  
beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn".

Hoewel handelingen die  wettelijke bepalingen schenden die zoals  artikel  437 van het  
Gerechtelijk Wetboek het beroep van advocaat regelen of de deontologische regels van  
dat beroep miskennen, als een "beroepsfout" kunnen worden aangemerkt, omdat zij bij de  
uitoefening van de beroepsactiviteit van advocaat zijn gesteld, volgt daaruit echter niet  
noodzakelijk dat de voor het herstel van die beroepsfout betaalde sommen beroepskosten  
zijn, aangezien alleen de kosten die noodzakelijk zijn gemaakt voor het uitoefenen van het  
beroep aftrekbaar zijn. 

Hieruit  volgt dat,  tenzij  men ervan uitgaat dat de samenwerking met een kabinet van 
bedrijfsrevisoren ondanks de door de twee ordes van de balie van Brussel uitgesproken  
weigering met de miskenning van de regels van confraterniteit tot gevolg, inherent zijn  
aan het uitoefenen van het beroep van advocaat, quod non, de handelingen die hier zijn  
gesteld en die de deontologische regels van het beroep van advocaat miskennen,  niet  
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noodzakelijk waren om dat beroep uit te oefenen zodat de schadevergoeding waartoe ze  
geleid hebben, geen wettelijk aftrekbare beroepskost is.

De omstandigheid dat de verweerder door de betaling van de schadevergoeding "zijn titel  
van advocaat  heeft  kunnen behouden" betekent  niet  dat  de  handelingen waarvoor de  
schadevergoeding is betaald,  het  door de fiscale wet vereiste noodzakelijk oorzakelijk  
verband  vertonen,  vermits  moet  worden  nagegaan  wat  de  aanleiding  was  van  de  
vergoeding om te beoordelen of die noodzakelijk is voor het uitoefenen van het beroep. 

Hoe dan ook, net zo min als de kosten voor het behalen van het diploma van doctor of van  
licentiaat in de rechten, dat krachtens artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek vereist is  
om de titel van advocaat te dragen, betrekking hebben op het uitoefenen van het beroep  
van  advocaat,  was  ook  de  litigieuze  schadevergoeding  niet  noodzakelijk  voor  het  
uitoefenen van het beroep van advocaat. 

Men zal hierbij opmerken dat als kosten die zijn gemaakt om de titel van advocaat te  
behalen, de voorwaarde kunnen vervullen van de zogeheten "finaliteit" die ook geldt voor  
de fiscale aftrek van beroepskosten en die meer bepaald steunt op de bewoording "om de  
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden" van artikel 49 van het Wetboek van de  
Inkomstenbelastingen 1992, de litigieuze schadevergoeding in dit geval toch niet wettelijk  
kan worden afgetrokken vermits de voorwaarden van de zogeheten "causaliteit" (artikel  
53, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) en de "finaliteit" (artikel 49 
van hetzelfde wetboek) allebei moeten vervuld zijn. 

Uit wat voorafgaat, volgt dat het arrest de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de  
Inkomstenbelastingen  1992  schendt  in  zoverre  het  beslist  dat  de  litigieuze  
schadevergoeding wettelijk aftrekbare beroepskosten zijn. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Uit  de  artikelen  49,  eerste  lid,  en  53,  1°,  WIB92  volgt  dat  uitgaven  als 
beroepskosten kunnen worden beschouwd als zij inherent zijn aan het uitoefenen 
van het beroep.

Het  arrest  heeft  vastgesteld  dat  de  verweerder,  advocaat,  door  een  arbitrale 
uitspraak veroordeeld werd om aan één van de vennoten een schadevergoeding 
te betalen voor feiten die verband houden met het uitoefenen van het beroep van 
advocaat.  Het  oordeelt  dat  "het  dus  degelijk  een  beroepsfout  is  wegens  de 
miskenning van de regels die de advocaten van de balies van Brussel  moeten 
naleven en die werken in de door associatie, die de kwestieuze arbitrale uitspraak 
straft;  dat  die  uitspraak  [de  verweerder]  als  advocaat  veroordeelt  tot  het 
herstellen  van  die  beroepsfout  door  een  schadevergoeding  overeenkomstig 
artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek", dat "[de verweerder], om zijn titel van 
advocaat  te behouden, de arbitrale uitspraak moest uitvoeren, hetgeen hij ook 
heeft gedaan" en dat "het vereiste oorzakelijk verband tussen de teruggevorderde 
uitgave en de beroepswerkzaamheid [van de verweerder] bijgevolg naar recht is 
verantwoord". 

Hiermee verantwoordt  het  arrest  zijn beslissing naar  recht  dat  de uitgaven  in 
kwestie fiscaal aftrekbare beroepskosten zijn. 
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Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 januari  2011 – 1°  kamer  –  Voorzitter  en Verslaggever:  de h.  Storck,  voorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Henkes,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr. 
Kirkpatrick.

Nr. 81

1° KAMER - 27 januari 2011

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - DUBBELE 
BELASTING - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN FRANKRIJK - BELGISCHE VERBLIJFHOUDER DIE IN 
FRANKRIJK WERKT - WERKNEMER VAN EEN FRANSE PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON - ARTIKEL 
18 - TOEPASSING - BELASTING IN BELGIË

1º Overeenkomstig artikel 18 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en 
Frankrijk  tot  voorkoming  van  dubbele  belasting  en  tot  regeling  van  wederzijdse  
administratieve  en  juridische  bijstand  inzake  inkomstenbelastingen,  en  aangezien  de 
artikelen 10 en 11 van de Overeenkomst  niet  anders luiden, zijn de inkomsten die een 
verdragsluitende  Staat  of  een  publiekrechtelijk  rechtspersoon  van een verdragsluitende 
Staat die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent, toekent aan een verblijfhouder van 
de  andere  verdragsluitende  Staat  die  de  nationaliteit  van  die  Staat  heeft,  uitsluitend 
belastbaar in de Staat waar de begunstigde verblijft1. 

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. S.P.)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0130.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2009 gewezen door het 
hof van beroep te Bergen.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.81.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

de artikelen 10, 11 en 18 van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming 
van  dubbele  belasting  en  tot  regeling  van  wederzijdse  administratieve  en  juridische  
bijstand  inzake  inkomstenbelastingen,  ondertekend  op  10  maart  1964  te  Brussel  en 
goedgekeurd  bij  de  wet  van  14  april  1965,  zoals  zij  van  toepassing  zijn  op  het  
aanslagjaar 2002.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt het volgende vast :

"(De  verweerder),  Belg,  is  sinds  1996  onderzoeker  bij  het  'Centre  national  de  la 
recherche  scientifique'  (C.N.R.S.),  een  Franse  openbare  administratieve  instelling 
waarvan de zetel gevestigd is te Rijsel (Franse Republiek), en hij is verbonden aan het  
Institut Pasteur te Rijsel;

Hij is ambtenaar van de Franse Staat en ontvangt dus beroepsinkomsten van een Frans  
bestuur;

Tijdens het belastbare tijdperk 2001 verbleef hij samen met zijn echtgenote, mevrouw C.  
L., te Doornik (Koninkrijk België)".

Het stelt tevens het volgende vast:

"Artikel 10 van de (Overeenkomst) bepaalt wat volgt:

1. De bezoldigingen in de vorm van salarissen, lonen, wedden, soldijen en pensioenen  
toegekend  door  één  van  de  verdragsluitende  Staten  of  door  een  publiekrechtelijke  
rechtspersoon van deze Staat,  die  geen nijverheids- of  handelsactiviteit  uitoefent,  zijn  
uitsluitend in deze Staat belastbaar.

2.  Met  wederzijds  akkoord  zal  deze  bepaling  kunnen  worden  uitgebreid  tot  de  
bezoldigingen  van  de  personeelsleden  van  openbare  lichamen  of  instellingen  of  van  
juridisch zelfstandige instellingen, door een van de verdragsluitende Staten of door de 
politieke  onderdelen  van  deze  Staat  opgericht  of  gecontroleerd,  zelfs  indien  deze  
lichamen of instellingen een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen.

3.  Nochtans  vinden  de  voorafgaande  bepalingen  geen  toepassing  wanneer  de 
bezoldigingen  worden  betaald  aan  verblijfhouders  van  de  andere  Staat,  die  de 
nationaliteit van deze Staat hebben",

waarna het arrest het volgende beslist:

"Aangezien  (de  verweerder)  gedurende  het  litigieuze  belastbaar  tijdperk  Belgisch  
verblijfhouder  en Belg was,  is  artikel  10  van  de  voormelde (Overeenkomst)  niet  van  
toepassing;

(...) indien het afzonderlijk artikel van de (Overeenkomst), dat bepaalt wie bevoegd is om 
bezoldigingen van een ambtenaar te belasten, niet-toepasselijk wordt verklaard, zoals in  
dit geval, dan is de algemene regeling voor niet-zelfstandige beroepen, bepaald in artikel  
11 van de (Overeenkomst), van toepassing;

Er moet toepassing worden gemaakt van artikel 11 van de (Overeenkomst), dat luidt als  
volgt:
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1.  Onder  voorbehoud  van  de  bepalingen  van  de  artikelen  9,  10  en  13  van  deze  
Overeenkomst,  zijn  de  salarissen,  lonen  en  andere  soortgelijke  bezoldigingen  slechts  
belastbaar in  de verdragsluitende Staat  op het  grondgebied waarvan de  persoonlijke  
activiteit, die de bron van deze inkomsten is, wordt uitgeoefend. 

2. In afwijking van paragraaf 1 hierboven:

a)  mogen  de  salarissen,  lonen  en  andere  bezoldigingen  slechts  worden  belast  in  de 
verdragsluitende Staat waarvan de loontrekker verblijfhouder is, indien de volgende drie  
voorwaarden vervuld zijn:

1° de beneficiant verblijft tijdelijk in de andere verdragsluitende Staat voor een of meer  
tijdvakken welke gedurende het kalenderjaar 183 dagen niet te boven gaan;

2°  zijn  bezoldiging  voor  de  tijdens  dit  verblijf  uitgeoefende  activiteit  wordt  ten  laste  
genomen door een in eerstgenoemde Staat gevestigde werkgever;

3° hij oefent zijn activiteit niet uit ten laste van een in de andere Staat gelegen vaste  
inrichting of vaste installatie van de werkgever;

b) (...)

c) zijn de grensarbeiders die deze hoedanigheid aantonen door het overleggen van de  
grenskaart  welke  door  de  tussen  de  verdragsluitende  Staten  gesloten  bijzondere  
overeenkomsten werd ingesteld, op hun salarissen, lonen en andere bezoldigingen die zij  
als  dusdanig  ontvangen  slechts  belastbaar  in  de  verdragsluitende  Staat  waarvan  zij  
verblijfhouders zijn.

3. De bepalingen van paragraaf 2 zijn niet van toepassing op de bezoldigingen bedoeld in  
artikel 9 van deze Overeenkomst;

Het staat vast dat (de verweerder) grensarbeider was in de zin van artikel 11, §2, c), van  
de bilaterale Overeenkomst;

(...) Wanneer artikel 11, §2, c), van de (Overeenkomst) vereist dat een verblijfhouder van  
een verdragsluitende Staat zijn beroep uitoefent in een grenszone van de andere Staat,  
dan moet hieronder het geheel van de beroepsactiviteit en niet een gedeelte ervan worden  
verstaan, zodat wanneer een gedeelte, of zelfs maar een miniem gedeelte, van de activiteit  
buiten  die  zone  uitgeoefend  wordt,  de  bezoldigingen  in  hun  geheel  niet  onder  de  
afwijkende  regeling  voor  grensarbeiders  vallen,  maar  onderworpen  blijven  aan  de  
algemene belastingregeling, bepaald in de eerste paragraaf van dat artikel;

(...) Wegens de verplaatsingen die (de verweerder) gemaakt heeft om deel te nemen aan  
de werkvergaderingen te Courtaboeuf op 30 oktober 2001 (...) en te Parijs op 1 november  
2001 (Europese actie tegen tuberculose), waarvan de belastingadministratie niet betwist  
dat  deze  wel  degelijk  hebben  plaatsgevonden  en  dat  zij  in  verband  staan  met  zijn  
gebruikelijke  activiteit,  kan  de  betrokkene  niet  langer  als  grensarbeider  worden 
aangemerkt en valt hij bijgevolg niet onder de belastingregeling die op deze arbeiders  
van toepassing is (...);

Krachtens  artikel  11,  §1,  van  de  (Overeenkomst),  moeten  de  inkomsten  die  (de  
verweerder) in de loop van het aanslagjaar 2002 in Frankrijk ontvangen heeft,  belast  
worden  in  Frankrijk,  dat  is  het  land  waar  hij  zijn  beroep  heeft  uitgeoefend  dat  de  
inkomsten heeft opgebracht, en moeten zij in België van belasting worden vrijgesteld;

Krachtens die regeling werden de bezoldigingen (van de verweerder) door de Franse  
belastingdiensten in dat land belast;
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De toepassing van artikel  11,  §1,  van de (Overeenkomst)  sluit  de  toepassing uit  van 
artikel 18 van dezelfde overeenkomst dat in subsidiaire orde toepasselijk is".

en beslist bijgevolg dat het hoger beroep niet gegrond is en bevestigt het beroepen vonnis,  
dat de ontheffing van de litigieuze aanslag had bevolen.

Grieven

Artikel 11, §1, van de Overeenkomst voert de regel in dat "de salarissen, lonen en andere 
soortgelijke  bezoldigingen slechts  belastbaar zijn  in  de verdragsluitende Staat  op het  
grondgebied waarvan de persoonlijke activiteit, die de bron van deze inkomsten is, wordt  
uitgeoefend",  maar  bepaalt  wel  eerst  dat  die  regel  slechts  van  toepassing  is  "onder 
voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 13".

Die bepaling sluit aldus uit dat ze van toepassing is op, met name, de in artikel 10 van de  
Overeenkomst  bepaalde  bezoldigingen,  dat  zijn  "de  bezoldigingen  in  de  vorm  van  
salarissen,  lonen,  wedden,  soldijen  en  pensioenen  toegekend  door  één  van  de  
verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van deze Staat, die  
geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent".

Genoemd  artikel  10,  §1,  van  de  Overeenkomst  stelt  als  regel  dat  die  bezoldigingen  
"uitsluitend  belastbaar  zijn  (in  de  Staat  die  ze  stort)".  De  derde  paragraaf  bepaalt  
evenwel dat die regel "geen toepassing vind(t) wanneer de bezoldigingen worden betaald 
aan verblijfhouders van de andere Staat, die de nationaliteit van deze Staat hebben".

Uit  het  onderling  verband  tussen  de  artikelen  11,  §1,  en  10,  §1  en  3,  van  de  
Overeenkomst volgt derhalve, enerzijds, dat een bezoldiging die toegekend wordt door  
een van de verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijk rechtspersoon van die  
Staat, een inkomen is waarop artikel 11 van de Overeenkomst niet van toepassing is en,  
anderzijds,  dat  de  Staat  die  deze  bezoldiging  heeft  toegekend  -  of  die  door  een  
publiekrechtelijke rechtspersoon van die Staat is  toegekend - (in casu,  Frankrijk) zijn  
alleenrecht  op  belastingheffing  verliest  wanneer  de  begunstigde  van  de  bezoldiging  
voldoet aan twee voorwaarden, met name dat hij verblijfhouder van een andere Staat is  
(in casu, België) en de nationaliteit van die andere verdragsluitende Staat heeft, zodat die  
andere verdragsluitende Staat aldus bevoegd blijft om de bezoldiging te belasten.

Hieruit volgt dat, wanneer een bezoldiging door een verdragsluitende Staat of door een  
publiekrechtelijk  rechtspersoon  van  die  verdragsluitende  Staat  (dat  wil  zeggen  een 
bezoldiging  waarop  artikel  11,  §1,  van  de  Overeenkomst  niet  van  toepassing  is)  
toegekend wordt aan een verblijfhouder van de andere verdragsluitende Staat die tevens 
de nationaliteit van die andere Staat heeft (dat wil zeggen een bezoldiging waarop artikel  
10, §1, van de Overeenkomst niet van toepassing is), de dubbele belasting slechts kan  
worden vermeden op grond van artikel  18 van de Overeenkomst,  luidens hetwelk "de  
inkomsten van de verblijfhouders van één van beide verdragsluitende Staten, voor zover  
de vorenstaande artikelen van deze Overeenkomst niet anders luiden, slechts in deze Staat  
belastbaar zijn".

Uit het voorgaande volgt dat het arrest dus de draagwijdte van de artikelen 10, 11 en 18  
van  de Overeenkomst  miskent  door te  beslissen  dat  artikel  11 kon  worden  toegepast  
omdat artikel 10, §1, van de Overeenkomst, krachtens artikel 10, §3, niet van toepassing  
was, terwijl artikel 11 uitdrukkelijk bepaalt dat zij de in artikel 10 bedoelde bezoldigingen  
niet regelt (schending van de artikelen 10 en 11 van de Overeenkomst) en door derhalve  
artikel 18 van dezelfde overeenkomst buiten toepassing te laten (schending van dat artikel  
18).
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Er bestaat geen grond om acht te slaan op de memorie van antwoord, die niet is 
neergelegd op de griffie van het Hof overeenkomstig de artikelen 1079 en 1092 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel

Volgens artikel 11, §1, van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België 
en  Frankrijk  tot  voorkoming  van  dubbele  belasting  en  tot  regeling  van 
wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, 
zijn de salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen, onder voorbehoud 
van de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 13 van die overeenkomst, slechts 
belastbaar  in  de  verdragsluitende  Staat  op  het  grondgebied  waarvan  de 
persoonlijke activiteit, die de bron van die inkomsten is, wordt uitgeoefend.

