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Nr. 443

3° KAMER - 1 oktober 2007

1º  AANSPRAKELIJKHEID  BUITEN  OVEREENKOMST  —  SCHADE  — 
ALGEMEEN -  SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE,  WETTELIJKE OF 
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT.  OVERHEID -  VERGOEDING VAN MEDISCHE KOSTEN VOOR MILITAIRE INVALIDEN - 
DRAAGWIJDTE

1º Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat 
schade in de zin van artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk  Wetboek ontstaat, tenzij 
wanneer  blijkens  de  inhoud  of  de  strekking  van  de  overeenkomst,  de  wet  of  het 
reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van 
diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moest 
verrichten1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

2º Noch uit de inhoud, noch uit de strekking van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 volgt 
dat de kosten van de medische zorgen voor de militaire invaliden definitief voor rekening 
moeten blijven van de Staat wanneer een derde aansprakelijkheid is voor het schadelijke 
feit dat de medische zorgen noodzakelijk heeft gemaakt 2.  (Art. 5, Wet 9 maart 1953)

(H. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Landsverdediging)

ARREST

(A.R. C.06.0389.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 oktober 2005 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, ingevolge een verwijzing van het arrest van het 
Hof van 12 mei 2000.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 2 juli 2007 verwezen naar de 
derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake mili-

taire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor 
de militaire invaliden van vredestijd, voor diens opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 
mei 1998 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten.

1 Cass., 9 jan. 2006, AR C.05.0007.N, nr. 22. 
2 Artikel  5  van  de  wet  van  9  maart  1953  houdende  sommige  aanpassingen  inzake  militaire 
pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor de militairen in 
vredestijd, zoals van kracht voor zijn opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 mei 1998.
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Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 18 oktober 2005, 

recht sprekend na cassatie en binnen de perken van de vernietiging, het hoger beroep, aan-
getekend door de verweerder tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent van 9 oktober 1995, ook voor het overige gegrond en hervormt het bestreden vonnis, 
behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk heeft verklaard en de ge-
rechtskosten in eerste aanleg heeft begroot en, voor het overige opnieuw recht sprekend, 
verklaart de oorspronkelijke vordering ook voor het overige gegrond.

Het Hof van Beroep te Brussel veroordeelt de eisers aldus in solidum om aan de ver-
weerder een bijkomend bedrag te betalen van 239.031,75 euro, te vermeerderen met de 
vergoedende interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 1 augustus 1990 en de gerechte-
lijke interest.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"Tussen partijen bestaat geen betwisting meer dat (de verweerder) de medische kosten 

van de heer M.M., veroorzaakt door het verkeersongeval van 3 augustus 1989, heeft be-
taald op grond van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen inzake mi-
litaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging voor 
de militaire invaliden van vredestijd.

Artikel 1 van de voornoemde wet bepaalt: 'De militaire invaliden wier invaliditeit te 
wijten is aan een schadelijk feit, dat zich in vredestijd gedurende en ingevolge de dienst 
heeft voorgedaan, alsmede hun rechtverkrijgenden, kunnen aanspraak maken op een ver-
goedingspensioen, waarvan het bedrag en verleningsvoorwaarden hierna bepaald worden'.

Artikel 5 van de voornoemde wet bepaalt: 'De militaire invaliden wier invaliditeit te 
wijten is aan een schadelijk feit dat zich in vredestijd heeft voorgedaan, verkrijgen hun le-
ven lang, op Staatskosten, de genees- en artsenijkundige prothese- en andere toestellen 
welke door de ziekten en kwetsuren waarop de pensioenaanspraak berust, noodzakelijk 
gemaakt worden. Bestaat er een vermoeden dat het pensioen zal toegekend worden, dan 
wordt kosteloze verzorging eveneens verleend aan de personen voor wie een pensioenaan-
vraag aanhangig is.

Over deze voorwaarde oordeelt de bevoegde Minister.
Het voordeel valt weg zodra de pensioenaanvraag of -voorstel verworpen wordt'.
Het wordt niet betwist dat te dezen aan het slachtoffer M. een invaliditeits-pensioen 

werd toegekend.
2. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet 

uit dat schade, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wan-
neer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de 
te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die 
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten 
(cf. Cass., 19 februari 2001, C.99.00.14.N).

De uitgaven gedaan overeenkomstig een wettelijke, reglementaire of contractuele ver-
plichting komen in de regel voor vergoeding in aanmerking, tenzij wanneer blijkens de in-
houd of de strekking van de wet, het reglement of contract, deze uitgaven definitief voor 
rekening moeten blijven van diegene die ze heeft moeten verrichten. De aanspraakmaken-
de partij heeft derhalve in beginsel recht op vergoeding, zodra vaststaat dat zij haar ver-
plichtingen heeft moeten vervullen wegens de fout van een derde. De uitgaven of presta-
ties  verricht  op grond van een juridische plicht worden immers  vermoed vergoedbare 
schade te zijn. Hierdoor verschuift het risico naar de aangesprokene, die slechts aan zijn 
schadevergoedingsplicht zal ontkomen wanneer hij kan aantonen dat, overeenkomstig de 
inhoud of de strekking van de wet, het reglement of contract, de gedane uitgaven finaal 
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ten laste van de aanspraakmakende partij moeten blijven (cf. Boone I., De arbeidsonge-
schikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de aansprakelijke, R.W., 2001-2002, 
231).

3. Te dezen wordt niet betwist dat, zonder het verkeersongeval van 3 augustus 1989, 
waarvoor eerste (eiser) aansprakelijk werd gesteld, (de verweerder) geen medische kosten 
aan het slachtoffer M. had moeten betalen.

Het oorzakelijk verband tussen de bewezen fout van eerste (eiser) en de door (de ver-
weerder) betaalde medische kosten staat dan ook vast.

Verder tonen (de eisers) niet aan dat, blijkens de inhoud of de strekking van artikel 5 
van de wet van 9 maart 1953, de betaalde uitgaven definitief voor rekening moeten blij-
ven van de Belgische Staat, die ze op grond van voornoemde wet moet verrichten.

(De verweerder) neemt op grond van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953, mits de in 
dit wetsartikel bepaalde voorwaarden vervuld zijn, de werkelijk gedragen kosten van me-
dische verzorging ten laste. Het gaat derhalve geenszins om forfaitaire sommen.

De inhoud of de strekking van de wet van 9 maart 1953 bepaalt nergens dat, wanneer 
deze medische uitgaven werden veroorzaakt door de fout van een derde, zij definitief voor 
rekening van de Belgische  Staat  moeten blijven.  De  voormelde  wet  regelt  slechts  de 
rechtsverhouding tussen de militaire invaliden en de Belgische Staat maar niet de rechts-
verhouding tussen de Belgische Staat en de aansprakelijke derde. Deze wet bepaalt ner-
gens expliciet of impliciet dat de Belgische Staat afstand doet van een eventuele vordering 
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tegen de aansprakelijke derde.

Het loutere feit dat op het ogenblik van het schadegeval nog geen wettelijke subrogatie 
was voorzien noopt niet tot het besluit dat het de zekere bedoeling was van de toenmalige 
wetgever om de economische last van deze medische kosten in alle gevallen definitief te 
doen dragen door de Belgische Staat en niet door de aansprakelijke derde, die op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gehouden is om alle schadelijke gevolgen 
van de door hem begane onrechtmatige daad te vergoeden.

De omstandigheid dat het slachtoffer M. verplicht zou zijn geweest zich in het militair 
ziekenhuis te laten behandelen en verzorgen is evenmin relevant. Deze vereiste, die de 
wet van 9 maart 1953 zelf niet oplegt, wijst er op zich evenmin op dat het de bedoeling 
van de wetgever was om de medische kosten in de rechtsverhouding met de aansprakelij-
ke derde definitief ten laste van de Belgische Staat te leggen. Verder wordt door (de ei-
sers) noch aangevoerd noch bewezen dat, wanneer het slachtoffer in een ander ziekenhuis 
was behandeld, de medische kosten lager zouden geweest zijn.

De kwestieuze door (de verweerder) betaalde medische kosten maken dan ook een ver-
goedbare schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek uit".

Grieven
1. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht 

elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

De overheid die, ingevolge de fout van een derde, krachtens een op haar rustende wet-
telijke verplichting medische kosten dient te vergoeden, is gerechtigd op schadevergoe-
ding voor zover zij hierdoor schade lijdt.

Het bestaan van een wettelijke verplichting sluit immers niet uit dat schade in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat tenzij wanneer blij-
kens de inhoud of de strekking van de wet, de te verrichten uitgave of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegene die ze ingevolge de wet moet verrichten.

Het hof van beroep beslist in het aangevochten arrest ten onrechte dat uit de inhoud en 



1816 HOF VAN CASSATIE 1.10.07 - Nr. 443 

de strekking van de wet van 9 maart 1953 en meer in het bijzonder van artikel 5 van voor-
noemde wet, op grond waarvan de verweerder de medische kosten van beroepsmilitair 
M.M. heeft vergoed, niet blijkt dat deze uitgaven definitief voor rekening moeten blijven 
van de verweerder.

2. De militaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een schadelijk feit, dat zich in 
vredestijd gedurende en ingevolge de dienst heeft voorgedaan, alsmede hun rechtverkrij-
genden, kunnen overeenkomstig artikel 1 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommi-
ge aanpassingen in zake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artse-
nijkundige verzorging voor de militaire invaliden van vredestijd, zoals van kracht vóór 
zijn opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 mei 1998, aanspraak maken op een vergoe-
dingspensioen, waarvan bedrag en verleningsvoorwaarden bepaald worden in de artikelen 
2, 3 en 4 van deze wet.