Luidens artikel 10, §1, van die overeenkomst, zijn de bezoldigingen in de vorm 
van salarissen, lonen, wedden, soldijen en pensioenen toegekend door één van de 
verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van deze 
Staat,  die  geen  nijverheids-  of  handelsactiviteit  uitoefent,  uitsluitend  in  deze 
Staat belastbaar.

Uit  het  onderling verband tussen die bepalingen volgt  dat  artikel  11 niet  van 
toepassing  is  op  de  bezoldigingen  die  toegekend  worden  door  een 
verdragsluitende  Staat  of  door  een  publiekrechtelijk  rechtspersoon  van  een 
verdragsluitende Staat die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent.

Artikel 10, §3, van de Overeenkomst sluit daarenboven de toepassing van artikel 
10, §1, uit wanneer de bezoldigingen toegekend worden aan verblijfhouders van 
de andere Staat die de nationaliteit van die Staat hebben.

In  dergelijk  geval  zijn  de  bezoldigingen  overeenkomstig  artikel  18  van  die 
Overeenkomst  slechts  belastbaar  in  de  Staat  waar  de  begunstigde  verblijft, 
aangezien de voorgaande artikelen van de Overeenkomst hier niet van afwijken.

Het arrest, dat beslist dat de inkomsten die de verweerder, een Belgisch onderaan 
die in België verblijft, in 2001 verkregen heeft voor de arbeid die hij verricht 
heeft  in  dienst  van  een  Frans  publiekrechtelijk  rechtspersoon  die  geen 
nijverheids-  of  handelsactiviteit  uitoefent,  in  Frankrijk  belast  moeten  worden, 
schendt de voormelde wettelijke 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 
vernietigde arrest.
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Laat  de  verweerder  in  de  kosten  van  zijn  memorie  van  antwoord,  houdt  de 
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

27 januari 2011 – 1° kamer  – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter  –  Verslaggever:  de h. 
Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
C. Desbonnet, Doornik.

Nr. 82

1° KAMER - 27 januari 2011

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
RECHTSPLEGING - VERPLICHTE AANGIFTE - LAATTIJDIGE, ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE AANGIFTE 
- GEEN REGELMATIGE AANGIFTE - PROCEDURE VAN AMBTSHALVE VASTSTELLING VAN DE 
BELASTINGAANSLAG - VERPLICHTING VAN DE BELASTINGHEFFENDE OVERHEID - VRIJSTELLING - 
VOORWAARDEN

De overheid die krachtens artikel  4  van de wet  van 24 december 1996 betreffende de 
vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen bevoegd is om het 
kohier  vast  te  stellen,  kan  de  belastingaanslag  ambtshalve  vaststellen  wanneer  de 
belastingplichtige zijn aangifteplicht niet nakomt, hetzij omdat hij geen aangifte doet binnen 
de gestelde termijnen,  hetzij  omdat  zijn  aangifte  onjuist,  onvolledig of  onnauwkeurig  is; 
wanneer de overheid de belastingaanslag ambtshalve vaststelt, is zij gehouden de in artikel  
6, tweede lid, bepaalde procedure na te leven teneinde het recht van verdediging van de 
belastingplichtige te vrijwaren; zij hoeft die procedure alleen dan niet te volgen wanneer de 
belastingaanslag is vastgesteld overeenkomstig de aangifte van de belastingplichtige, zodat 
laatstgenoemde geen enkele reden heeft om die aanslag te betwisten en zijn recht van 
verdediging dus niet kan worden miskend1. 

(STAD STAVELOT e.a. T. J.P. , advocaat handelend in de hoedanigheid van curator bij het faillissement van D.D. Formula 
1 nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0154.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen 
van 9 oktober 2009 op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 
15 januari 2009.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.82. 
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II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseressen voeren de volgende twee middelen aan.
Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 6, eerste tot derde lid, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging 
en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;

- artikel 7 van de verordening van 24 juni 2003 van de stad Stavelot tot vaststelling van  
een belasting op feesten en vermakelijkheden.

Aangevochten beslissingen

Het  bestreden  arrest  stelt  in  substantie  vast  dat  de  stad  Stavelot,  bij  een  
belastingverordening van 24 juni  2003,  een belasting op feesten en vermakelijkheden  
heeft  ingesteld  voor  de  aanslagjaren  2003  tot  2006;  dat  de  promotievennootschap  
"Société de promotion du circuit de Spa-Francorchamps" aan de vennootschap Didier  
Defourny Formula 1 het recht heeft toegekend om in onderaanneming het circuit van  
Spa- Francorchamps te exploiteren en te gebruiken voor de organisatie van de Grote  
Prijs van België Formule 1; dat dit circuit deels op het grondgebied van de stad Stavelot  
en deels op dat van de stad Malmedy gelegen is; dat de vennootschap Didier Defourny  
Formula  1  de  Grote  Prijs  van  België  op  het  circuit  van  Spa-Francorchamps  
georganiseerd  heeft  in  augustus  2004;  dat  de  promotievennootschap  in  verschillende 
brieven (de laatste dateert van 15 oktober 2004) aan de vennootschap Didier Defourny  
Formula 1 precieze inlichtingen heeft gevraagd over de kaartverkoop van de Grote Prijs  
van 2004, aangezien de gemeentelijke overheden van Stavelot en Malmedy haar daarom  
hadden gevraagd; dat de vennootschap Didier Defourny Formula 1 die inlichtingen bij  
brief  van  25  oktober  2004  aan  de  promotievennootschap  heeft  verstrekt;  dat  
laatstgenoemde aan de eerste en aan de tweede eiseres in een brief van 24 november  
2004, de kaartverkoop heeft meegedeeld, die afgesloten was op 23 november 2004; dat de  
eerste  eiseres  op  basis  van  die  inlichtingen  in  december  2004  op  naam  van  de  
vennootschap Didier Defourny Formula 1 (door haar ten onrechte "DDGP" genoemd)  
een gemeentebelasting van 690.465,17 euro heeft ingekohierd voor het aanslagjaar 2004,

Het wijzigt vervolgens het beroepen vonnis, vernietigt de belasting van de eerste eiseres  
en veroordeelt haar, samen met de tweede eiseres, in de kosten van de twee instanties.

Het bestreden arrest grondt die beslissing in substantie op de volgende redenen:

Luidens  de  belastingverordening  van  de  stad  Stavelot,  moeten  de  belastingplichtigen 
aangifte  doen  van  "les  éléments  nécessaires  à  la  taxation  au  service  de  la  taxe  
communale dans les trente jours suivant le spectacle" (artikel 7, eerste lid); "à défaut de  
déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou  
imprécise, l'administration communale aura recours à l'article 6, alinéas 1er, 2 et 3, de la  
loi du 24 décembre 1996: le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont  
l'administration  peut  disposer,  sauf  le  droit  de  réclamation  et  de  recours.  Avant  de  
procéder  à  la  taxation  d'office,  le  collège  échevinal  notifie  au  redevable,  par  lettre  
recommandée  à  la  poste,  les  motifs  du  recours  à  cette  procédure,  les  éléments  sur  
lesquels la taxation est basée ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le  
montant  de  la  taxe.  Si,  dans  les  trente  jours  à  compter  de  la  date  d'envoi  de  cette  
notification, le contribuable n'a émis aucune observation, il sera procédé à l'enrôlement  
d'office de la taxe, majorée d'un montant égal à 100 p.c. de ladite taxe" (artikel 7, vierde 
en vijfde lid).



Nr. 82 - 27.1.11 HOF VAN CASSATIE 349 

De belastingplichtige vennootschap Didier Defourny Formula 1 heeft bij de eerste eiseres 
geen aangifte gedaan van de gegevens die nodig zijn om de belasting te berekenen en  
heeft  evenmin,  zelfs  niet  stilzwijgend,  de promotievennootschap gelast  die  aangifte  in  
haar naam te doen. Zij heeft de inlichtingen betreffende de ontvangsten van de Grote 
Prijs  2004  aan  de  promotievennootschap  meegedeeld  overeenkomstig  de  haar  bij  de  
concessieovereenkomst  van  30  januari  2004  opgelegde  verplichtingen.  De  
promotievennootschap heeft die inlichtingen aan de eerste eiseres doorgestuurd omdat de  
gemeentelijke overheden haar,  volgens haar brief  van 15 oktober 2004,  die gegevens  
hadden  gevraagd,  "wat  de  stelling  bevestigt  dat  de  belastingheffende  overheden  die  
inlichtingen  aan  de  promotievennootschap  gevraagd  hebben  in  het  kader  van  hun  
bevoegdheid om een onderzoek ten aanzien van derden in te stellen (zie artikel 12 van de 
wet van 24 december 1996) en om de door de belastingplichtige aangegeven cijfers na te  
gaan".

Bij gebrek aan een regelmatige aangifte van de gegevens die nodig zijn om de litigieuze  
belastingen te berekenen,  waren de gemeentelijke overheden wettelijk verplicht om de  
belastingaanslag  ten  aanzien  van  de  vennootschap  Didier  Defourny  Formula  1 
ambtshalve vast te stellen overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1996  
betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen,  
door met name bij een ter post aangetekende brief aan de belastingplichtige de redenen te  
betekenen waarom zij van deze procedure gebruik maakte, alsook de elementen waarop 
de aanslag is gebaseerd en de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van  
de belasting. Aangezien de vormvereisten van die procedure van ambtshalve vaststelling 
van  de  belastingaanslag  niet  zijn  nageleefd,  moeten  de  litigieuze  belastingen  nietig 
verklaard worden.

Grieven

Artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering 
van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt in de eerste drie leden wat volgt :

"Indien  de  belastingverordening  voorziet  in  de  verplichting  van  aangifte,  wordt,  bij  
gebrek  aan  aangifte  binnen  de  in  de  verordening  gestelde  termijn,  of  in  geval  van 
onjuiste,  onvolledige  of  onnauwkeurige  aangifte  vanwege  de  belastingplichtige,  de  
belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer  wordt  overgegaan  tot  de  ambtshalve  vaststelling  van  de  belastingaanslag,  
betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, aan  
de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van  
deze  procedure,  de  elementen waarop de aanslag is  gebaseerd evenals  de  wijze  van  
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum  
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen".

Volgens  de  parlementaire  voorbereiding  van  die  wet  "voorziet  artikel  6  in  de  
mogelijkheid de belasting ambtshalve in te kohieren bij gebrek aan aangifte binnen de  
reglementair gestelde termijnen, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige  
aangifte  vanwege  de  belastingplichtige"  (verslag  namens  de  commissie  voor  de 
binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt,  Gedr. St. Kamer, 1995-
1996, nr. 461/4, weergegeven in Pasin., 1996, 3252).

Artikel 6 van de wet van 24 december 1996 is kennelijk gebaseerd op artikel 351 van het  
Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992,  luidens  hetwelk  "de  administratie  de 
aanslag", in de daarin bepaalde gevallen, "ambtshalve kan vestigen".
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De bewoordingen  "wordt  de  belasting  ambtshalve  ingekohierd"  in  het  eerste  lid  van  
artikel  6  moeten dus worden begrepen als  "kan de belasting ambtshalve ingekohierd  
worden".

Bij gebrek aan aangifte binnen de bij de verordening bepaalde termijn, kan de gemeente  
dus beslissen dat er redenen zijn om de belasting niet ambtshalve in te kohieren, zoals  
met name, in dit geval, het feit dat de promotievennootschap de inlichtingen buiten de in  
de belastingverordening bepaalde termijn van een maand heeft meegedeeld.

Het bestreden arrest dat beslist dat de eerste eiseres de belastingaanslag ambtshalve had  
moeten vaststellen omdat de belastingplichtige geen aangifte had gedaan binnen de bij de  
belastingverordening bepaalde termijn, schendt bijgevolg de artikelen 6, eerste tot en met  
derde lid, van de wet van 24 december 1996 en 7 van de belastingverordening van 24 juni  
2003 van de stad Stavelot, dat de bewoordingen van die wetsbepaling herhaalt.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel
Artikel 6, eerste lid, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging 
en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat, indien 
de belastingverordening in de verplichting van aangifte voorziet, de belasting bij 
gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van 
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, 
ambtshalve wordt ingekohierd.

Luidens  het  tweede  lid  van die bepaling,  betekent  de overheid  die  krachtens 
artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, vooraleer wordt overgegaan tot 
de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, aan de belastingplichtige, bij 
een ter  post  aangetekende brief,  de motieven om gebruik  te maken van deze 
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

Het derde lid van artikel 6 bepaalt dat de belastingplichtige over een termijn van 
dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening beschikt 
om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de belastingplichtige zijn aangifteplicht 
niet nakomt, hetzij omdat hij geen aangifte doet binnen de gestelde termijnen, 
hetzij omdat zijn aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig is, de overheid de 
belastingaanslag ambtshalve kan vaststellen.

Wanneer de overheid daartoe overgaat, is zij gehouden de in voormeld artikel 6, 
tweede lid, bepaalde procedure na te leven teneinde het recht van verdediging 
van de belastingplichtige te vrijwaren.

De overheid hoeft die procedure alleen dan niet te volgen wanneer zij zich ertoe 
beperkt  de  aanslag  vast  te  stellen  overeenkomstig  de  aangifte  van  de 
belastingplichtige, zodat laatstgenoemde geen enkele reden heeft om die aanslag 
te betwisten en zijn recht van verdediging dus niet kan worden miskend.
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Het  bestreden  arrest  oordeelt  dat  Didier  Defourny  Formula  1  nv,  de 
belastingplichtige,  de  bij  de  litigieuze  belastingverordeningen  voorgeschreven 
aangifte  niet  zelf  heeft  gedaan  en  dat  de  promotievennootschap  "Société  de 
promotion  du  circuit  de  Spa-Francorchamps"  niet  als  lasthebber  van  die 
belastingplichtige is opgetreden toen zij de eindafrekening van de kaartverkoop 
van  de  Grote  Prijs  van  2004  meedeelde  aan  de  betrokken  gemeentelijke 
overheden. Het verantwoordt bijgevolg naar recht zijn beslissing dat "bij gebrek 
aan een regelmatige aangifte van de gegevens die nodig zijn om de litigieuze 
belastingen  te  berekeen,  de  (eiseressen(  wettelijk  verplicht  waren  om  de 
belastingaanslag  ten aanzien  van  (de  vennootschap  Didier  Defourny  Formula 
1(  ambtshalve  vast  te  stellen  overeenkomstig  artikel  6  van  de  wet  van  24 
december 1996".

Noch het eerste middel noch het eerste onderdeel van het tweede middel kunnen 
worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

27 januari  2011 – 1°  kamer  –  Voorzitter  en Verslaggever:  de h.  Storck,  voorzitter  – 
Andersluidende  conclusie  van  de  h.  Henkes,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Kirkpatrick, Wouters en D. Lambot, Brussel.

Nr. 83

1° KAMER - 28 januari 2011

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX-VERDRAG INTELLECTUELE 
EIGENDOM - MERK - DEPOT - BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM - 
OPPOSITIEPROCEDURE - BESLISSING - AARD - BEROEP - BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE 
INTELLECTUELE EIGENDOM - IMMUNITEIT - BEROEPSPROCEDURE - GEVOLG

2º MERKEN — BENELUX-MERK - BENELUX-VERDRAG INTELLECTUELE EIGENDOM - MERK - 
DEPOT - BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM - BESLISSING - AARD - BEROEP - 
BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM - IMMUNITEIT - BEROEPSPROCEDURE - 
GEVOLG
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1º  en  2º  Wanneer  in  het  kader  van  een  oppositieprocedure  het  Benelux-Bureau  voor  
intellectuele eigendom, dat overeenkomstig artikel 1.2.2.c van het Benelux-verdrag inzake 
intellectuele  eigendom een  orgaan  is  van  de  Benelux-Organisatie  voor  de  intellectuele 
eigendom, een beslissing neemt overeenkomstig artikel 2.16 van voormeld verdrag, kadert  
dergelijke beslissing in de officiële werkzaamheden van de Benelux-Organisatie voor de  
intellectuele eigendom, ondermeer, de bescherming van merken en tekeningen of modellen 
in Benelux-landen; wanneer dergelijke beslissing het voorwerp uitmaakt van een beroep op 
grond van artikel 2.17 van het verdrag, geniet de Benelux-Organisatie voor de intellectuele 
eigendom derhalve de in artikel 3.1 van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten 
van  de  Benelux-Organisatie  voor  de  intellectuele  eigendom  bepaalde  immuniteit  van 
rechtsmacht en kan zij op grond hiervan niet in de beroepsprocedure betrokken worden, in  
welke hoedanigheid ook1.(Artt.  1.2.2.c,  1.3,  1.6.1,  2.16 en  2.17,  BVIE;  Artt.  1.1 en 3.1, 
Protocol 25 feb. 2005)

(BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM T. JTEKT CORPORATION Ltd., vennootschap naar 
Japans recht e.a.)