Artikel 5 van de wet van 9 maart 1953, zoals van kracht vóór zijn opheffing bij wet van 
18 mei 1998, bepaalt dat de militaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een scha-
delijk feit dat zich in vredestijd heeft voorgedaan, hun leven lang, op staatskosten, de ge-
nees- en artsenijkundige zorgen verkrijgen evenals de verpleging in een ziekenhuis en de 
prothese- en andere toestellen welke door de ziekten of kwetsuren waarop de pensioen-
aanspraak berust, noodzakelijk gemaakt worden. Bestaat er een vermoeden dat het pensi-
oen zal toegekend worden, dan wordt kosteloze verzorging eveneens verleend aan de per-
sonen voor wie een pensioenaanvraag aanhangig is. Over deze voorwaarde oordeelt de 
bevoegde Minister. Het voordeel valt weg zodra de pensioenaanvraag of -voorstel verwor-
pen wordt.

3. De wet van 9 maart 1953 had tot doel bepaalde onontbeerlijke aanpassingen uit te 
werken inzake invaliditeitspensioenen verleend aan militaire invaliden van vredestijd en 
die invaliden sommige bijzondere voordelen te laten genieten, met name het verhogen van 
deze invaliditeitspensioenen en het verlenen aan de invaliden van genees- en artsenijkun-
dige verzorging ten laste van de Staat.

Met betrekking tot de invaliditeitspensioenen oordeelde de wetgever dat de destijds be-
staande ongelijkheid tussen de militaire invaliden van vredestijd en de militaire of burger-
lijke oorlogsinvaliden (de militaire pensioenen verleend aan de militaire invaliden van 
vredestijd waren veel lager dan die van de oorlogsinvaliden) geenszins gerechtvaardigd 
was en dat het niet alleen billijk, doch hoognodig was ze te milderen en de betrokkenen te 
vergoeden wegens een invaliditeit die zij in dienst van het land hebben opgedaan en zo-
doende, in feite, een ware schuld van het vaderland jegens hen in te lossen.

Om het even welke invaliditeit, of ze voortspruit uit een in oorlogstijd of uit een in vre-
destijd gebeurd feit, dient volgens de wetgever te worden beschouwd als een gevolg van 
de uitoefening van de vaderlandse plicht en dient als dusdanig vergoed te worden.

De wetgever oordeelde eveneens dat het billijk zou zijn aan de militaire invaliden van 
vredestijd aan wie een invaliditeitspensioen wordt toegekend de genees- en artsenijkundi-
ge verzorging ten behoeve van de Staat te verlenen.

Het (verhoogde) invaliditeitspensioen en de genees- en artsenijkundige verzorging wer-
den aldus aan de militaire invaliden van vredestijd verleend op Staatskosten omdat de 
Staat, omwille van de prestaties van de militairen ten dienste van het vaderland, een ware 
schuld jegens hen heeft.

Uit de inhoud en de strekking van de wet blijkt het dus duidelijk dat de uitgaven voor 
genees- en artsenijkundige verzorging, ook wanneer zij het gevolg zijn van een ongeval 
waarvoor een derde aansprakelijk is, definitief voor rekening van de Belgische Staat moe-
ten blijven.

Deze stelling wordt overigens bevestigd door het feit dat in de wet van 9 maart 1953 
geen subrogatie wordt voorzien, met andere woorden niet wordt voorzien dat bij ongeval-
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len waarbij aansprakelijke derden betrokken zijn, de Staat rechtens in de plaats treedt van 
de militairen ten belope van de uitgegeven bedragen voor genees- en artsenijkundige kos-
ten.

4. Nu de door de verweerder op grond van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 gedra-
gen medische kosten definitief te zijnen laste blijven, maken deze medische kosten, in te-
genstelling tot wat het Hof van beroep te Brussel in het aangevochten arrest beslist, geen 
vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
uit.