ARREST

(AR C.08.0607.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 27 mei 2008.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de Grondwet, gecoördineerd op 17 februari 1994;

-  de  artikelen  1.1  en 3  van het  Protocol  inzake voorrechten  en immuniteiten van  de  
Beneluxorganisatie inzake Intellectuele Eigendom, dat een wezenlijk onderdeel vormt van 
het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom, (BVIE), verdrag gedaan te Den Haag  
op 25 februari 2005, in België bekrachtigd bij wet van 22 maart 2006 (BS 26 april 2006,  
(21866) 21895);

- de artikelen 1.1, 1.2 lid 2c, 1.3, 1.6, lid 1, 2.16, 2.17, 5.5, 6.4 en 6.5 van het Benelux-
verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE),  
gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, in België bekrachtigd bij wet van 22 maart  
2006 (BS 26 april 2006, 21866);

- regel 1.17.1.c van het uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake intellecuele  
eigendom (merken en tekeningen of modellen), opgesteld op 1 juni 2006 (BS 19 juli 2006,  
36036);

- de artikelen 774 en 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek;

1 BenGH, 26 juni 2009, zaak A 2008/1, www.courbeneluxhof.be, met concl. van advocaat-generaal 
LECLERCQ.
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-  het  beschikkingsbeginsel (algemeen rechtsbeginsel),  de verplichte  eerbieding van de  
rechten van de verdediging (algemeen rechtsbeginsel)  en het algemeen rechtsbeginsel  
van  de  voorrang  van  internationale  verdragsregels  op  daarmee  strijdige  regels  van  
nationaal recht.

Aangevochten beslissing

1. Het bestreden arrest (p. 7, nr. 14) verwerpt de "exceptie", ingeroepen door de eiseres  
op  grond  van  de  haar  krachtens  artikel  3  van  het  Protocol  inzake  voorrechten  en  
immuniteiten toegekende immuniteit van rechtsmacht.

2. Deze "verwerping" is als volgt gemotiveerd (arrest, p. 6-7, nr. 12-13-14):

"(...) (De eiseres) stelt dat zij niet in een geding kan worden betrokken en beroept zich 
hiervoor op het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten.

Het Protocol is gesloten ter uitvoering van artikel 1.6, eerste lid, van het BVIE en beoogt  
luidens dit artikel het instellen van voorrechten en immuniteiten 'welke nodig zijn voor de 
uitoefening van de taken en het bereiken van de doelstellingen van de organisatie'.

Artikel 3 van het Protocol bepaalt dat in het kader van haar officiële werkzaamheden, (de  
eiseres) geniet van immuniteit van rechtsmacht en executie, behoudens in drie opgesomde  
gevallen, die zich ten deze overigens niet voordoen.

Artikel 1.15 van het BVIE bepaalt dat het Benelux-Gerechtshof geen kennis kan nemen 
van vragen van uitlegging betreffende het in artikel 1.6 bedoelde protocol.

Dat hof kan derhalve niet worden bevraagd over de uitlegging van de draagwijdte van de  
aangevoerde immuniteit.

(...)  Krachtens  artikel  1,  eerste  lid,  van  het  Protocol  wordt  onder  de  officiële  
werkzaamheden van de Organisatie verstaan, deze welke strikt noodzakelijk zijn voor de  
uitvoering van haar taak zoals die is vastgesteld in artikel 1.3 van het Verdrag.

Artikel  2,  derde  lid,  bepaalt  dat  het  betekenen  ten  kantore  van  (de  eiseres)  van  
processtukken  welke  betrekking  hebben  op  een  tegen  de  (de  eiseres)  gerichte  
rechtsvordering geen inbreuk vormt op de onschendbaarheid.

Verder bepaalt artikel 1.4, tweede lid, BVIE dat (de eiseres) in rechte kan optreden en  
artikel  2.12  BVIE bepaalt  dat  in  een  procedure  van  beroep  tegen  een  weigering  tot  
inschrijving van een merk, het Bureau kan vertegenwoordigd worden door een daartoe  
aangewezen personeelslid.

(...) Uit het geheel van deze voorschriften moet minstens worden afgeleid dat (de eiseres)  
kan deelnemen aan een rechtspleging in een geval waarin een beslissing van het Bureau 
ter discussie staat.

Artikel 1.6, eerste lid, BVIE en het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten staan er  
dan ook niet aan in de weg dat (de eiseres) genoopt wordt om als procespartij deel te  
nemen aan een geding.

In het voorliggende geval werd (de eiseres) mee gedagvaard opdat de beslissing van het  
hof over een beslissing die het Bureau heeft getroffen haar gemeen zou zijn".

3. Daarboven overweegt het arrest (p. 7 en 8, nr. 15):

"(...) (De eiseres) werpt verder tegen dat anders dan in het geval waarin artikel 2.12  
BVIE wordt toegepast,  de  verdragsbepalingen in geval  van oppositie niet  voorzien in  
haar aanwezigheid in de beroepsprocedure.
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Ze verwijst in dit verband ook naar de officiële toelichting die het BBIE zelf bij artikel  
2.17 BVIE heeft verstrekt.

(...) Hieromtrent overweegt het hof dat de enkele omstandigheid dat in het geval van een  
oppositieprocedure  minstens  twee  partijen  tegenover  elkaar  staan  betreffende  de  
voorgenomen inschrijving van een merk, niet hoeft te betekenen dat de merkenautoriteit  
niet  kan worden betrokken in  de rechtspleging waarbij  de  rechtsgeldigheid van haar  
beslissing wordt betwist.

Bij  de  oppositieprocedure,  die  overigens  geïnspireerd  is  aan  de  procedure  die  op  
gemeenschapsniveau  is  ingesteld  binnen  het  Bureau  voor  de  harmonisering  van  de  
interne markt (BHIM), treedt het Bureau niet op als een rechtscollege, maar vervult ze  
een functie als conflictoplosser op administratief niveau.

De omstandigheid  dat  het  Bureau  zich erbij  onafhankelijk  en onpartijdig  dient  op  te  
stellen,  impliceert  niet  dat  het  zijn  beslissing  over  een  oppositie  niet  zou  kunnen  
verdedigen tijdens de rechtspleging voor het hof.

In  dit  verband  kan  overigens  worden  aangehaald  dat  het  BHIM  deelneemt  aan  de  
rechtspleging voor het Gerecht van Eerste Aanleg telkens de beslissing van één van haar 
beroepskamers wordt bestreden.

(...)  Het is  juist  dat het  verschil  tussen de voorschriften in artikel  2.12 en 2.17 BVIE  
inzake de vertegenwoordiging van het Bureau zou kunnen doen veronderstellen dat al  
naargelang die procedures een onderscheiden benadering ook nagestreefd werd.

Toch  hoeft  aan  dit  tekstverschil  niet  noodzakelijk  een  decisieve  betekenis  te  worden  
gegeven.

Bij ontstentenis van expliciete overeenstemmende aanwijzingen in een bepaalde zin, dient  
het Benelux-Gerechtshof hieromtrent prejudicieel te worden geadieerd".

Grieven

(...) 

Vierde onderdeel

Schending van de in het cassatiemiddel ingeroepen bepalingen uit het Benelux-verdrag  
intellectuele eigendom (BVIE), het uitvoeringsreglement van dit Verdrag en het Protocol  
inzake voorrechten en immuniteiten.

4.1.  Krachtens artikel  3 van het Protocol  inzake voorrechten en immuniteiten van de  
BOIE, dat overeenkomstig artikel 6.4 BVIE een wezenlijk deel uitmaakt van het Benelux-
verdrag  intellectuele  eigendom,  geniet  de  Benelux-organisatie  van  de  intellectuele  
eigendom in het kader van haar officiële werkzaamheden, immuniteit van rechtsmacht en 
van executie behoudens:

(a) voor zover de Organisatie in een bijzonder geval uitdrukkelijk afstand heeft gedaan  
van deze immuniteit;

(b) met betrekking tot een door derden ingediende rechtsvordering betreffende personen  
of  goederen,  voor  zover  die  rechtsvordering  niet  rechtstreeks  samenhangt  met  het  
officiële functioneren van de Organisatie;

(c) met betrekking tot een door derden ingediende rechtsvordering betreffende de schade  
veroorzaakt door een motorvoertuig dat toebehoort aan de Organisatie of namens deze  
wordt gebruikt, of in geval van een met voormeld voertuig begane verkeersovertreding.
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Het  aangevochten  arrest  (p.  6,  nr.  12,  derde  lid)  stelt  vast  dat  geen  van  deze  drie  
uitzonderingsgevallen zich ten deze voordoet.

4.2. De voorrechten en immuniteiten die in bovenvermeld Protocol zijn vastgelegd zijn,  
overeenkomstig artikel  1.6,  eerste lid van het Benelux-verdrag intellectuele eigendom,  
"nodig voor de uitoefening van de taken en het bereiken van de doelstellingen van de  
Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom".

4.3.  Overeenkomstig  artikel  1.1.  van  hetzelfde  Protocol  worden  onder  "officiële  
werkzaamheden"  van  de  Organisatie  die  werkzaamheden  verstaan  welke  strikt  
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taak, zoals die is vastgesteld in artikel 1.3.  
van het BVIE.

4.4.  De  taak  zoals  vastgesteld  in  laatstvermelde  verdragsbepaling  omvat  onder  meer  
onder a), resp. b): de uitvoering van dit verdrag en het uitvoeringsreglement alsook de  
beoordeling van de bescherming van merken en tekeningen of modellen in de Benelux-
landen.

4.5.  Het  optreden  van  het  Benelux-Bureau  voor  de  intellectuele  eigendom,  krachtens  
artikel 1.2, lid 2c, BVIE, orgaan van bovenvermelde Benelux-Organisatie, in het kader  
van de oppositieprocedure zoals geregeld in artikel 2.16 BVIE en de regel 1.17 van het  
uitvoeringsreglement van het BVIE, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 5.5 en 6.5  
BVIE,  meer  bepaald  regel  1.17.1.c  van  het  uitvoeringsreglement,  inhoudende  de  
mogelijkheid  om  in  de  daarin  bepaalde  voorwaarden  de  oppositie  verder  "buiten 
behandeling te laten", betreft strikt officiële werkzaamheden van de Benelux-organisatie.

4.6.  Voor  dergelijk  optreden  dat  niet  valt  onder  een  der  uitzonderingen,  bepaald  in  
bovenvermeld  artikel  3  van  het  Protocol,  geldt  derhalve  de  in  het  Protocol  
voorgeschreven immuniteit.

4.7. Deze verdragsrechtelijk bepaalde immuniteit van rechtsmacht houdt in dat het hof  
van beroep te Brussel zijn bevoegdheid verloor om kennis te nemen van de vordering in  
zover zij gericht was tegen de eiseres die in gemeenverklaring van het beroepsarrest werd 
gedagvaard.

4.8. Deze immuniteit houdt ook in dat de eiseres op generlei wijze betrokken wordt of kan  
worden  in  de  door  artikel  2.17  BVIE  voorgeschreven  beroepsprocedure  tegen  een 
beslissing van het Benelux-Bureau inzake oppositie.

Deze niet-betrokkenheid werd overigens uitdrukkelijk bevestigd in de officiële door de  
Regeringen van de Benelux opgestelde memorie van toelichting bij het Protocol houdende 
wijziging  van  de  Eenvormige  Beneluxwet  op  de  merken  van  11  december  2001  
(bijgevoegd stuk 3).

4.9. Zoals hierboven in het eerste onderdeel, werd aangeduid, had de eiseres voor het hof  
van beroep te  Brussel  op omstandige wijze  uiteengezet  dat  -en waarom- zij  zich kon 
beroepen op de immuniteit, zoals bepaald in artikel 3 van het Protocol.

Terecht vorderde de eiseres dat het hof van beroep zich bijgevolg "zonder rechtsmacht"  
tegenover haar zou verklaren (aanvullende en syntheseconclusie, p. 6, tweede lid).

4.10. Het door het arrest verwerpen (p. 7, nr. 14) van de ingeroepen exceptie, gesteund  
op eiseres' immuniteit is niet naar recht verantwoord door de redenen, hiertoe ingeroepen 
in het arrest (p. 6-7, nrs. 13 en 14).

De  in  het  arrest  voorkomende  andere  overwegingen  (p.  7-8,  nr.  15  t/m  17)  die  het  
appelgerecht geleid hebben tot het stellen van een -eerste- prejudiciële vraag aan het  
Benelux-Gerechtshof, maken voor deze verwerping evenmin een wettige grond uit.
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4.11. In zover het bestreden arrest de beslissing op dit punt impliciet steunt op regels van  
intern  recht,  o.m.  inzake  de  oproeping  in  gemeenverklaring  van  een  rechterlijke  
beslissing, diende het arrest voorrang te geven aan de toepasselijke verdragsrechtelijke  
regels waarvan de schending wordt ingeroepen. Door die voorrang te miskennen heeft  
het  arrest  aldus  ook  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de  voorrang  van  regels  van  
internationaal recht miskend.

4.12. Door de immuniteit te verwerpen heeft het arrest aldus al de ingeroepen bepalingen  
uit  het  bovenvermelde  Protocol,  het  Benelux-Verdrag  (BVIE)  en  het  
Uitvoeringsreglement  alsook  het  bovenvermeld  (nr.  4.11)  algemeen  rechtsbeginsel  
geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Vierde onderdeel
1.  Artikel  1.6.1  van  het  Benelux-verdrag  inzake  de  intellectuele  eigendom 
bepaalt dat de voorrechten en immuniteiten welke nodig zijn voor de uitoefening 
van de taken en het bereiken van de doelstellingen van de Organisatie worden 
vastgelegd in een tussen de Hoge Verdragssluitende Partijen te sluiten Protocol.

Artikel  3.1  van  het  Protocol  inzake  voorrechten  en  immuniteiten  van  de 
Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom, gesloten in uitvoering van 
voormeld  artikel  1.6.1.,  bepaalt  dat  in  het  kader  van  haar  officiële 
werkzaamheden  de  Organisatie  immuniteit  geniet  van  rechtsmacht  en  van 
executie behoudens in drie gevallen die, zoals de appelrechters vaststellen zonder 
op dit punt te worden bekritiseerd, te dezen niet toepasselijk zijn.

Artikel 1.1. van hetzelfde protocol bepaalt dat onder officiële werkzaamheden 
van  de  Organisatie,  in  de  zin  van  het  Protocol,  die  werkzaamheden  worden 
verstaan welke strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taak die is 
vastgesteld in artikel 1.3. van het Verdrag.

Krachtens voormeld artikel 1.3 van het Verdrag, heeft de organisatie tot taak:

- de uitvoering van het verdrag en het uitvoeringsreglement;

- de bevordering en de bescherming van merken en tekeningen of modellen in 
Benelux-landen;

- de uitvoering van aanvullende taken op andere gebieden van het recht inzake de 
intellectuele eigendom, welke de raad van bestuur aanwijst;

-  voortdurende  evaluatie  en,  indien  nodig,  aanpassing  van  het  Benelux-recht 
inzake  merken  en  tekeningen  of  modellen,  in  het  licht  onder  meer  van 
internationale en communautaire ontwikkelingen.

2. Uit het geheel van voormelde bepalingen volgt dat wanneer in het kader van 
een  oppositieprocedure  het  Benelux-Bureau  voor  intellectuele  eigendom,  dat 
overeenkomstig  artikel  1.2.2.c  van  het  Benelux-verdrag  inzake  intellectuele 
eigendom een orgaan is  van de eiseres,  een beslissing neemt overeenkomstig 
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artikel  2.16 van voormeld verdrag,  dergelijke beslissing kadert  in de officiële 
werkzaamheden  van  de  eiseres,  ondermeer,  de  bescherming  van  merken  en 
tekeningen of modellen in Benelux-landen.

Wanneer dergelijke beslissing het voorwerp uitmaakt van een beroep op grond 
van artikel 2.17 van het verdrag, geniet de eiseres derhalve de in artikel 3.1. van 
het  Protocol  inzake voorrechten  en immuniteiten van  de  Benelux-Organisatie 
voor de intellectuele eigendom bepaalde immuniteit van rechtsmacht en kan zij 
op  grond  hiervan  niet  in  de  beroepsprocedure  betrokken  worden,  in  welke 
hoedanigheid ook.

3.  De  appelrechters  die  oordelen  dat  de  eiseres  kan  deelnemen  aan  een 
rechtspleging in een geval  waarin een beslissing van het Bureau ter discussie 
staat  weze  het  opdat  de  beslissing  van  het  hof  van  beroep  over  dergelijke 
beslissing haar gemeen zou zijn en vervolgens de exceptie van immuniteit van 
rechtsmacht van de eiseres verwerpen, schenden de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof, 

Vernietigt  het  bestreden arrest  in zoverre het  de exceptie van immuniteit van 
rechtsmacht van de eiseres verwerpt.

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

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

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  het  hof  van  beroep  te  Brussel,  anders 
samengesteld.