Het bestreden arrest,  waarbij  de eisers veroordeeld worden tot  terugbetaling van de 
door de verweerder op grond van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 gedragen medi-
sche kosten,  schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het  Burgerlijk  Wetboek 
evenals artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in zake 
militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzorging 
voor de militaire invaliden van vredestijd, zoals van kracht voor diens opheffing bij artikel 
48 van de wet van 18 mei 1998 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspen-
sioenen en -renten.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is degene 
die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade inte-
graal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de 
toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich 
beklaagt, niet was gesteld.
2. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit 
niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor reke-
ning moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge 
de wet of het reglement moet verrichten.
3. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige 
aanpassingen inzake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en 
artsenijkundige verzorging voor de militairen van vredestijd, zoals van kracht 
voor zijn opheffing bij artikel 48 van de wet van 18 mei 1998, verkrijgen de mi-
litaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een schadelijk feit dat zich heeft 
voorgedaan, hun leven lang, op staatskosten, de genees- en artsenijkundige zor-
gen, de verpleging in een ziekenhuis en de prothese- en andere toestellen, welke 
door de ziekten of kwetsuren waarop de pensioenaanspraak berust, noodzakelijk 
gemaakt worden.
4. De voormelde bepaling legt aan de Staat, in de rechtsverhouding met de mili-
taire invaliden, de verplichting op de kosten ten laste te nemen van hun medische 
zorgen. Deze verplichting strekt tot voordeel van de bedoelde militairen.
Noch uit de inhoud noch uit de strekking van deze bepaling, volgt dat de kosten 
van de medische zorgen voor de militaire invaliden definitief voor rekening moe-
ten blijven van de Staat wanneer een derde aansprakelijk is voor het schadelijke 
feit dat de medische zorgen noodzakelijk heeft gemaakt.
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Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

1 oktober 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 444

3° KAMER - 1 oktober 2007

1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - RECHTER IN KORT GEDING - 
BESTUURSHANDELING - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - GRENZEN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BEPERKENDE MAATREGELEN 
- ADMINISTRATIEVE OVERHEID - TOEPASSING

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - INMENGING IN DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID -  OPLEGGEN VAN EEN SCHADEBEPERKENDE MAATREGEL - 
DRAAGWIJDTE

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN -  OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL AAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
DRAAGWIJDTE

5º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) -  BEGINSEL VAN DE SCHEIDING DER MACHTEN - 
RECHTERLIJKE MACHT -  BEVOEGDHEID TOT HET OPLEGGEN VAN EEN MAATREGEL AAN EEN 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - DRAAGWIJDTE

1º en 2º De rechter in kort geding is, binnen de door de wet gestelde grenzen, bevoegd om 
een  door  het  bestuur  bij  de  uitoefening  van  haar  discretionaire  en  niet-gebonden 
bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantasting van een subjectief recht zowel te 
voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid 
niet te ontnemen en zich niet in de plaats te stellen van het bestuur 1. (Art. 584, eerste lid,  
Ger.W.)

3º  4º  en  5º  De  rechter  mengt  zich  niet  in  de  uitoefening  van  de  bij  wet  aan  de 
administratieve overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in 
haar rechten te herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken 
aan de schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste 
lid, Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid T. JANSSEN-CILAG nv)

ARREST

(A.R. C.06.0682.N)

1 Zie Cass., 24 nov. 2006, AR C.05.0436.N., nr 599.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 6 september 2007 verwe-
zen naar de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerster de zaak bij de rechter in kort geding aanhangig maakte, en daar-
bij aanvoerde dat tijdens een procedure tot wijziging van de voorwaarden tot te-
rugbetaling van haar geneesmiddel Reminyl, haar subjectieve rechten werden ge-
schonden, waarbij de verweerster onder meer gewag maakte van haar recht op 
naleving van de regelgeving inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-
handelingen, en dat, volgens de verweerster, het gevolg hiervan is dat ze haar 
marktaandeel zal verliezen en dat patiënten verstoken blijven van haar genees-
middel;
- de verweerster stelt dat ze in haar belangen wordt geschaad door de maatregel 
die door de eiser werd beslist en die inhoudt dat de terugbetalingsmodaliteit van 
het geneesmiddel Reminyl in niets wordt gewijzigd;
- haar vordering ertoe strekt om die schade te doen ophouden, door de eiser op te 
leggen de gevraagde wijziging door te voeren.
Aldus hebben de appelrechters aangegeven waarin volgens hen het werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp van de vordering van de verweerster bestaat.
2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters het werkelijk en recht-
streeks voorwerp van de vordering niet onderzoeken, berust op een onjuiste le-
zing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. De administratieve overheid die op grond van haar discretionaire bevoegdheid 
een beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die haar de moge-
lijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoe-
fent en de haar meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de 
wet gestelde grenzen.
4. De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening 
van die discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantasting van 
een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden.
Die bevoegdheid komt binnen de door de wet gestelde grenzen ook toe aan de 
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rechter in kort geding.
5. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat alleen beslissingen waarbij de bevoegd-
heid van de overheid volledig gebonden is, aanleiding kunnen zijn tot een maat-
regel in kort geding, faalt naar recht.
Tweede middel
6. De Rechterlijke Macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening 
van zijn  discretionaire  bevoegdheid begane onrechtmatige  aantasting van een 
subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan 
het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en vermag zich niet in de plaats 
te stellen van het bestuur.
De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij de wet aan de overheid 
voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te 
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de 
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij.
7. De appelrechters oordelen, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat de 
toepasselijke regelgeving werd geschonden doordat de beslissing van 20 decem-
ber 2004, waarin de minister afwijkt van het definitieve voorstel van de bevoeg-
de commissie van het RIZIV, geen motivering vermeldt die inhoudelijk sociale 
of begrotingselementen bevat zoals bedoeld in artikel 45 van het koninklijk be-
sluit van 21 december 2001, inzonderheid een criterium als bedoeld in artikel 4 
van dat besluit, terwijl die criteria de grenzen vormen binnen dewelke een soci-
aal of budgettair element moet worden gevonden, wil de minister afwijken van 
het voorstel van de bevoegde commissie, en dat het dossier niet doet blijken en 
de eiser ook niet aanvoert dat er elementen van sociale of budgettaire aard waren 
die binnen de grenzen van artikel 4 konden worden aangevoerd om van het voor-
stel van de bevoegde commissie af te wijken.
Aldus hebben de appelrechters geoordeeld dat de minister bij de uitoefening van 
zijn bevoegdheid op onwettige wijze gehandeld heeft.
Zij oordelen vervolgens, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat de grief 
van de verweerster dat haar subjectief recht op correcte toepassing van de rele-
vante regelgeving werd geschonden, gegrond voorkomt en dat de verweerster 
een wettig belang doet gelden om zonder verder uitstel  de door de bevoegde 
commissie voorgestelde wijziging te doen toepassen.
8. Door te beslissen dat, bij wijze van voorlopige maatregel, aan de eiser dient te 
worden opgelegd het nodige te ondernemen opdat de door de bevoegde commis-
sie voorgestelde wijziging zou kunnen worden toegepast, schenden de appelrech-
ters noch artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, noch het beginsel 
van de scheiding der machten.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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1 oktober 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van  mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Mahieu en Geinger.