28 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Deconinck –  Andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 84

2 Het OM had dezelfde opvatting over de immuniteit van de BOIE, doch was van mening dat het 
onderdeel feitelijke grondslag mistte, daar het verkeerdelijk ervan uitging dat het bestreden arrest de 
exceptie van de eiseres in het kader van de oppositieprocedure verwierp, terwijl het de beslissing 
schorst in afwachting van het antwoord van het Benelux-Gerechtshof dat inmiddels zijn (in voetnoot 
1 vermeld) arrest had uitgesproken, waarbij het OM zich uiteraard aansloot.
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1° KAMER - 28 januari 2011

KORT GEDING - BESLISSING - UITWERKING - MAATREGEL - LOOPTIJD - BESLISSING VAN DE 
BODEMRECHTER - GEVOLG

Zodra de bodemrechter een andersluidende beslissing omtrent de betwiste rechten heeft  
genomen, houdt de beslissing in kort geding van rechtswege op uitwerking te hebben, dit  
ongeacht  wat  de  kortgedingrechter  heeft  beslist  omtrent  de  looptijd  van  de  door  hem 
bevolen maatregel. (Artt. 584, eerste lid en 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(EPIFIN nv e.a. T. LIFESTYLE PRESS nv)

ARREST

(AR C.09.0360.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 17 februari 2009.

Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen  voeren in hun verzoekschrift  dat  aan dit  arrest  gehecht  is,  vier 
middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...) 

Vierde middel
11.  Krachtens  artikel  584,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  doet  de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij spoedeisend 
acht,  bij  voorraad  uitspraak  in  alle  zaken,  behalve  die  welke  de  wet  aan  de 
rechterlijke macht onttrekt.

Artikel 1039, eerste lid, van hetzelfde wetboek, bepaalt dat de beschikkingen in 
kort geding geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf. 

12.  Uit  de  voormelde  bepalingen  volgt  dat  zodra  de  bodemrechter  een 
andersluidende  beslissing  omtrent  de  betwiste  rechten  heeft  genomen,  de 
beslissing  in  kort  geding  van  rechtswege  ophoudt  uitwerking  te  hebben,  dit 
ongeacht wat de kortgedingrechter heeft beslist omtrent de looptijd van de door 
hem bevolen maatregel. 

Het middel dat opkomt tegen een overtollige reden vertoont geen belang en is 
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derhalve niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.

28 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
–  Andersluidende conclusie1 van de h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Nelissen Grade en Lefèbvre.

Nr. 85

1° KAMER - 28 januari 2011

BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - TOEWIJZING - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - KOPER - GEVOLG

De vordering tot nietigverklaring van de toewijzing van het in beslag onroerend goed moet 
tevens gericht zijn tegen de koper van het goed. (Artt. 1598 en 1622, derde lid, Gerechtelijk 
Wetboek)

(K. T. ING BELGIË nv)

ARREST

(AR C.09.0487.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
9  juni  2009 op  verwijzing  gewezen  ingevolge  het  arrest  van  het  Hof  van  4 
oktober 2007.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

1 Het OM concludeerde tot cassatie op grond van het eerste onderdeel van het eerste cassatiemiddel, 
dat een miskenning van het gewijsde aanvoerde. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  De  verweerster  werpt  een  middel  van  niet-ontvankelijkheid  op:  het 
cassatieberoep is laattijdig omdat het werd ingesteld tegen een beslissing inzake 
rangregeling waarvoor de termijn voor het instellen van rechtsmiddelen begint te 
lopen vanaf het tijdstip van de kennisgeving van de beslissing bij gerechtsbrief 
overeenkomstig artikel 1649, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, hetzij op 17 juni 
2009, terwijl het cassatieberoep pas op 21 september 2009 ter griffie van het Hof 
werd neergelegd.

2.  Anders  dan  waarvan  het  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het 
cassatieberoep  uitgaat,  heeft  het  cassatieberoep  geen  betrekking op een arrest 
inzake  rangregeling,  maar  op  een  derdenverzet  van  de  eiseres  tegen  de 
beschikking  van  de  beslagrechter  waarbij  met  toepassing  van  artikel  1580 
Gerechtelijk Wetboek een notaris is benoemd en belast om over te gaan tot de 
veiling  van  de  in  beslag  genomen  goederen  en  tot  de  verrichtingen  van 
rangregeling.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Middel

Tweede onderdeel
3. Door te oordelen dat de vordering van de eiseres strekt tot de nietigverklaring 
van de openbare verkoop geven de appelrechters van de gedinginleidende akte 
en  van  de  syntheseconclusie  van  de  eiseres  een  uitlegging  die  met  de 
bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 1598 Gerechtelijk Wetboek wordt een uittreksel van de akte 
van  toewijzing  aan  de  beslagene  betekend  op  verzoek  van  de  aangewezen 
notaris. Dit uittreksel vermeldt onder meer de naam, de voornaam, het beroep en 
de woonplaats van de beslaglegger, van de beslagene en van de koper.

Luidens artikel 1622, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, moet iedere vordering tot 
nietigverklaring  van  de  toewijzing,  op  straffe  van  verval,  worden  ingediend 
binnen vijftien dagen na de betekening bedoeld in artikel 1598 en moet zij de 
optredende notaris worden aangezegd.

Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de vordering tot nietigverklaring 
van de toewijzing tevens gericht  moet zijn tegen  de koper van het  in beslag 
genomen onroerend goed.

5.  De appelrechters  die  vaststellen  dat  de gedinginleidende  akte  strekt  tot  de 
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nietigverklaring  van  de  openbare  verkoop  en  dat  deze  vordering  uitsluitend 
gericht is tegen de beslagleggende schuldeiser en op grond hiervan oordelen dat 
de vordering van de eiseres niet ontvankelijk is, verantwoorden hun beslissing 
naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

28 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter –  Verslaggever: 
de  h.  Dirix  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten:  mrs. Geinger en De Baets.

Nr. 86

1° KAMER - 28 januari 2011

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN 
OVERDRACHT VAN HUUR - BEVOORRECHTE PACHTOVERDRACHT - PACHTVERNIEUWING - 
VERPACHTER - VERZET - VOORWAARDE - MEDE-EIGENAAR - GEVOLG

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ONDERVERHURING EN 
OVERDRACHT VAN HUUR - PACHTOVERDRACHT - DOOR PACHTER MEDE-EIGENAAR - 
VERZET - MEDE-EIGENAARS - WIJZE - GEGRONDVERKLARING - GEVOLG

3º EIGENDOM - MEDEËIGENDOM - DADEN VAN BEHEER - PACHT - PACHTOVERDRACHT - DOOR 
PACHTER MEDE-EIGENAAR - VERZET - MEDE-EIGENAARS - WIJZE - GEGRONDVERKLARING - GEVOLG

1º Het verzet van de verpachter tegen de pachtvernieuwing ingevolge een bevoorrechte  
pachtoverdracht  moet  betrekking  hebben  op  het  door  hem  verpachte  goed;  de 
onverdeeldheid waarin de verpachter zich met betrekking tot dit goed bevindt, staat er niet  
aan in de weg dat hij tegen deze pachtvernieuwing kan opkomen om zijn verzet geldig te 
horen  verklaren  met  het  oog  op  de  exploitatie  van  zijn  deel  van  het  goed  door  zijn 
echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot, of de  
echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen1. (Artt. 30, eerste 
lid, 34, eerste lid en 35, eerste lid, Pachtwet; Artt. 36, eerste lid en 37, §1, 2°, Pachtwet)

1 Het OM concludeerde tot de niet-ontvankelijkheid van het eerste middel vermits het van oordeel 
was dat dit middel nieuw was nu uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, niet bleek 
niet dat de partijen voor de feitenrechter enig feit hebben aangevoerd dat met de volgens het middel 
te  onderzoeken,  maar  beweerd  niet  onderzochte  gegevens  verband  houdt  en  uit  de  bestreden 
beslissing  evenmin  bleek  dat  het  bestreden  vonnis  feitelijke  gegevens  vaststelt  die  op  de  als 
geschonden aangewezen bepaling betrekking hebben.
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2º en 3º Als mede-eigenaars verzet wensen te doen tegen een pachtoverdracht waarvan 
hen overeenkomstig artikel 35 van de Pachtwet is kennis gegeven door een pachter die  
tegelijk mede-eigenaar is, dan verplichten zij deze pachter mede-eigenaar deel te nemen  
aan deze daad van beheer door hem te dagvaarden in verzet tegen de pachtvernieuwing;  
als de rechter dit verzet gegrond verklaart dan erkent hij  daardoor de noodzaak van de  
beheersdaad gesteld op initiatief  van de verzetdoende mede-eigenaars.  (Art.  577-2, §6, 
BW; Artt. 35 en 36, Pachtwet)

(L. e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Ieper, van 20 mei 2009.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De  eisers  voeren  in  hun  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 
middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Artikel 30, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat de pachter van landeigendommen, 
in afwijking van artikel 1717 Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van het 
daarna bepaalde, zijn pacht niet geheel of ten dele aan anderen kan overdragen 
zonder toestemming van de verpachter.

Artikel 34, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat de pachter, zonder toestemming van 
de  verpachter,  zijn  pacht  geheel  kan  overdragen  aan  de  in  deze  bepaling 
aangeduide personen.

Artikel 35, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat, op voorwaarde dat de pachter binnen 
drie maanden na de ingenottreding van de overnemer aan de verpachter kennis 
geeft  van  de  pachtoverdracht  die  de  pachter  heeft  gedaan  aan  de  bedoelde 
personen en hem daarbij de namen, voornamen en het adres van de overnemer of 
de overnemers meedeelt, van rechtswege pachtvernieuwing ten hunne voordele 
ontstaat bij gebreke van geldig verklaard verzet van de verpachter.

Artikel 36, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat de verpachter aan wie tijdig kennis is 
gegeven van de overdracht,  kan opkomen tegen de pachtvernieuwing door de 
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vroegere en de nieuwe pachter, op straffe van verval, binnen drie maanden na de 
kennisgeving van de overdracht, voor de vrederechter te dagvaarden, ten einde 
zijn verzet geldig te horen verklaren.

Artikel  37,  §1,  2°,  Pachtwet  bepaalt  dat  als  ernstige  reden  van  verzet  kan 
aanvaard  worden  het  voornemen  van  de  verpachter  om  het  verpachte  goed 
binnen een termijn van minder dan vijf jaar zelf te exploiteren of de exploitatie 
over te dragen aan de in deze bepaling aangeduide personen.

2.  Uit  deze  bepalingen  volgt  dat  het  verzet  van  de  verpachter  tegen  de 
pachtvernieuwing ingevolge een bevoorrechte pachtoverdracht betrekking moet 
hebben op het door hem verpachte goed.

De overdeeldheid waarin de verpachter zich met betrekking tot dit goed bevindt, 
staat er niet aan in de weg dat hij tegen deze pachtvernieuwing kan opkomen om 
zijn verzet geldig te horen verklaren met het oog op de exploitatie van zijn deel 
van het goed door de in artikel 37, §1, 2° Pachtwet aangeduide personen.

Het  middel  dat  van  een  tegenovergestelde  rechtsopvatting  uitgaat,  faalt  naar 
recht.

Tweede middel
(...) 

Tweede onderdeel
4. Artikel 577-2, §6, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat andere daden van beheer 
dan daden van behoud van het goed en daden van voorlopig beheer,  alsmede 
daden van beschikking om geldig te zijn moeten geschieden met medewerking 
van  alle  mede-eigenaars.  Evenwel  kan  een  der  mede-eigenaars  de  overige 
noodzaken  deel  te  nemen  aan  daden  van  beheer  waarvan  de  rechter  de 
noodzakelijkheid erkent.

5. Als mede-eigenaars verzet wensen te doen tegen een pachtoverdracht waarvan 
het overeenkomstig artikel 35 Pachtwet is kennis gegeven door een pachter die 
tegelijk mede-eigenaar is, dan verplichten zij deze pachter mede-eigenaar deel te 
nemen  aan  deze  daad  van  beheer  door  hem  te  dagvaarden  in  verzet 
overeenkomstig artikel 36 Pachtwet.

Als de rechter dit verzet gegrond verklaart dan erkent hij daardoor de noodzaak 
van de beheersdaad gesteld op initiatief van de verzetdoende mede-eigenaars.

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

In zoverre het onderdeel artikel 37, §1, 2°, Pachtwet als geschonden aanwijst, 
bevat het geen zelfstandige grief, zodat het in zoverre niet ontvankelijk is.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.

28 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns –  Deelsgelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 87

1° KAMER - 28 januari 2011

1º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - GEDEELTELIJKE 
VERNIETIGING - VERWIJZINGSRECHTER - RECHTSMACHT - GRENZEN

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERNIETIGING - BEPERKING - VERWIJZINGSRECHTER - OPDRACHT

1º Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie,  
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing1.  (Art. 1110, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek)

2º  In beginsel  is  de verwijzing  beperkt  tot  de omvang van de vernietiging,  zij  het  met  
inbegrip  van  onafscheidbare  beslissingen  en  beslissingen  die  van  de  vernietigde 
beslissingen het gevolg zijn2. (Art. 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

3º De omvang van de vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel  
dat ten grondslag ligt aan de vernietiging; het staat in die stand van de rechtspleging aan de 
verwijzingsrechter  over  die  omvang  te  beslissen  ongeacht  de  door  het  Hof  gebruikte 
bewoordingen3. (Art. 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(O.J. T. CAUWE Christian, handelend in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de onregelmatige V.O.F. O. e.a. T. 
CAUWE CHRISTIAN, handelende in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de onregelmatige V.O.F. O. T. O.D. e.a.)

Conclusie van Advocaat-generaal G. Dubrulle:
1.  De  cassatieberoepen  in  de  zaken  C.10.0032.N  en  C.10.0033.N  zijn  gericht  tegen 
hetzelfde arrest, op 15 september 2009 gewezen door het hof van beroep te Brussel, op 
verwijzing, na gedeeltelijke cassatie bij arrest van het Hof van 6 mei 2004. Zij dienen dus 
te worden gevoegd.
2. AR C.10.0033.N (het cassatieberoep van de vereffenaar)
Het bestreden arrest verklaart de vordering tot betaling door deze eiser ingesteld tegen de 
eerste  verweerder  niet  ontvankelijk  wegens  de niet-inschrijving  van  de  onregelmatige 
V.O.F. in het handelsregister.
Het cassatiemiddel voert een miskenning aan van de omvang van de vernietiging door het 
arrest van het Hof.
Het is gegrond.
Krachtens artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft, ingeval cassatie 
wordt  uitgesproken met verwijzing,  deze verwijzing plaats naar het gerecht in hoogste 

1 Zie de concl. van het O.M
2 Ibid. 
3 Ibid. 



Nr. 87 - 28.1.11 HOF VAN CASSATIE 365 

feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft. 
Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, 
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing4. 
Deze verwijzing is in beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging.
De omvang van de vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel 
dat ten grondslag ligt aan de vernietiging, met inbegrip van onafscheidbare beslissingen 
en beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn. 
En het komt de verwijzingsrechter - en niet het Hof - toe de omvang van de vernietiging 
te bepalen5. 
Het cassatiearrest van 6 mei 2004 vernietigt het arrest van het hof van beroep te Gent van 
11  oktober  2001  "behoudens  in  zoverre  het  oordeelt  dat  de  exceptie  van  niet-
ontvankelijkheid van de vordering ingevolge de niet-neerlegging van de oprichtingsakte 
van de vennootschap dient afgewezen." 
Het thans aangevoerde cassatiemiddel steunt enkel op dit dictum. 
Uit het cassatiearrest blijkt echter dat het Hof het eerste cassatiemiddel heeft verworpen. 
Het middel verweet het hof van beroep te Gent geen melding te hebben gemaakt, bij de 
samenvatting  van  de  verweermiddelen  van  eerste  verweerder,  van  de  exceptie  van 
onontvankelijkheid van de vordering wegens niet-inschrijving in het handelsregister, geen 
uitspraak te hebben gedaan over die exceptie en minstens niet te hebben geantwoord op 
die exceptie. 
Het enig gegrond verklaard (tweede onderdeel van het) tweede middel was gericht tegen 
de beslissing van het hof van beroep te Gent omtrent de verjaring. Het Hof besliste dan de 
overige grieven (de overige onderdelen, alsook het derde middel en het vierde middel, 
gericht tegen de beslissing over de grond van de zaak) niet tot ruimere cassatie konden 
leiden.
De  gedeeltelijke  vernietiging  strekte  zich  dus  niet  uit  tot  de  beslissing  genomen  in 
verband  met  de  niet-ontvankelijkheid  wegens  gebrek  aan  inschrijving  in  het 
handelsregister,  die  niet  onafscheidbaar  was  en  als  zodanig  geen  gevolg  was  van  de 
beslissing betreffende de verjaring van de vordering. 
Zoals het cassatiemiddel thans terecht stelt, heeft de beslissing van het hof van beroep te 
Gent  dat  de  vordering  niet  onontvankelijk  is  wegens  niet-inschrijving  in  het 
handelsregister dus gezag en kracht van gewijsde en heeft een latere rechter in dezelfde 
zaak, zoals in casu het hof van beroep te Brussel, geen rechtsmacht om opnieuw over die 
exceptie te oordelen en op die beslissing terug te komen. 
Door de vordering van de eiser ingesteld tegen de eerste verweerder toch niet ontvankelijk 
te  verklaren  wegens  de  niet-inschrijving  in  het  handelsregister,  overschrijden  de 
appelrechters dus hun rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil tussen partijen 
binnen de perken waarin dit aan hen als verwijzingsgerecht werd onderworpen. 
3. AR C.10.0032.N (het cassatieberoep van O.J.)
Op  grond  dat  de  vordering  van  de  vereffenaar  niet  ontvankelijk  is  beslissen  de 
appelrechters vervolgens dat de vorderingen van deze eiser tegen de vereffenaar (eerste 
verweerder) en tweede verweerders voorbarig zijn . 
In  fine  van  het  tot  staving  van  zijn  cassatieberoep  opgesteld  middel,  dat  dezelfde 
miskenning van de omvang van de vernietiging door het cassatiearrest aanvoert, stelt de 
eiser met reden dat deze aangevochten beslissingen volledig berusten op die terecht door 

4 Cass. 21 september 1992, AR 5452, AC, 1991-92, nr. 624. 
5 Cass. 10 december 2007, AR C.07.0313.N,  AC, 2007, nr. 622; zie ook Cass. 23 juni 1988, AR 
8083, AC, 1987-88, nr. 662 en Cass. 15 maart 2007, AR C.05.0571.F, AC, 2007, nr. 139. 
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het cassatieberoep van de vereffenaar aangevochten grond.
Om dezelfde reden is dit middel dan ook gegrond.
4. Conclusie: volledige vernietiging en verwijzing. 

ARREST

(AR C.10.0032.N – C.10.0033.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel van 15 september 2009 op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van 
het Hof van 6 mei 2004.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In de zaak C.10.0032.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest 
gehecht, een middel aan.

In de zaak C.10.0033.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is 
gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Voeging
1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen dezelfde beslissing. Zij dienen te 
worden gevoegd. 

Zaak C.10.0033.N
2. Volgens artikel 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, heeft, ingeval cassatie 
wordt uitgesproken met verwijzing, deze verwijzing plaats naar het gerecht in 
hoogste  feitelijke  aanleg  van  dezelfde  rang  als  datgene  dat  de  bestreden 
beslissing gewezen heeft.

Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke 
cassatie, komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing.

In beginsel is die verwijzing beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het 
met  inbegrip  van  onafscheidbare  beslissingen  en  beslissingen  die  van  de 
vernietigde beslissingen het gevolg zijn.

De omvang van de vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het 
middel dat ten grondslag ligt aan de vernietiging. Het staat in die stand van de 
rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te beslissen ongeacht 
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de door het Hof gebruikte bewoordingen.

3. Het arrest van het Hof van 6 mei 2004 vernietigt het arrest van het hof van 
beroep te Gent van 11 oktober 2001 "behoudens in zoverre het oordeelt dat de 
exceptie  van  niet-ontvankelijkheid  van  de  vordering  ingevolge  de  niet-
neerlegging van de oprichtingsakte van de vennootschap dient afgewezen".

Uit dit arrest van het Hof blijkt dat het enige gegrond verklaarde middel opkomt 
tegen het oordeel van het arrest van het hof van beroep omtrent de verjaring. Een 
middel dat het arrest  van het hof van beroep bekritiseerde in verband met de 
nodig geachte inschrijving in het handelsregister heeft het Hof verworpen.

De gedeeltelijke vernietiging van het  arrest  van 11 oktober 2001, strekte zich 
aldus niet uit tot de beslissing genomen in verband met de niet-ontvankelijkheid 
wegens gebrek aan inschrijving in het handelsregister,  die niet onafscheidbaar 
was en als zodanig geen gevolg van de beslissing betreffende de verjaring van de 
vordering. 

4. Door de vordering van de eiser ingesteld tegen de eerste verweerder niettemin 
niet ontvankelijk te verklaren wegens de niet-inschrijving van de onregelmatige 
vof in het handelsregister,  overschrijden de appelrechters hun rechtsmacht om 
kennis te nemen van het geschil tussen partijen binnen de perken waarin dit aan 
het verwijzingsgerecht werd onderworpen.

Het middel is gegrond.

Zaak C.10.0032.N
5. In zoverre het middel op dezelfde gronden aanvoert dat de appelrechters de 
omvang  van  de  vernietiging  van  het  arrest  van  het  Hof  van  6  mei  2004 
miskennen,  volgt  uit  het  antwoord  op  het  middel  in  het  cassatieberoep 
C.10.0033.N, dat het middel gegrond is. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

28 januari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de  h.  Forrier  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Verbist en Van Ommeslaghe.
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Nr. 88

3° KAMER - 31 januari 2011

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANGEVULDE REDEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK

De  rechter  moet  de  juridische  aard  van  de  door  de  partijen  aangevoerde  feiten  
onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij  
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
enkel steunt op feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd en het voorwerp van de vordering 
niet wijzigt; daarbij moet hij het recht van verdediging van partijen eerbiedigen1. (Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0123.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 oktober 2009 gewezen door 
het hof van beroep te Brussel.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 10 januari 2011 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- algemeen rechtsbeginsel dat is vastgelegd in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek,  
krachtens  hetwelk  de  rechter  de  rechtsnorm  die  van  toepassing  is  op  de  bij  hem 
aanhangig gemaakte vordering moet vaststellen en deze moet toepassen, zonder daarbij  
het recht van verdediging te miskennen;

-  algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;

-  algemeen rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in strafzaken;

-  artikel 71 van het Strafwetboek.

Aangevochten beslissingen

1 Cass.,  28  sept.  2009,  AR  C.04.0253.F,  AC,  2009,  nr.  529,  met  concl.  adv.-gen.  GENICOT. 
Bovenstaand arrest beslist daarenboven dat het derde, niet gepubliceerde onderdeel van het eerste 
middel  feitelijke  grondslag  mist,  terwijl  het  OM  meende  dat  dit  onderdeel  niet  kon  worden 
aangenomen
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Het arrest verklaart de oorspronkelijke rechtsvordering van de eiser, meer bepaald zijn 
vordering  betreffende  de  vergoeding  van  741.648  frank  (d.i.  18.384,97  euro)  die  hij  
vordert "volgens het vonnis van 4 april 2000" en zijn vordering betreffende de vergoeding  
van 51.915 frank (d.i. 1.286,94 euro) die overeenstemt met de intrest op het eerste bedrag 
tot en met 13 september 2001, ontvankelijk maar ongegrond om alle redenen en in het  
bijzonder om de volgende redenen:

"De bedragen van 741.648 frank (18.384,97 euro) en 51.915 frank (1.286,94 euro) 

6.  Wanneer  een  contracterende  partij,  voor  de  uitvoering  van  haar  contractuele  
verbintenis,  handelt  door  een  orgaan,  een  aangestelde  of  een  agent,  kan  diens  
aansprakelijkheid buiten overeenkomst alleen in het gedrang komen indien de hem ten  
laste  gelegde  fout  een  tekortkoming  aan  de  algemene  voorzichtigheidsverplichting 
oplevert en indien die fout een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit  
uit de wanuitvoering van de overeenkomst (Cass., 7 november 1997, AC, nr. 457).

Volgens  de  overheersende  uitlegging  die  aan  de  in  het  arrest  (van  het  Hof(  van  7  
november 1997 gestelde regel werd gegeven (...),  houdt die regel in dat de fout en de  
schade die aangevoerd worden tot staving van een op de artikelen 1382 en 1383 van het  
Burgerlijk  Wetboek  gegronde  en  tegen  het  orgaan  van  een  rechtspersoon  ingestelde  
aansprakelijkheidsvordering, geen verband mogen houden met de overeenkomst die, in  
voorkomend geval, de benadeelde derde en die rechtspersoon bindt ter gelegenheid van 
de vastgestelde uitvoering of niet-uitvoering. Volgens die uitlegging moeten de fout en de  
schade met andere woorden van 'zuiver buitencontractuele' aard zijn (...). 

Hieruit volgt inzonderheid dat indien de rechtspersoon ten aanzien van een derde een 
verbintenis,  met  name één van financiële  aard,  is  aangegaan,  tegen het  orgaan geen 
enkele  aquiliaanse  rechtsvordering  en  uiteraard  evenmin  een  contractuele 
rechtsvordering kan worden ingesteld om dat bedrag terug te vorderen of om het herstel,  
in de vorm van een vergoeding of anderszins, te vorderen van de schade die voortvloeit  
uit de wanuitvoering van die verbintenis (X. Dieux, 'La responsabilité des administrateurs 
ou gérants d'une personne morale à l'égard des tiers: derniers développements?', Revue  
du notariat belge, 2006, p. 261). 

7. Van dat beginsel van quasi-immuniteit wordt echter afgeweken wanneer de fout van het  
orgaan tevens een misdrijf is. Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in  
de uitvoering van zijn mandaat een persoonlijke fout begaat die een misdrijf uitmaakt,  
verplicht die fout de bestuurder of mandataris zelf tot vergoeding (Cass., 11 september  
2001, P.99.1742.N).

Wanneer de fout een misdrijf uitmaakt dat de litigieuze schade heeft veroorzaakt, kan het  
slachtoffer  een  buitencontractuele  vordering  tegen  de  uitvoeringsagent  of  tegen  het  
orgaan instellen, zonder dat het hoeft aan te tonen dat de fout en de schade niets met de  
overeenkomst  te  maken  hebben.  Het  orgaan  blijft  persoonlijk  aansprakelijk  voor  de  
schade die een door hem gepleegd misdrijf aan een derde heeft berokkend (cf. Cass., 1  
juni  1984,  AC,  nr.  562;  X.  Dieux,  op.cit.,  p.  259;  J.-Fr.  Goffin,  Responsabilité  des  
dirigeants  de  sociétés,  Larcier,  2004,  p.  129;  O.  Caprasse,  'La  responsabilité  
extracontractuelle  des  dirigeants  de  sociétés',  opm.  onder  rechtbank  van  koophandel  
Bergen, 6 november 2002, JLMB, 2003, p. 1290 e.v..). 

De vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door het  
misdrijf "niet-betaling van het verschuldigde loon" veroorzaakte schade, kan niet alleen 
tegen de werkgever worden ingesteld maar ook tegen een aangestelde of lasthebber die  
zich aan dit misdrijf schuldig heeft gemaakt in de zin van artikel 42 van de wet van 12  
april 1965 betreffende de bescherming van het loon (artikel 20, eerste lid, 3°, van de wet  
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van 3 juli 1978; artikel 2, eerste lid, 1°, van de wet van 12 april 1965) (Cass., 22 januari  
2007, S.05.0095.N).

(Luidens voormeld artikel 42), worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot  
een maand en met geldboete van 26 tot 500 euro of met een van die straffen alleen, 1° de  
werkgever,  zijn  aangestelden  of  lasthebbers  die  zich  schuldig  hebben  gemaakt  aan  
overreding van de artikelen 3, 4, 5, 6, 9 tot 9quinquies, 11, 13, 14, 15, eerste lid, 18, 23  
en 27 tot 34 of van de besluiten ter uitvoering van de artikelen 6, §4, 9quater en 15,  
vierde lid, of van een beslissing van het bevoegde paritair comité, algemeen verbindend  
verklaard door de Koning bij toepassing van artikel 15, derde lid.

8. De vergoeding van 741.648 frank (18.384,97 euro) die (de eiser) volgens het vonnis  
van 4 april 2000 vordert, bestaat uit een opzeggingsvergoeding gelijk aan zes maanden  
loon, het achterstallig loon van de maanden augustus, oktober en november 1996, een  
eindejaarspremie voor 1996 en het vakantiegeld van 1996 en 1997.

Hoewel een opzeggingsvergoeding beschouwd wordt als loon in de zin van de wet van 12  
april  1965  betreffende  de bescherming  van het  loon  der  werknemers,  kan zij  niet  ex  
delicto worden gevorderd,  daar de niet-betaling ervan niet  strafbaar is in de zin van  
artikel 42, 1°, van de voormelde wet van 12 april 1965. De opzeggingsvergoeding valt  
noch onder artikel 9 noch onder artikel 11 van die wet.

Het achterstallig loon van de maanden augustus, oktober en november 1996 (176.136  
frank), de eindejaarspremie voor 1996 (44.186 frank) en het vakantiegeld van 1996 en  
1997 (73.079 frank en 32.697 frank) kunnen daarentegen onder de toepassing vallen van 
artikel 42, 1°, van de wet van 12 april 1965.

Het in dat artikel bedoelde misdrijf is een onopzettelijk misdrijf dat ten laste kan worden 
gelegd zowel aan de werkgever als aan zijn lasthebbers, wanneer die gemachtigd zijn om 
het loon uit te betalen.

Te  dezen  blijkt  uit  de  conclusie  die  de  vzw  C.N.V.E.S.  heeft  neergelegd  voor  de  
arbeidsrechtbank  te  Brussel,  dat  (de  eerste  verweerster)  de  enige  bestuurder  van  de  
vereniging is en dus zij alleen verbintenissen voor (haar) kon aangaan (stuk 7a [van de  
eiser]). 

Het is niet bewezen dat (de tweede en de derde verweerders) bevoegd waren om de lonen  
uit te betalen. Het misdrijf bedoeld in artikel 42,1°, van de wet van 12 april 1965 kan hen  
bijgevolg niet worden toegerekend.

Wat (de eerste verweerster) betreft, preciseert artikel 42 van de wet van 12 april 1965  
met betrekking tot het moreel bestanddeel van het misdrijf niet welk opzet vereist is om  
van een misdrijf te kunnen spreken. Bij stilzwijgen van de wet bestaat het opzettelijk of  
moreel  bestanddeel  van  het  misdrijf  wanneer  de  daad  vrij  werd  verricht,  in  de  
wetenschap dat de wet geschonden werd of met de wil om deze te schenden (Luik, 30 juni  
2006, R.R.D., 2006, liv. 119, 167). 

[De eerste verweerster] zet uiteen dat de financiële toestand van de vzw C.N.V.E.S. sinds  
1996 zorgwekkend was (zie de algemene vergadering van 1996, Belgisch Staatsblad van  
20 juni 1996). Op 31 december 1997 was er een negatief saldo van 700.316 frank en op 
31 december 1998 bedroeg dat saldo 429.154 frank. Zij kon de achterstallige lonen (van  
de eiser) dus niet meer uitbetalen.

Gelet op die geloofwaardige toelichtingen, staat het aan (de eiser) het moreel bestanddeel  
van het misdrijf aan te tonen, wat hij niet doet."

Grieven
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Eerste onderdeel

De feitenrechter kan de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op  
voorwaarde dat hij  geen betwisting opwerpt  waarvan de partijen het bestaan hebben  
uitgeloten,  dat  hij  alleen  steunt  op  feiten  die  hem  regelmatig  ter  beoordeling  zijn  
overgelegd en dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet daarbij het  
recht van verdediging eerbiedigen.

Na te hebben herinnerd aan de door de verweerders voor de appelrechters aangevoerde  
leer van het arrest van het Hof van 7 november 1997, vermeldt het arrest ambtshalve dat  
"het  beginsel  van  de  quasi-immuniteit  van  het  orgaan  van  de  rechtspersoon"  een  
uitzondering  kent  indien  de  fout  van  het  orgaan  tevens  een  misdrijf  uitmaakt.  Het  
vermeldt aldus dat wanneer de fout een misdrijf uitmaakt dat de litigieuze schade heeft  
veroorzaakt,  het  slachtoffer  tegen  de  uitvoeringsagent  of  tegen  het  orgaan  een 
buitencontractuele vordering kan instellen zonder dat het hoeft aan te tonen dat de fout  
en de schade niets met de overeenkomst te maken hebben. Verder vermeldt het arrest nog  
dat als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn  
mandaat een persoonlijke fout begaat die een misdrijf uitmaakt, die fout de bestuurder of  
mandataris zelf tot vergoeding verplicht.

Het arrest preciseert vervolgens dat artikel 42 van de wet van 12 april 1965 betreffende  
de bescherming van het loon de niet-betaling van het verschuldigde loon als een misdrijf  
aanmerkt en dat "de vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura  
van de door het misdrijf 'niet-betaling van het verschuldigde loon' veroorzaakte schade  
niet alleen tegen de werkgever kan worden ingesteld maar ook tegen een aangestelde of  
lasthebber die zich aan dit misdrijf schuldig heeft gemaakt".

Het arrest preciseert zelf dat het achterstallig loon van de maanden augustus, oktober en  
november 1996 (176.136 frank),  de eindejaarspremie van 1996 (44.186 frank)  en het  
vakantiegeld van 1996 en 1997 (73.079 frank en 32.697 frank) onder de toepassing vallen  
van artikel 42, 1°, van de wet van 12 april 1965, en beslist vervolgens, op een eerste  
ambtshalve opgeworpen middel, dat "te dezen [...] uit de conclusie die de vzw C.N.V.E.S.  
heeft neergelegd voor de arbeidsrechtbank te Brussel, blijkt dat [de eerste verweerster]  
de enige bestuurder van de vereniging is en dat zij alleen verbintenissen voor [haar] kon  
aangaan (stuk 7a [van de eiser])",  dat  "niet  is  bewezen dat  [de tweede en de derde  
verweerders] bevoegd waren om de lonen uit te betalen", en dat "het misdrijf bedoeld in 
artikel 42,1°, van de wet van 12 april 1965 hen bijgevolg niet kan worden toegerekend".