Nr. 445

2° KAMER - 2 oktober 2007

STRAF — ANDERE STRAFFEN -  BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING -  MEDEDADER OF 
MEDEPLICHTIGE -  VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT DE DEELNEMING AAN HET MISDRIJF 
VERKREGEN

De vermogensvoordelen die een mededader of een medeplichtige in de zin van de artikelen 
66 en 67 Strafwetboek rechtstreeks uit zijn deelneming aan het misdrijf heeft verkregen 
zijn  ook  vermogensvoordelen  die  rechtstreeks  uit  het  misdrijf  zijn  verkregen,  zoals 
bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek. 

(R.)

ARREST

(A.R. P.07.0546.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 8 maart 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 42, 3°, Strafwetboek. 
Het middel stelt dat de appelrechters op grond van de door hen onaantastbaar 
vastgestelde feitelijke elementen niet wettig vermochten te oordelen dat het ver-
mogensvoordeel ten bedrage van 15.000 euro, dat overeenkomstig artikel 42, 3°, 
Strafwetboek lastens de eiser wordt verbeurdverklaard, in rechtstreeks oorzake-
lijk verband staat met het aan de eiser ten laste gelegde misdrijf, zodat de appel-
rechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden. 
4.  Het  middel  berust  op de aanname dat  vermogensvoordelen die hier  recht-
streeks uit het misdrijf kunnen zijn verkregen, de vermogensvoordelen zijn die in 
ruil voor het gebruik van het betrokken publiciteitsbord werden ontvangen door 
diegene die de eigenaar was van het publiciteitsbord, en niet de vermogensvoor-
delen kunnen zijn die de eiser als mededader door het ter beschikking stellen en 
blijven stellen van de grond tot plaatsing van de verboden publiciteit, heeft ver-
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kregen.
Anders dan het middel stelt, zijn ook vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het misdrijf zijn verkregen, zoals bepaald in artikel 42, 3°, Strafwetboek, de ver-
mogensvoordelen die een mededader of een medeplichtige in de zin van de arti-
kelen 66 en 67 Strafwetboek rechtstreeks uit zijn deelneming aan het misdrijf 
heeft verkregen.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts– Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 446

2° KAMER - 2 oktober 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROACTIEVE RECHERCHE - 
NIET-PROACTIEVE RECHERCHE - ONDERSCHEID - CRITERIUM - ARTIKEL 28BIS, §2, SV.

2º  ONAANTASTBARE  BEOORDELING  DOOR  DE  FEITENRECHTER  - 
STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROACTIEVE RECHERCHE - BEOORDELING - TOETSING 
DOOR HET HOF - MARGINALE TOETSING

3º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  ZUIVERING VAN DE RECHTSPLEGING -  NIET DOOR 
NIETIGHEID AANGETASTE HANDELINGEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 
235BIS, §6

4º ONDERZOEKSGERECHTEN -  ZUIVERING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERZOEK TEVENS GERICHT OP DE ZUIVERING VAN ALLE ANDERE STUKKEN 
DIE OP HET NIETIGE STUK STEUNEN - GEEN SPECIFICATIE VAN DEZE ANDERE STUKKEN - OPDRACHT 
VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 235BIS, §6