Het arrest oordeelt vervolgens, op een tweede ambtshalve opgeworpen middel, dat de  
eerste verweerster "uiteenzet dat de financiële toestand van de vzw C.N.V.E.S. sinds 1996  
zorgwekkend was (zie de algemene vergadering van 1996, Belgisch Staatsblad van 20  
juni 1996). Op 31 december 1997 was er een negatief saldo van 700.316 frank en op 31 
december 1998 bedroeg dat saldo 429.154 frank. Zij kon de achterstallige lonen [van de  
eiser] dus niet meer uitbetalen", en komt tot de slotsom dat "gelet op die geloofwaardige  
toelichtingen,  het aan [de eiser]  staat het moreel bestanddeel van het misdrijf  aan te  
tonen, wat hij niet doet".

In deze zaak hadden noch de eiser noch de verweerders hun argumentatie gebaseerd op  
het misdrijf  "niet-betaling van loon", dat een grond uitmaakt om af te wijken van de  
theorie  van  de  samenloop  van  aansprakelijkheid.  De  verweerders,  in  het  bijzonder,  
hebben  alleen  gepreciseerd  dat  zij  krachtens  de  theorie  van  de  samenloop  van 
aansprakelijkheid niet  persoonlijk aansprakelijk gesteld konden worden op grond van  
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, daar de eiser slechts de vergoeding vorderde  
"van  de  schade  voortvloeiend  uit  de  wanuitvoering  van  de  overeenkomst  door  de  
vereniging".
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Hoewel aangenomen wordt dat de feitenrechter ambtshalve, en zonder noodzakelijk het  
debat te moeten heropenen, kan nagaan of de voorwaarden voor de toepassing van een  
door de partijen aangevoerde rechtsregel vervuld zijn, is zijn optreden buitensporig en  
onmogelijk te verantwoorden wanneer dat onderzoek hem ertoe brengt om ambtshalve  
verschillende middelen in feite op te werpen die wel gegrond zijn op feiten die door de  
partijen  zijn  aangevoerd  maar  die  zij  niet  expliciet  hebben  benadrukt,  zodat  hij  hun  
verwachtingen dermate in de war stuurt dat het recht van verdediging op flagrante wijze  
is miskend, aangezien de partijen over die middelen geen tegenspraak hebben kunnen  
voeren.

Hoewel de verweerders hun argumenten niet op die feiten hebben gebaseerd, beslist het  
arrest  aldus  dat  "uit  de  conclusie  die  de  vzw  C.N.V.E.S.  heeft  neergelegd  voor  de  
arbeidsrechtbank  te  Brussel,  blijkt  dat  [de  eerste  verweerster]  de  bestuurder  van  de  
vereniging is en dus zij alleen verbintenissen voor [haar] kon aangaan", en dat derhalve  
niet is bewezen dat de tweede en de derde verweerder gemachtigd waren om het loon uit  
te betalen, zodat het misdrijf bedoeld in artikel 42, 1°, van de wet van 12 april 1965 hen  
niet kan worden toegerekend. Het arrest werpt zodoende ambtshalve een middel in feite  
op en miskent het recht van verdediging van de eiser, alsook het algemeen rechtsbeginsel  
dat  is  vastgelegd  in  artikel  774  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  krachtens  hetwelk  de  
rechter de rechtsnorm moet vaststellen die van toepassing is op de bij hem aanhangig  
gemaakte vordering en deze moet toepassen zonder daarbij het recht van verdediging te  
miskennen, aangezien het arrest de heropening van het debat niet heeft bevolen om de  
eiser de mogelijkheid te bieden zich hierover uit te spreken.

Hoewel geen enkele partij een grond van ontoerekenbaarheid heeft aangevoerd, beslist  
het arrest vervolgens dat "[de eerste verweerster] uiteenzet dat de financiële toestand van  
de vzw C.N.V.E.S. sinds 1996 zorgwekkend was (zie de algemene vergadering van 1996,  
Belgisch Staatsblad van 20 juni 1996). Op 31 december 1997 was er een negatief saldo  
van 700.316 frank en op 31 december 1998 bedroeg dat saldo 429.154 frank. Zij kon de  
achterstallige lonen [van de eiser] dus niet meer uitbetalen", en stelt het vast dat de eiser  
het moreel bestanddeel van het misdrijf niet heeft bewezen, wat hij volgens het arrest  
nochtans  had  moeten  doen,  daar  de  "toelichtingen"  van  de  eerste  verweerster  
geloofwaardig waren. Het arrest werpt aldus ambtshalve een middel in feite op waarover  
de  partijen  geen  tegenspraak  hebben  kunnen  voeren,  zodat  het  arrest  het  recht  van 
verdediging  van  de  eiser  miskent,  alsook  het  in  het  middel  bedoelde  algemeen  
rechtsbeginsel betreffende de bevoegdheid van de rechter.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
(...)

Eerste onderdeel
De rechter  kan  de  voor  hem aangevoerde  redenen  ambtshalve  aanvullen,  op 
voorwaarde  dat  hij  geen  betwisting  opwerpt  waarvan  de  partijen  het  bestaan 
hebben uitgesloten,  enkel  steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling 
zijn overgelegd en het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet daarbij 
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het recht van verdediging eerbiedigen.

Het  arrest  stelt  vast  dat  de  eiser  vorderde  dat  de  verweerders,  in  hun 
hoedanigheid van bestuurders van een vereniging zonder winstoogmerk, zouden 
worden  veroordeeld  tot  betaling  van  een  schadevergoeding  gelijk  aan  drie 
maanden loon, een eindejaarspremie en het vakantiegeld die de vereniging hem 
nog steeds verschuldigd was.

Het arrest verwerpt die vordering door uit de hem ter beoordeling voorgelegde 
feiten af te leiden dat het moreel bestanddeel van het misdrijf "niet-betaling van 
het loon" ten aanzien van de eerste verweerster niet was aangetoond en dat het 
misdrijf aan de tweede en de derde verweerder niet kan worden toegerekend.

Uit  de stukken waarop het  Hof vermag acht  te  slaan,  blijkt  eensdeels  dat  de 
verweerders niet hebben aangevoerd dat het moreel bestanddeel van het misdrijf 
ontbrak of dat het misdrijf hen niet kon worden toegerekend, en, anderdeels, dat 
het hof van beroep de partijen niet de mogelijkheid heeft geboden over die door 
het hof ambtshalve opgeworpen middelen tegenspraak te voeren.

Het arrest miskent derhalve eisers recht van verdediging.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  de  vordering  van  de  eiser  tot 
betaling  van  een  schadevergoeding  gelijk  aan  drie  maanden  loon,  een 
eindejaarspremie en het vakantiegeld, vermeerderd met de intrest, verwerpt en 
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 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

31  januari  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: mevr. Delange – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
procureur-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en De Gryse.

Nr. 89

3° KAMER - 31 januari 2011
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MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - RECHT OP 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - BESTAANSMIDDELEN - BEREKENING - EISER - SAMENWONENDE - 
KONING - MACHTIGING - OMVANG

Voor de berekening van de bestaansmiddelen van de aanvrager van het leefloon kunnen,  
binnen de grenzen bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de  
Ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont, in  
aanmerking worden genomen; die bepaling machtigt de Koning om de gevallen te bepalen 
waarin de bestaansmiddelen van de samenwonenden van de aanvrager van het leefloon in  
aanmerking moeten of kunnen komen of niet in aanmerking worden genomen1. (Art. 16, §1, 
Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie; Art. 34, §4, KB 11 
juli 2002)

(OCMW LA LOUVIERE T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0030.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is  gericht  tegen het  arrest,  op 16 december 2009 gewezen 
door het arbeidshof te Bergen.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 108, 149 en 159 van de Grondwet;

- de artikelen 14, inzonderheid §1, eerste lid, 3°, en §2, en 16 van de wet van 26 mei 2002  
betreffende het recht op maatschappelijke integratie;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen 
van het leefloon, zoals gewijzigd bij artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 15 maart  
2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de  
bedragen van het leefloon;

- artikel 34, inzonderheid §4, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het  
algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, genomen ter  
uitvoering  van  de  wet  van  26  mei  2002  betreffende  het  recht  op  maatschappelijke  
integratie.

Aangevochten beslissingen

Het arrest vermeldt het volgende:

"I. (...) in dit geschil, dat tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort, werden de 
partijen in hun middelen gehoord op de openbare rechtszitting van de zevende kamer van 
18  november  2009;  na  de  pleidooien  werd  de  zaak  medegedeeld  aan  het  openbaar  

1 Zie concl. OM in Pas, 2011, nr.89. 
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ministerie  dat  meteen  een  mondeling  advies  heeft  uitgebracht;  gelet  op  de  replieken  
waarvan in het proces-verbaal van de terechtzitting akte werd genomen.

II.  Wat  de middelen in  hoger beroep betreft,  betoogt  (de eiser)  in  substantie  dat  het  
beroepen vonnis artikel 34 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 schendt, in zoverre  
het voor onbepaalde tijd, vanaf 24 augustus 2008 en uiterlijk tot 31 augustus 2009, een  
leefloon  voor  personen  met  'gezinslast'  toekent  maar  van  dat  leefloon  niet  de  
kinderbijslag voor wezen aftrekt  die de echtgenote (van de verweerder) voor haarzelf  
ontvangt (zij is nog steeds studente), hoewel dit ontegenzeglijk 'bestaansmiddelen' zijn.

[De verweerder] betoogt van (zijn) kant dat, zelfs als ervan moet worden uitgegaan dat  
artikel 34, §4, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 van toepassing zou zijn, de  
aftrek  van  de  kinderbijslag  facultatief  is;  dat  artikel,  dat  vervat  is  in  een  koninklijk  
besluit, zou strijdig zijn met artikel 16 van de wet van 26 mei 2002, krachtens hetwelk het  
openbaar  centrum  voor  maatschappelijk  welzijn  dat  soort  bestaansmiddelen  in 
aanmerking kan nemen, zonder dat het daartoe evenwel verplicht is, terwijl het koninklijk  
besluit het net verplicht om ze in aanmerking te nemen; het leefloon moet de betrokkenen  
in  elk  geval  in  staat  stellen  een  leven  te  leiden  dat  beantwoordt  aan  de  menselijke  
waardigheid,  wat  niet  het  geval  zou  zijn  wanneer  de  door  de  echtgenote  (van  de  
verweerder) ontvangen kinderbijslag voor wezen hiervan afgetrokken zou worden; (de  
verweerder) verklaart ten slotte dat hij zich voor de terugvordering van het voorschot van  
120 euro op het leefloon verlaat op de wijsheid van de rechter.

III. Het met het hoger beroep beoogde feitelijke resultaat, dat wil zeggen het voorwerp 
van dit geschil, bestaat erin dat (de eiser) de wijziging van het beroepen vonnis en de  
bevestiging van de administratieve beslissingen van 11 september 2008 wil verkrijgen.

[De verweerder] vordert van (zijn) kant het beroepen vonnis zonder meer te bevestigen en  
(de eiser) te veroordelen in de kosten, beperkt tot een rechtsplegingsvergoeding, bepaald  
op 291,50 euro, en vraagt tegelijkertijd de rechter om over het gedeelte van het hoger  
beroep betreffende het leefloon uitspraak te doen als naar recht.

IV. Wat de oorzaak van het geschil betreft, blijkt uit de door de partijen in het bijzonder 
aangevoerde feiten die als precies, steekhoudend en bewezen kunnen worden beschouwd 
en die in oplopende chronologische volgorde zijn uiteengezet, dat (de verweerder), een 
Belg van 20 jaar, met zijn echtgenote van 19 jaar en hun zoon van één jaar samenwoont.  
De  echtgenote  is  een  wees,  studeert  nog  en  ontvangt  als  zodanig  kinderbijslag  voor  
zichzelf. Het koppel ontvangt tevens kinderbijslag voor het kind.

Het  koppel  dat  (de  verweerder)  samen  met  zijn  echtgenote  vormt,  is  zich  sinds  25  
augustus 2008 op het grondgebied van de gemeente La Louvière komen vestigen. Enkele  
dagen  later,  namelijk  op  29  augustus  2008,  heeft  (de  verweerder)  het  leefloon  
aangevraagd.

Aldus werd een verslag betreffende de maatschappelijke enquête opgemaakt en daaruit  
blijkt, buiten het voornoemde, dat zij bescheiden gewone kosten hebben, zoals een redelijk  
gematigde  huishuur  van  390  euro  per  maand,  en  dat  zij  elke  maand  369,31  euro  
kinderbijslag ontvangen.

Ten  gevolge  van  de  ingediende  aanvraag  en  gelet  op  de  gegevens  uit  het  verslag  
betreffende de maatschappelijke enquête,  heeft  de (eiser(  op 11 september 2008 twee  
beslissingen genomen die hij op dezelfde dag, met name 16 september 2008, ter kennis  
heeft gebracht.

De eerste beslissing kent (de verweerder( vanaf 29 augustus 2008 een leefloon toe voor  
personen met gezinslast, in dit geval een minderjarig kind. Die beslissing is gemotiveerd  



376 HOF VAN CASSATIE 31.1.11 - Nr. 89 

als volgt : 'U vervult alle wettelijke voorwaarden voor de toekenning van het leefloon. Ter 
informatie, (...) het maandelijks bedrag dat u wordt toegekend is het volgende : van 29 
augustus 2008 tot 31 augustus 2008 : 56,77 euro; van 1 september 2008 tot 31 december  
2008 : 586,77 euro. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele inkomsten van uw 
levenspartner  (...).  Op  jaarbasis  ontvangt  u  dus  een  bedrag  van  7.039,98  euro,  dat  
berekend is als volgt: 11.167,70 euro, na aftrek van de gezinsbijslagen (4.431,72 euro)  
plus 310 euro'. (...)

De  hierboven  samengevatte  eerste  beslissing  werd  binnen  de  voorgeschreven  termijn  
betwist  [...].  Het  beroepen  vonnis  heeft  een  leefloon  voor  personen  met  gezinslast  
toegekend vanaf 25 augustus 2008 (het gaat om een verschrijving, daar het leefloon pas  
kon worden toegekend vanaf de datum waarop de aanvraag was ingediend, namelijk 29  
augustus 2008)."

Het arrest beslist vervolgens als volgt:

"verklaart  het  hoger  beroep  ontvankelijk  maar  ongegrond  en  bevestigt  het  beroepen  
vonnis, dat voor recht zegt dat er (aan de verweerder) een leefloon voor personen met  
gezinslast  moest  worden  toegekend  zonder  aftrek  van  de  bestaansmiddelen  van  de  
echtgenoot, te dezen de door de echtgenote ontvangen kinderbijslag; preciseert evenwel  
dat het leefloon voor personen met gezinslast moet worden toegekend vanaf de aanvraag,  
dat wil zeggen 29 augustus 2008, en niet vanaf 25 augustus 2008; veroordeelt (de eiser),  
overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de kosten van  
het  geding  in  hoger  beroep,  die  door  (de  verweerder(  zijn  bepaald  op  een  
rechtsplegingsvergoeding  van  291,50  euro,  die  echter  verminderd  wordt  tot  het  
basisbedrag van 145,78 euro, aangezien de vordering in de eerste plaats ertoe strekte het  
beginsel  van  een  administratieve  akte  te  betwisten,  zonder  dat  daarbij  een  precieze  
berekening werd overgelegd op grond waarvan het bedrag van de vordering bepaald kon  
worden," 

Het grondt zijn beslissing op de volgende redenen:

"Artikel 14, §2, van de wet van 26 mei 2002 bepaalt dat het bedrag van het leefloon  
verminderd  wordt  met  de  bestaansmiddelen  (van  de  sociaal  verzekerde(,  berekend 
overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II. Artikel 16, §1, van dezelfde wet,  
bepaalt dat alle bestaansmiddelen waarover de (sociaal verzekerde( beschikt (d.w.z. die  
hij  ontvangt  of  concreet  kan  ontvangen),  van  welke  aard  en  oorsprong  ook,  in  
aanmerking  komen.  Diezelfde  paragraaf  1  bepaalt  daarenboven  dat  'eveneens  in  
aanmerking kunnen worden genomen, binnen de perken bepaald door de Koning, bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen 
met wie de aanvrager samenwoont'.

De Koning heeft met toepassing van die bepaling het koninklijk besluit van 11 juli 2002 
uitgevaardigd. Artikel 34, §4, van dat besluit bepaalt het volgende : 'indien de aanvrager 
gerechtigd is op een leefloon bedoeld in artikel 14, §1, eerste lid, 3°, van de wet (dat wil  
zeggen een leefloon voor personen met gezinslast), worden alle bestaansmiddelen van de  
echtgenoot of levenspartner in aanmerking genomen'. Noch de wet noch het koninklijk  
besluit geven een specifieke omschrijving van het begrip 'bestaansmiddelen',  zodat het  
overeenkomt met de omschrijvingen die woordenboeken er gewoonlijk aan geven,  met  
name : 'alles waarmee een moeilijke situatie kan worden verbeterd, of het nu gaat om  
mogelijkheden, financiële of materiële middelen dan wel om inkomsten in ruime zin'. Het  
kan niet worden betwist dat de echtgenote (van de verweerder) kinderbijslag ontvangt  
die, krachtens de toepasselijke reglementering, onder het begrip 'bestaansmiddelen' valt  
en bijgevolg in aanmerking moet worden genomen. Uit het gebruik van het overgankelijk  
werkwoord 'kunnen' (wat duidt op een mogelijkheid) in de eerste paragraaf van artikel 16  
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van de wet van 26 mei 2002, blijkt echter dat dit artikel voorzag in een zekere vrijheid bij  
de  beoordeling  van  de  bestaansmiddelen  van  de  personen  met  wie  de  aanvrager  
samenwoont, terwijl het koninklijk besluit zonder meer bepaalt dat alle bestaansmiddelen 
van de echtgenoot of levenspartner, zonder enige uitzondering of beoordelingsvrijheid, in  
aanmerking worden genomen. Door een aldus gesteld besluit uit te vaardigen, heeft de  
uitvoerende macht de bevoegdheid overschreden die de wetgever haar had toegekend  
(bij) artikel 16, §1, van de wet van 26 mei 2002.

Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en de rechtbanken de besluiten  
echter alleen toe voor zover zij met de wetten overeenstemmen, wat niet geldt voor de  
vierde paragraaf van artikel 34 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002, zoals die werd  
gewijzigd bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 5 december 2004. Aangezien de  
vierde paragraaf van artikel  34 buiten toepassing moet worden gelaten,  vloeit  hieruit  
voort dat het beroepen vonnis niettemin, maar dan wel om andere redenen, moet worden  
bevestigd, onder voorbehoud van de verduidelijkingen in het (...) dictum (van onderhavig  
arrest)."

Grieven

Eerste onderdeel

1. Luidens artikel 14, §1, eerste lid, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht  
op maatschappelijke integratie, "bedraagt het leefloon (...) 8.800 euro voor een persoon  
die samenwoont met een gezin te zijnen laste. Dit recht wordt geopend van zodra er ten  
minste één minderjarig ongehuwd kind aanwezig is.  Het dekt meteen het recht van de  
eventuele  echtgeno(o)t(e)  of  levenspartner.  Onder  gezin  ten  laste  wordt  verstaan,  de  
echtgenoot, de levenspartner, het ongehuwd minderjarig kind of meerdere kinderen onder  
wie minstens één ongehuwd minderjarig kind. Onder levenspartner wordt verstaan, de  
persoon  met  wie  de aanvrager een feitelijk  gezin  vormt.  De Koning bepaalt,  bij  een  
besluit  vastgesteld na overleg in de ministerraad,  in  welke mate de echtgenoot  of  de  
levenspartner de in artikel 3 bedoelde voorwaarden moet vervullen".

Het  bedrag van  8.800  euro  werd verhoogd tot  9.339,55  euro door  artikel  1  van  het  
koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon,  
zoals het werd gewijzigd bij artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 15 maart 2007 tot  
wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen  
van het leefloon.

Artikel 14, §2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke  
integratie,  bepaalt  dat  "het  bedrag  van  het  leefloon  verminderd  wordt  met  de  
bestaansmiddelen van de aanvrager, berekend overeenkomstig de bepalingen van titel II,  
hoofdstuk  II".  Artikel  16  van  de  wet  van  26  mei  2002  betreffende  het  recht  op  
maatschappelijke integratie luidt als volgt : "§1. Onverminderd de toepassing van het  
bepaalde  in  §2,  komen  alle  bestaansmiddelen  in  aanmerking  van  welke  aard  en  
oorsprong  ook,  waarover  de  aanvrager  beschikt,  met  inbegrip  van  alle  uitkeringen  
krachtens  de  Belgische  of  buitenlandse  sociale  wetgeving.  Kunnen  eveneens  in 
aanmerking worden genomen binnen de perken bepaald door de Koning, bij een besluit  
vastgesteld na overleg in de ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie  
de aanvrager samenwoont. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in  
de ministerraad de modaliteiten van het onderzoek naar de bestaansmiddelen en stelt de  
regels vast van de berekening van die middelen. §2. De Koning kan bij besluit vastgesteld  
na overleg in de ministerraad de inkomsten aanduiden die, hetzij voor het geheel, hetzij  
gedeeltelijk, niet in aanmerking komen bij het berekenen van de bestaansmiddelen."

Artikel  34,  §4,  van  het  koninklijk  besluit  van  11  juli  2002  houdende  het  algemeen  
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reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, dat genomen werd ter  
uitvoering  van  de  wet  van  26  mei  2002  betreffende  het  recht  op  maatschappelijke  
integratie,  bepaalt  het  volgende : "Indien de aanvrager gerechtigd is op een leefloon  
bedoeld in artikel 14, §1, eerste lid, 3°, van de wet worden alle bestaansmiddelen van de 
echtgenoot of levenspartner in aanmerking genomen. Deze inkomsten worden berekend  
overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II van de wet".

Het arrest beslist om aan de verweerder een leefloon toe te kennen op grond van artikel  
14,  §1,  eerste  lid,  3°,  van  de  wet  van  26  mei  2002  betreffende  het  recht  op  
maatschappelijke integratie, zonder daarvan de bestaansmiddelen van de echtgenote van  
de (verweerder( af te trekken, om alle redenen die in het middel weergegeven worden, en  
in het bijzonder op grond dat "de uitvoerende macht,  toen zij  artikel  34,  §4,  van het  
koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht  
op maatschappelijke integratie uitvaardigde, 'de bevoegdheid heeft overschreden die de  
wetgever haar had toegekend [bij] artikel 16, §1, van de wet van 26 mei 2002. Krachtens  
artikel  159 van de Grondwet  passen de hoven en de rechtbanken de besluiten echter  
alleen toe voor zover zij met de wetten overeenstemmen, wat niet geldt voor de vierde  
paragraaf  van artikel  34 van het  koninklijk  besluit  van 11 juli  2002,  zoals  die  werd  
gewijzigd bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 5 december 2004. Aangezien de  
vierde paragraaf van artikel  34 buiten toepassing moet worden gelaten,  vloeit  hieruit  
voort dat het beroepen vonnis niettemin, maar dan wel om andere redenen, moet worden  
bevestigd, onder voorbehoud van de verduidelijkingen in het [...] dictum [van onderhavig  
arrest]".

Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken "de algemene,  
provinciale  en  plaatselijke  besluiten  en  verordeningen  alleen  toe  in  zover  zij  met  de  
wetten overeenstemmen". Op grond van artikel 108 van de Grondwet maakt de Koning  
immers "de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten  
nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering  
te mogen verlenen". Hoewel de uitvoerende macht, bij de vervulling van de haar door  
artikel 108 van de Grondwet toevertrouwde opdracht, de draagwijdte van de wet niet  
mag  uitbreiden  en  evenmin  mag  inperken,  moet  zij  evenwel  uit  het  beginsel  en  de  
algemene  opzet  van  de  wet  de  gevolgen  afleiden  die  daaruit  natuurlijkerwijze  
voortvloeien naar de geest waarin zij is tot stand gekomen en volgens het doel dat de wet  
ermee beoogde.

4. Het hierboven weergegeven artikel 16, §1, tweede lid, van de wet van 26 mei 2002  
betreffende  het  recht  op  maatschappelijke  integratie  geeft  de  Koning  een  uitgebreide  
verordenende  bevoegdheid  om  de  regels  te  bepalen  voor  het  berekenen  van  alle  
bestaansmiddelen  die  in  aanmerking  komen  om het  bedrag  van  het  leefloon  vast  te  
stellen, zonder een onderscheid te maken naargelang die bestaansmiddelen rechtstreeks  
ten goede komen aan de aanvrager dan wel aan de personen met wie hij samenwoont.

Die bepaling is ingevoegd in hoofdstuk II van titel II van de wet, dat betrekking heeft op  
de algemene regels voor de berekening van de bestaansmiddelen, en niet in hoofdstuk III  
van dezelfde titel, dat betrekking heeft op de procedure die het openbaar centrum voor  
maatschappelijk welzijn moet volgen om de aanvragen concreet te onderzoeken.

De aanwending van het werkwoord "kunnen" in de tweede zin van artikel 16, §1, eerste  
lid, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie,  
drukt bijgevolg de mogelijkheid uit voor de Koning om, binnen de grenzen die Hij bepaalt  
bij een na overleg in de ministerraad vastgesteld besluit,  de bestaansmiddelen van de  
personen met wie de aanvrager samenwoont, in aanmerking te doen nemen.

Artikel  34,  §4,  van  het  koninklijk  besluit  van  11  juli  2002  houdende  het  algemeen  
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reglement  betreffende  het  recht  op  maatschappelijke  integratie  maakt  van  die  
mogelijkheid gebruik en bepaalt aldus dat alle bestaansmiddelen van de echtgenoot of  
levenspartner in aanmerking moeten worden genomen.

Dat artikel sluit aldus de mogelijkheid voor het openbaar centrum voor maatschappelijk  
welzijn uit om geen acht te slaan op het geheel of een gedeelte van die bestaansmiddelen  
wanneer het een individuele beslissing neemt over de aanvragen voor een leefloon die tot  
het centrum worden gericht.

Die uitsluiting beperkt in geen geval de draagwijdte van artikel 16 van de wet van 26 mei  
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, daar het werkwoord "kunnen",  
zoals hierboven is gezegd,  geen betrekking heeft  op de individuele beslissingen,  maar 
bedoeld is om, op een hoger niveau, te wijzen op de ruime bevoegdheid waarover de  
uitvoerende macht beschikt om zijn verordenende opdracht te vervullen.

5.  Daarenboven  moeten  volgens  de  algemene  opzet  van  de  wet  van  26  mei  2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie in beginsel alle bestaansmiddelen 
van de aanvrager, van welke aard en oorsprong ook, in aanmerking worden genomen,  
behalve  wanneer  de  Koning  in  voorkomend  geval  preciseert  dat  zij  niet  of  slechts  
gedeeltelijk in aanmerking mogen worden genomen.

Volgens de bewoordingen van artikel 16, §1, komen immers alle bestaansmiddelen van de  
aanvrager, van welke aard of oorsprong ook, in aanmerking en heeft alleen de Koning de  
bevoegdheid om, in voorkomend geval, het aldus gestelde beginsel van de samenvoeging 
van de bestaansmiddelen in te perken. Die wil  van de wetgever blijkt duidelijk uit de  
bewoordingen  "onverminderd  de  toepassing  van  het  bepaalde  in  §2",  die  betrekking 
hebben  op  de  bevoegdheid  van  de  Koning  om  bepaalde  bestaansmiddelen  voor  de  
berekening van het leefloon geheel of gedeeltelijk uit te sluiten.

6.  De Koning overschrijdt  bijgevolg niet  de bevoegdheid die hem werd toegekend bij  
artikel 108 van de Grondwet en bij artikel 16 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het  
recht op maatschappelijke integratie, wanneer Hij in artikel 34, §4, van het koninklijk  
besluit  van  11  juli  2002  houdende  het  algemeen  reglement  betreffende  het  recht  op  
maatschappelijke  integratie  bepaalt  dat  alle  bestaansmiddelen  van  de  echtgenoot  of  
levenspartner van de aanvrager van het leefloon bij de berekening van dat leefloon in  
aanmerking worden genomen.

Het arrest dat beslist om op grond van artikel 159 van de Grondwet dit artikel 34, §4,  
niet toe te passen en te dezen aan de (verweerder), krachtens artikel 14, inzonderheid §1,  
eerste lid, 3°, en §2, en artikel 16 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op  
maatschappelijke integratie en artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 
tot verhoging van de bedragen van het leefloon, zoals het werd gewijzigd bij artikel 1, 2°,  
van het koninklijk besluit van 15 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 
september  2004  tot  verhoging  van  de  bedragen  van  het  leefloon,  een  leefloon  voor  
personen met gezinslast toe te kennen, zonder dat het daarvan de bestaansmiddelen van  
zijn echtgenote aftrekt, verantwoordt derhalve zijn beslissing in het licht van alle in het  
middel bedoelde bepalingen niet  naar recht,  met uitzondering van artikel  149 van de  
Grondwet.

Tweede onderdeel

1. Uit de in het middel weergegeven redenen blijkt dat het arrest verklaart dat het met  
name de tweede zin van artikel 16, §1, eerste lid, van de wet van 26 mei 2002 betreffende  
het  recht  op  maatschappelijke  integratie  toepast,  naar  luid  waarvan  "eveneens  in  
aanmerking kunnen worden genomen (...) de bestaansmiddelen van de personen met wie  
de aanvrager samenwoont".
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2. Het arrest beslist, op grond van die bepaling, om aan de verweerder een leefloon voor  
personen met "gezinslast" toe te kennen, zonder dat het daarvan de bestaansmiddelen van  
zijn echtgenote aftrekt. Het arrest geeft evenwel met geen enkele reden aan waarom het te  
dezen  beslist  de  bestaansmiddelen  van  de  echtgenote  van  de  verweerder  niet  in  
aanmerking  te  nemen.  Het  arrest  stelt  het  Hof  aldus  in  de  onmogelijkheid  het  hem  
opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen en motiveert zijn beslissing niet regelmatig.  
Het arrest schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3, 4°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie, kan een persoon dat recht genieten indien hij niet 
over toereikende bestaansmiddelen beschikt.

Artikel 14 van die wet stelt het bedrag van het leefloon voor elke categorie van 
begunstigden vast. De tweede paragraaf  van dat artikel  bepaalt dat  dit bedrag 
verminderd wordt met de bestaansmiddelen van de sociaal verzekerde.

Overeenkomstig artikel 16, §1, eerste lid, tweede zin, van de wet, kunnen ook de 
bestaansmiddelen  van  de  personen  met  wie  de  aanvrager  samenwoont,  in 
aanmerking worden genomen, binnen de grenzen bepaald door de Koning, bij 
een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad.

Die  wetsbepaling  machtigt  de  Koning  de  gevallen  te  bepalen  waarin  de 
bestaansmiddelen van de samenwonenden met de sociaal verzekerde moeten of 
kunnen in aanmerking worden genomen of niet in aanmerking komen.

Dat is het voorwerp van artikel 34 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 
houdende  het  algemeen  reglement  betreffende  het  recht  op  maatschappelijke 
integratie  waarvan  paragraaf  4  bepaalt  dat,  indien  de  sociaal  verzekerde 
gerechtigd is op een leefloon bedoeld in artikel 14, §1, eerste lid, 3°, van de wet, 
dat  wil  zeggen  indien  hij  samenwoont  met  een  gezin  te  zijnen  laste,  alle 
bestaansmiddelen  van  de  echtgenoot  of  levenspartner  in  aanmerking  worden 
genomen.

Het arrest dat oordeelt dat door het uitvaardigen van de voormelde bepaling die 
"(in)  geen  enkele  uitzondering  (voorziet)  of  geen  enkele  beoordelingsvrijheid 
(laat)", de Koning de bevoegdheid heeft overschreden die Hem is toegekend bij 
artikel  16,  §1,  van  de  wet,  dat  "in  een  zekere  vrijheid  voor(ziet)  bij  de 
beoordeling van  de bestaansmiddelen  van  de personen  met  wie de  aanvrager 
samenwoont", en op grond daarvan beslist om artikel 34, §4, van het koninklijk 
besluit  niet  toe  te  passen  en  de  bestaansmiddelen  van  de  echtgenote  van  de 
verweerder niet in aanmerking te nemen, schendt derhalve artikel 16, §1, eerste 
lid, tweede zin, van de wet van 26 mei 2002.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de 
eiser in de kosten.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

31  januari  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Delange –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, procureur-
generaal – Advocaten: mrs. Grégoire en De Bruyn.

Nr. 90

3° KAMER - 31 januari 2011

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR 
VOLTIJDSE ARBEID - TEGENBEWIJS - DEELTIJDSE WERKNEMERS

De werkgever moet het tegenbewijs leveren van het vermoeden dat de werknemers hun  
prestaties hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid;  
dat tegenbewijs bestaat in het bewijs dat de deeltijdse werknemers geen voltijdse prestaties 
hebben  verricht  in  het  kader  van een arbeidsovereenkomst  voor  voltijdse  arbeid1.  (Art. 
22ter, RSZ-wet)

(ACTIVA nv T. RSZ)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0052.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 25 november 2009 gewezen 
door het arbeidshof te Brussel.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Het OM concludeerde tot verwerping maar meende dat het enige middel feitelijke grondslag miste.
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- artikel 149 Grondwet;

- artikel  22ter van de wet  van 27 juni  1969 tot  herziening van de besluitwet van 28  
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het van  
toepassing was vóór en na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001,  
dat zelf bevestigd werd bij de wet van 24 februari 2003, en vóór en, voor zover nodig, na  
de wijziging ervan bij de wet van 27 december 2004;

- de artikelen 448 tot 464 Wetboek van Strafvordering;

- artikel 870 Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 1134, 1165, 1315, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek;

- artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;

- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de  
mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis en legt de kosten van het hoger beroep ten laste  
van de eiseres, om alle redenen en in het bijzonder om de volgende redenen:

"IV. Bespreking

1. Volgens artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke  
zekerheid  der  arbeiders,  zoals  het  in  2004 van  toepassing  was,  worden de  deeltijdse 
werknemers vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst  
voor arbeid als voltijdse werknemer.