1º Informatie over nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte 
strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in tijd en ruimte bepaalbaar 
misdrijf  gaan vormen,  houdt  geen verband met  de in  artikel  28bis,  §2,  Wetboek van 
Strafvordering, bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot het opstellen van een 
proces-verbaal  overeenkomstig  artikel  40  van  de  wet  van  5  augustus  1992  op  het 
politieambt,  het vatten van de daders  en het  verzamelen van bewijzen;  ongeacht  de 
omstandigheid  dat  daarbij  ook  gegevens  moeten  worden  ingezameld  als  bijkomend 
bewijsmateriaal  of  tot  identificatie  van  de  daders,  vormen  die  opsporingen  geen 
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proactieve  recherche,  die  een  voorafgaande  geschreven  toestemming  zouden 
behoeven1.

2º Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds beschikbare informatie 
het stadium van het zuiver "redelijk vermoeden" overstegen wordt en geen nood meer is 
aan een verkennende informatiegaring, zoals bedoeld in artikel 28bis, §2, Wetboek van 
Strafvordering;  het  Hof  kan  alleen  nagaan  of  de  rechter  uit  zijn  vaststellingen  geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen 
worden aangenomen2

3º Overeenkomstig artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, spreekt de kamer van 
inbeschuldigingstelling, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die 
erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging; 
geen wetsbepaling verplicht de rechter ambtshalve in zijn uitspraak te vermelden dat de 
overige handelingen niet door de nietigheid zijn aangetast. 

4º De inverdenkinggestelde die om de zuivering van het dossier verzoekt, niet enkel van de 
door de rechter onregelmatig bevonden stukken, maar tevens van alle andere stukken 
die erop steunen of naar verwijzen, zonder verdere specificatie van die stukken, herhaalt 
slechts de in artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, omschreven verplichting, en 
verplicht  de  rechter  niet  om te  vermelden  dat  de  overige  handelingen  niet  door  de 
nietigheid zijn aangetast. 

(H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0685.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2007.
De eisers I en V voeren elk in een memorie een middel aan.
De eisers III en IV voeren in een gemeenschappelijke memorie twee middelen 
aan.
De eisers VI voeren in een memorie twee middelen aan.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel van de eiser I en eerste middel van de eisers III en IV
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters de artikelen 28bis Wetboek van 
Strafvordering en 149 Grondwet hebben geschonden.
De eisers stellen dat de appelrechters niet hebben geantwoord op hun verweer 
dat de recherche proactief was in de fase vóór het aanvankelijke proces-verbaal 
1 Cass., 4 juni 2002, AR P.02.0387.N, nr 340, met concl. O.M. 
2 Ibid.
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(fase 2) en dat hun beslissing dat het onderzoek reactief was, onterecht gebaseerd 
is op informatie die slechts beschikbaar was na een onregelmatig proactief on-
derzoek bij het kadaster en in het register van de hypotheekbewaarder. (fase 3)
2. Artikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat onder proactieve 
recherche wordt verstaan, met het doel te komen tot het vervolgen van daders 
van misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van ge-
gevens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of 
reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die 
worden of zouden worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie, 
zoals gedefinieerd door de wet, of misdaden of wanbedrijven als bedoeld in arti-
kel 90ter, §§2, 3 en 4, uitmaken of zouden uitmaken.
3. Aanleiding tot de proactieve recherche is het enkel bestaan van een redelijk 
vermoeden van een misdrijf, dat een verkennende dader- en fenomeengerichte 
informatiegaring verantwoordt.
Informatie over nog te plegen feiten of reeds gepleegde maar nog niet aan het 
licht gebrachte strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in de 
tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen, houdt geen verband met de in ar-
tikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering bedoelde gegevensverwerking maar 
verplicht tot het opstellen van een proces-verbaal overeenkomstig artikel 40 Wet 
Politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen.
Ongeacht de omstandigheid dat ook daarbij gegevens moeten worden ingeza-
meld als bijkomend bewijsmateriaal of tot identificering van de daders, vormen 
die opsporingen geen proactieve recherche die een voorafgaande geschreven toe-
stemming zouden behoeven.
4. Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds beschikbare 
informatie het stadium van het zuiver "redelijk vermoeden" overstegen wordt en 
er geen nood meer is aan een verkennende informatiegaring, zoals bedoeld in ar-
tikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering. 
Het Hof kan alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen af-
leidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 
aangenomen.
5. De appelrechters hebben geoordeeld dat:
- de opsporingen door nazicht van het kadaster en het raadplegen van de notarië-
le akten bij de hypotheekbewaarder gestart zijn op grond van informatie uit het 
verslag van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde 
criminaliteit in België en op grond van een aantal mediaberichten van een sena-
tor;
- in het kader van de aangewezen feiten een punctueel nazicht werd gedaan, zo-
als omschreven in tijd en ruimte;
- het specifieke ten laste gelegde misdrijf reeds werd aangehaald en verdachten 
werden geïdentificeerd; 
- de aldus beschikbare informatie, zoals omschreven in het aanvankelijke en in 
het aanvullende proces-verbaal, verder reikt dan alleen een redelijk vermoeden 
dat noopt tot informatievergaring in de zin van opsporen, verzamelen, registreren 
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en verwerken van gegevens en inlichtingen;
- de beschreven informatie betrekking had op een formele tenlastelegging, waar-
onder dient te worden verstaan een in tijd en ruimte bepaald misdrijf;
- de politie aan de hand van de beschikbare informatie gericht en reactief te werk 
kon gaan, zonder nood aan een verkennende informatievergaring naar fenome-
nen of dadergroepen.
6. Met die redenen hebben de appelrechters het verweer van de eisers beant-
woord.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
7. Voor het overige hebben de appelrechters op grond van de voormelde vaststel-
lingen wettig kunnen oordelen dat de recherche reactief en niet proactief was en 
dat daarvoor dus geen schriftelijke toestemming van de procureur des Konings 
vereist was.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel van de eisers III en IV
(...)
Vierde onderdeel
19. Overeenkomstig artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, spreekt de 
kamer van inbeschuldigingstelling, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit 
van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de 
erop volgende rechtspleging.
20. Geen wetsbepaling verplicht de rechter ambtshalve in zijn uitspraak te ver-
melden dat de overige handelingen niet door nietigheid zijn aangetast.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Vijfde onderdeel
21. De inverdenkinggestelde die om de zuivering van het dossier verzoekt, niet 
enkel van bepaalde stukken, maar eveneens van "alle andere stukken die erop 
steunen of naar verwijzen", zonder verdere precisering van die stukken, herhaalt 
slechts de in artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering, omschreven ver-
plichting, en verplicht de rechter niet om te vermelden dat de overige handelin-
gen niet door nietigheid zijn aangetast.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de strafvordering ten 
aanzien van de eiser V niet vervallen is door verjaring.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
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Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser V ten laste van de Staat.
Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters, P. Geuens, Antwerpen, F. Marneffe, Antwerpen, P. Waeterin-
ckx, Antwerpen, P. Traest, Brussel en B. Spriet, Turnhout.

Nr. 447

2° KAMER - 2 oktober 2007

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - NIEUW VERSTEK - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD 
- HOGER BEROEP TEGEN HET EERSTE VERSTEKVONNIS - ONTVANKELIJKHEID

2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - NIEUW VERSTEK - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD 
- HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET - ONTVANKELIJKHEID

3º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN -  VERSTEKVONNIS -  VERZET - 
NIEUW VERSTEK -  VERZET ONGEDAAN VERKLAARD -  HOGER BEROEP TEGEN HET EERSTE 
VERSTEKVONNIS - ONTVANKELIJKHEID

4º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN -  VERSTEKVONNIS -  VERZET - 
NIEUW VERSTEK -  VERZET ONGEDAAN VERKLAARD -  HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP 
VERZET - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2º, 3º en 4º Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen 
hij voordien verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen 
wel mogelijk tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn 
verzet ongedaan verklaart 1. (Art. 172, Sv.)

(G.)

ARREST

(A.R. P.07.0701.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctio-
nele Rechtbank te Brussel van 23 maart 2007.
De eiser voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Cass.,  7  april  1987,  AR 1283,  AC,  1986-87,  nr  475;  DECLERCQ R.,  Beginselen  van 
Strafrechtspleging, 3de Ed., 2003, nr 2384, p. 1031.



Nr. 447 - 2.10.07 HOF VAN CASSATIE 1827 

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 172 Wetboek van Strafvordering 
1. De eiser is in hoger beroep gekomen van het verstekvonnis van de Politie-
rechtbank te Vilvoorde van 27 november 2006 dat zijn verzet tegen het verstek-
vonnis van dezelfde politierechtbank van 13 februari 2006 ongedaan heeft ver-
klaard.
Het bestreden vonnis verklaart dit hoger beroep niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 172, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat tegen de 
vonnissen  gewezen  door  de  politierechtbanken  in  alle  gevallen  hoger  beroep 
open.
3. De beklaagde kan tegen een verstekvonnis hetzij verzet hetzij hoger beroep 
aantekenen. Het ene sluit echter het andere uit. Het hoger beroep van een be-
klaagde tegen een verstekvonnis waartegen hij voordien verzet heeft aangete-
kend, is derhalve niet ontvankelijk.
Hoger beroep is daarentegen wel mogelijk tegen het vonnis op verzet dat, we-
gens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan verklaart.
Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, schendt artikel 172 Wetboek van Straf-
vordering.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende 
in hoger beroep.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 448

2° KAMER - 2 oktober 2007

1° GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN 
CASSATIE – ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – VERPLICHTING 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 
3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – VERPLICHTING 
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3° GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN 
CASSATIE – ART.26,  §1,  3°,  BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – ONDERSCHEID INZAKE DE 
MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS 
OF DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES – VERENIGBAARHEID 
VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW – VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE – AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG 

 4° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 
3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS OF DE ARTIKELEN 189TER EN 
235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES – VERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE 
ARTIKELEN 10  EN 11 GW  – VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE – AMBTSHALVE 
PREJUDICIËLE VRAAG 

1° en 2° Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van 
Cassatie  wanneer  er  een  vraag  als  bedoeld  in  artikel  26,  §1,  3°,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof rijst, een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof1.