2.  De  werkgever  heeft  zich  niet  gehouden  aan  de  maatregelen  betreffende  de  
openbaarmaking van de werkroosters,  die zijn voorgeschreven in geval van deeltijdse  
arbeid volgens vaste werkroosters (afschrift van de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse  
arbeid of van een ondertekend uittreksel uit de overeenkomst met de werkroosters, dat  
bewaard wordt op een plaats waar het  arbeidsreglement  geraadpleegd kan worden -  
artikel 157 van de programmawet van 22 december 1989; variabel werkrooster dat door 
aanplakking op dezelfde plaats aan de werknemer ter kennis wordt gebracht - artikel 159  
van de wet).

De drie werkneemsters worden bijgevolg vermoed voltijds te hebben gewerkt.

Zelfs  als  het  vermoeden  geldt  tot  het  tegendeel  bewezen  is,  volstaan  de  
arbeidsovereenkomsten,  die  na  de  controle  werden  overgelegd,  en  de  individuele  
rekeningen niet om het tegendeel te bewijzen. De arbeidsovereenkomsten konden immers  
evengoed  na  de  controle  zijn  opgesteld  en  geantidateerd.  De  verklaringen  die  de  
werkgever aan het sociaal secretariaat en vervolgens aan de Rijksdienst  voor Sociale  
zekerheid heeft afgelegd, konden evengoed onjuist zijn. Zoals de Rijksdienst voor Sociale  
Zekerheid betoogt, is het mogelijk dat de drie werkneemsters voltijds gewerkt hebben en  
na 9 uur gewerkt hebben, ofwel in de warenhuizen waar zij vóór 9 uur aan het werk  
werden aangetroffen,  ofwel op andere plaatsen, terwijl  slechts enkele arbeidsuren per  
dag waren aangegeven".

Grieven

Artikel  22ter  van  de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  
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december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het van 
toepassing  was  vóór  de  wijziging  ervan  bij  het  koninklijk  besluit  van  10  juni  2001,  
bepaalde wat volgt : "Behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt  
aangebracht, worden de deeltijdse werknemers vermoed, bij ontstentenis van inschrijving  
in de documenten bedoeld bij de artikelen 160, 162, 163 en 165 van de programmawet  
van 22 december 1989 of bij gebrek aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164  
van  dezelfde  wet,  hun  (normale  werkelijke  arbeid)  te  hebben  uitgevoerd  volgens  de  
werkoosters die openbaar werden gemaakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 159 van  
dezelfde wet. Bij ontstentenis van openbaarmaking van de normale werkroosters van de 
betrokken  werknemers,  worden  de  deeltijdse  werknemers  vermoed  arbeid  te  hebben 
verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor arbeid als voltijdse werknemer".

Artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk  
besluit van 10 juni 2001 en bevestigd door de wet van 24 februari 2003, maar vóór de  
wijziging ervan bij de wet van 27 december 2004, bepaalde wat volgt:"Behoudens bewijs  
van  het  tegendeel  dat  door  de  werkgever  wordt  aangebracht,  worden  de  deeltijdse  
werknemers vermoed, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de  
artikelen 160, 162, 163 en 165 van de programmawet van 22 december 1989 of bij gebrek 
aan gebruik van de apparaten bedoeld bij  artikel  164 van dezelfde wet,  hun normale 
werkelijke arbeid te hebben uitgevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar  
gemaakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 159 van dezelfde wet. Bij ontstentenis van  
openbaarmaking van de normale werkroosters van de betrokken werknemers, worden de  
deeltijdse  werknemers  vermoed  arbeid  te  hebben  verricht  in  het  kader  van  een  
arbeidsovereenkomst voor arbeid als voltijdse werknemer".

Die  bepaling  voerde  dus  een  weerlegbaar  vermoeden  in  volgens  hetwelk  deeltijdse  
werknemers  geacht  werden  voltijds  te  hebben  gewerkt  indien  de  formaliteiten  van  
openbaarmaking van de werkroosters niet waren nageleefd. De werkgever had dus het  
recht aan te tonen dat zijn werknemer daadwerkelijk deeltijds werkte en dat de deeltijdse 
werknemers dus niet voltijds hadden gewerkt in het kader van een arbeidsovereenkomst  
voor voltijdse arbeid.

Het  arrest  wijst  erop  dat  de eiseres  de werkroosters  voor  deeltijdse  arbeid van drie  
werkneemsters niet openbaar had gemaakt, overeenkomstig de artikelen 157 en 159 van  
de programmawet van 22 december 1989, en dat die werkneemsters "bijgevolg werden 
vermoed voltijdse arbeid te hebben verricht". Het arrest erkent evenwel dat de eiseres  
niettemin dat vermoeden kon weerleggen door het bewijs van het tegendeel aan te voeren.  
Dat bewijs moet dus daadwerkelijk door de eiseres geleverd worden.

Om het vermoeden te weerleggen dat de drie betrokken werkneemsters voltijds werkten,  
beriep de eiseres zich op de arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse arbeid die zij met  
haar drie werkneemsters in tempore non suspecto had gesloten, alsook op de individuele  
rekeningen betreffende de drie werkneemsters die waren opgesteld door Groep S.,  het  
sociaal secretariaat van de eiseres, waaruit bleek dat de betrokken werkneemsters wel  
degelijk deeltijds werkten en dienovereenkomstig betaald werden. Zij wees ten slotte erop  
dat de werkneemsters alleen maar deeltijds konden werken, daar het schoonmaakwerk  
verricht moest worden vóór de opening van de winkels.

Het arrest beslist dat de eiseres het in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 bedoelde  
vermoeden niet weerlegt. Met betrekking tot de eerste twee elementen die de eiseres heeft  
voorgelegd om het vermoeden te weerleggen, beslist het arrest aldus het volgende: "De 
arbeidsovereenkomsten,  die  na  de  controle  werden  overgelegd,  en  de  individuele  
rekeningen volstaan niet om het tegendeel te bewijzen. De arbeidsovereenkomsten konden 
immers evengoed na de controle zijn opgesteld en geantidateerd. De verklaringen die de  
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werkgever aan het sociaal secretariaat en vervolgens aan de Rijksdienst  voor Sociale  
zekerheid heeft afgelegd, konden evengoed onjuist zijn".

Het arrest verwerpt dus het bewijs dat het bij artikel artikel 22ter van de wet van 27 juni  
1969 bepaalde vermoeden weerlegt, op grond dat de overgelegde arbeidsovereenkomsten 
"evengoed na de controle konden zijn opgesteld en geantidateerd" en dat de verklaringen  
van de werkgever aan het sociaal secretariaat "onjuist konden zijn". Het arrest beslist  
zodoende  geenszins  op  ondubbelzinnige  wijze  dat  de  eiseres  niet  aantoont  dat  de  
werkneemsters  deeltijds  werkten,  daar  het  alleen  beslist  dat  de  overgelegde  
arbeidsovereenkomsten en de verklaringen van de eiseres aan het sociaal secretariaat  
wel eens geantidateerd of onjuist konden zijn, terwijl zij dus evengoed niet geantidateerd  
en wel juist konden zijn.

Het arrest, dat alleen beslist dat de arbeidsovereenkomsten die de eiseres voorlegt om te  
bewijzen dat  de betrokken  werkneemsters  deeltijds  werkten,  evengoed na de  controle  
opgesteld en geantidateerd konden zijn,  zonder dat ook maar op enige grond vast  te  
stellen dat dit ook daadwerkelijk het geval was, en zonder dat die arbeidsovereenkomsten  
van valsheid werden beticht, en dat alleen beslist dat de verklaringen van de werkgever  
aan  het  sociaal  secretariaat  onjuist  konden  zijn,  zonder  dat  het  beslist  dat  dit  ook  
daadwerkelijk het geval was, miskent de regels betreffende de bewijslast (artikelen 870  
van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek), schendt het artikel  
22ter van de in het middel bedoelde wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet  
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel  
149 van de Grondwet, daar het arrest zijn beslissing dat de eiseres het in het voormelde 
artikel 22ter bedoelde vermoeden niet weerlegt, niet regelmatig met redenen omkleedt.

Artikel  1165  van  het  Burgerlijk  Wetboek  sluit  daarenboven  niet  uit  dat  de  door  de  
partijen wettelijk aangegane overeenkomsten, die degenen die ze hebben aangegaan tot  
wet  strekken,  kunnen  worden  tegengeworpen  aan  derden,  die  de  gevolgen  moeten  
erkennen  die  zij  tussen  de  contracterende  partijen  teweegbrengen.  De 
arbeidsovereenkomsten die de drie werkneemsters en de eiseres hebben gesloten en die  
door laatstgenoemde zijn overgelegd, konden dus worden tegengeworpen aan derden, en  
met name ook aan de verweerster, die in beginsel de gevolgen ervan diende te erkennen.  
De verweerster had bovendien de aldus door de eiseres voor het arbeidshof overgelegde  
arbeidsovereenkomsten niet van valsheid beticht.

Het  arrest,  dat  beslist  dat  de  door  de  eiseres  voorgelegde  arbeidsovereenkomsten  
"evengoed na de controle konden zijn opgesteld en geantidateerd", terwijl die stukken niet  
van  valsheid  waren  beticht  en  het  arrest  niet  vaststelt  dat  die  stukken  wel  degelijk  
geantidateerd waren, miskent derhalve de gevolgen die door de partijen wettelijk gesloten  
overeenkomsten ten aanzien van derden teweegbrengen en schendt de artikelen 1134 en  
1165 van  het  Burgerlijk  Wetboek.  Het  miskent  daarenboven de  regels  betreffende de  
valsheidsprocedure, die zijn vastgelegd in de artikelen 448 tot 464 van het Wetboek van  
Strafvordering, en de regels betreffende de bewijskracht van de akten, die zijn vastgelegd  
in de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Het staat ten slotte vast dat de verweerster in haar conclusie in hoger beroep noch het  
bestaan noch de datum van de door de eiseres voor het arbeidshof overgelegde en met de 
drie betrokken werkneemsters gesloten arbeidsovereenkomsten betwistte en evenmin de  
juistheid betwistte  van de verklaringen die  de eiseres  had afgelegd aan haar sociaal  
secretariaat en de door laatstgenoemde opgestelde individuele rekeningen.  De eiseres  
voerde bijgevolg geen verweer over het bestaan en de juistheid van de overeenkomsten en  
van de individuele rekeningen die zij overlegde als bewijs van het feit dat de betrokken  
werkneemsters  niet  werkten  in  het  kader van een arbeidsovereenkomst  voor voltijdse  
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arbeid.

Het  arrest,  dat  beslist  dat  de  door  de  eiseres  overgelegde  arbeidsovereenkomsten  
"evengoed na de controle konden zijn opgesteld en geantidateerd" en dat de verklaringen  
van de werkgever aan zijn sociaal secretariaat "evengoed onjuist konden zijn" dus net als  
de overgelegde individuele rekeningen, en daaruit afleidt dat de eiseres het vermoeden  
niet weerlegt dat de drie betrokken werkneemsters voltijds werkten, werpt ambtshalve een  
betwisting op die de openbare orde niet raakt en waarvan het bestaan door de partijen  
was  uitgesloten.  Het  heropent  daarenboven  het  debat  niet  om de  partijen in  staat  te  
stellen over die betwisting tegenspraak te voeren. Het schendt aldus artikel 1138, 2°, van  
het  Gerechtelijk  Wetboek  en  het  miskent  het  algemeen  rechtsbeginsel,  
beschikkingsbeginsel genaamd. Aangezien het arrest de eiseres niet in staat stelt over die 
ambtshalve opgeworpen betwisting verweer te voeren, schendt het bovendien artikel 6.1  
van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en miskent het tevens  
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Luidens  artikel  22ter  van  de  wet  van  27  juni  1969  tot  herziening  van  de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders,  zoals  het  op  het  geschil  van  toepassing  is,  worden  de  deeltijdse 
werknemers, behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt 
aangebracht, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de 
artikelen 160, 162, 163 en 165 van de programmawet van 22 december 1989 of 
bij gebrek aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, 
vermoed  hun  normale  werkelijke  arbeid  te  hebben  uitgevoerd  volgens  de 
werkroosters die openbaar werden gemaakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 
159  van  dezelfde  wet.  Bij  ontstentenis  van  openbaarmaking  van  de  normale 
werkroosters van de betrokken werknemers,  worden de deeltijdse werknemers 
vermoed arbeid te hebben verricht  in het  kader  van een arbeidsovereenkomst 
voor arbeid als voltijdse werknemer.

De  werkgever  moet  het  tegenbewijs  leveren  van  het  vermoeden  dat  die 
werknemers  hun  arbeid  hebben  verricht  in  het  kader  van  een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid. Dat tegenbewijs bestaat in het bewijs 
dat de deeltijdse werknemers geen voltijdse arbeid hebben verricht in het kader 
van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.

Het arrest  wijst erop dat "er aan de sociaal  inspecteur geen arbeidsreglement, 
arbeidsovereenkomst  of  uittreksel  uit  de  arbeidsovereenkomst  kon  worden 
voorgelegd die van de werkuren melding maakten", dat "de werkneemsters niet 
prikten",  dat  "een  gedelegeerd  bestuurder  van  (de  eiseres)  op  9  maart  2004 
verklaard heeft dat er evenmin een exemplaar van de arbeidsovereenkomsten in 
de warenhuizen aanwezig was en dat  er voor één van de werkneemsters,  die 
variabele werkuren had, evenmin een werkrooster bestond ", dat (de eiseres) op 
25 september 2006 (de) aanvullende aangiften voor akkoord heeft ondertekend", 
dat "(de eiseres), bij brief van 3 april 2007 van haar advocaat, (de verweerder) 



386 HOF VAN CASSATIE 31.1.11 - Nr. 90 

een  afschrift  van de arbeidsovereenkomsten  van  de  drie  werkneemsters  heeft 
toegezonden, die respectievelijk dagtekenden van 1 maart 1999 (met een bijlage 
van 1 maart 2004), 25 april 2002 en 29 april 2002" en dat "(de eiseres) in hoger 
beroep de individuele rekeningen van de werkneemsters heeft neergelegd".

Het arrest beslist, zonder wat dat betreft te worden bekritiseerd, dat de eiseres 
zich  niet  gehouden  heeft  aan  de  maatregelen  van  openbaarmaking,  die  zijn 
voorgeschreven in geval van deeltijdse arbeid volgens vaste werkroosters, en dat 
de drie werkneemsters bijgevolg vermoed worden voltijds te hebben gewerkt.

Het arrest beslist dat, "zelfs als het vermoeden geldt tot het tegendeel bewezen is, 
volstaan de arbeidsovereenkomsten, die na de controle werden overgelegd, en de 
individuele  rekeningen  niet  om  het  tegendeel  te  bewijzen.  De 
arbeidsovereenkomsten konden immers evengoed na de controle zijn opgesteld 
en geantidateerd. De verklaringen die de werkgever aan het sociaal secretariaat 
en vervolgens (aan de verweerder) heeft afgelegd, konden evengoed onjuist zijn. 
Zoals (de verweerder) betoogt, is het mogelijk dat de drie werkneemsters voltijds 
gewerkt hebben en na 9 uur gewerkt hebben, ofwel in de warenhuizen waar zij 
vóór 9 uur aan het werk werden aangetroffen, ofwel op andere plaatsen, terwijl 
slechts enkele arbeidsuren per dag waren aangegeven".

Het  arrest  beslist  aldus  op  ondubbelzinnige  wijze,  zonder  dat  het  de  regels 
betreffende  de  bewijslast  miskent  of  voormeld  artikel  22ter  schendt,  dat  de 
eiseres niet aantoont dat de betrokken werkneemsters niet voltijds werkten in het 
kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.

Het arrest,  dat  beslist  dat  de arbeidsovereenkomsten evengoed na de controle 
konden  zijn  opgemaakt  en  geantidateerd,  geeft  aan  die  overeenkomsten  geen 
uitlegging  die  niet  verenigbaar  is  met  de  bewoordingen  ervan  en  miskent 
derhalve hun bewijskracht niet.

Het  arrest,  dat  dit  niet  beschouwt  als  een  bewijs  van  het  feit  dat  de 
werkneemsters  deeltijds  werkten,  weigert  niet  aan  die  overeenkomsten  de 
gevolgen te verlenen die zij ten aanzien van derden wettig teweegbrengen en 
schendt derhalve artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek niet.

Het arrest verklaart niet dat de eiseres valse tegenbewijzen aanvoert maar dat zij 
niet geloofwaardig genoeg zijn om de bij het voormelde artikel 22ter ingevoerde 
vermoeden  te  weerleggen.  Het  arrest  kan  bijgevolg  de  regels  betreffende  de 
valsheidsprocedure niet miskennen.

Het arrest, dat het voormelde artikel 22ter moest toepassen, heeft ten slotte geen 
betwisting opgeworpen waarvan het bestaan door de partijen in hun conclusies 
werd  uitgesloten,  door  vast  te  stellen  dat  de  door  de  eiseres  aangevoerde 
bewijzen het wettelijk vermoeden niet omkeerden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,



Nr. 90 - 31.1.11 HOF VAN CASSATIE 387 

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

31  januari  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Mathieu,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Simon – Deelsgelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-
generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en De Bruyn.
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