3° en 4° Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval 
van  een  controle  van  de  bijzondere  opsporingsmethode,  observatie  en  infiltratie  bij 
toepassing van de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering een onmiddelijk cassatieberoep toelaat tegen het 
arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  gewezen  bij  toepassing  van  artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 
189ter  en 235ter  Wetboek van Strafvordering  aan de ene kant  en de procedure van 
artikel  235bis  aan de andere kant  dermate vergelijkbaar zijn  dat  de vraag rijst  of  dit 
onderscheid wel verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 
en  11  Grondwet,  stelt  het  hierover  ambtshalve  een  prejudiciële  vraag  aan  het 
Grondwettelijk Hof. 

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.0988.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling  dat  overeenkomstig  de  artikelen  189ter en  235ter Wetboek  van 
Strafvordering controle uitoefent over de toepassing van hier de bijzondere op-
sporingsmethode observatie en infiltratie.

1 Zie Cass., 9 sept.1992, AR 9850,  AC, 1992, nr.601 en noot; 14 juni 1994, AR 6736,  AC, 1994, 
nr.303; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de ed.2003, nr.103, p.59. 
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2. Artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalde dat tegen de controle 
van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel openstaat. Dit bracht met zich dat daartegen geen cassatieberoep 
kon worden ingesteld.
Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 
artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering vernietigd. Aldus is het gemeen 
recht terug toepasselijk.
3. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat cassatieberoep 
tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aan-
leg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na het eindarrest of het 
eindvonnis; de vrijwillige tenuitvoerlegging van die voorbereidende arresten of 
vonnissen kan in geen geval als middel van niet-ontvankelijkheid worden inge-
roepen. 
Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt evenwel dat het vo-
rige lid niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen in-
zake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aan-
sprakelijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uit-
spraak wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkom-
stig artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit heb-
ben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
4. Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig de 
artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over 
de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie, is 
enerzijds een voorbereidend arrest en is anderzijds niet begrepen onder de uit-
zonderingen vermeld in artikel  416, tweede lid,  Wetboek van Strafvordering. 
Hieruit  volgt  dat  tegen  dit  arrest  maar  eerst  cassatieberoep  openstaat  na  het 
eindarrest of eindvonnis.
Bijgevolg zou het cassatieberoep niet ontvankelijk zijn.
5. Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de ka-
mer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging of in de an-
dere gevallen waarin ze kennisneemt van de zaak,  de  regelmatigheid van de 
rechtspleging.
Anders dan in het geval van een controle van de bijzondere opsporingsmethode 
observatie en infiltratie, laat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
cassatieberoep toe tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling ge-
wezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. De proce-
dure van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering van de ene 
kant en de procedure van artikel 235bis van de andere kant zijn evenwel dermate 
vergelijkbaar dat de vraag rijst of dit onderscheid wel verenigbaar is met het ge-
lijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Het Hof stelt hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof.
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Dictum 
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan totdat het Grondwettelijk Hof zal geantwoord 
hebben op volgende prejudiciële vraag:
“Schenden artikel 235ter en/of artikel 416, tweede lid, van Wetboek van Straf-
vordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt  
voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van  
inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeen-
komstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van Strafvordering dat  
een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van  
Strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cas-
satieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling  
gewezen met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering  
betreffende het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging dat een  
gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepassing van artikel  
235ter van het Wetboek van Strafvordering?” 

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 449

2° KAMER - 2 oktober 2007

CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  —  DUUR, 
BEGIN EN EINDE -  RAADKAMER -  VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK -  HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ -  KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING -  ARREST DAT HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAART - 
CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - AANVANG VAN DE TERMIJN

De termijn  waarbinnen cassatieberoep moet  worden ingesteld  tegen het  arrest  van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de 
beschikking  van verwijzing  door  de  raadkamer  ontvankelijk  verklaart,  begint  te  lopen 
vanaf  de  uitspraak  van  dat  arrest,  aangezien  geen  enkele  wettelijke  bepaling  de 
betekening ervan oplegt 1.

(L.)

ARREST

(A.R. P.07.1308.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 juni 2007 waarbij de eiseres wordt 

1 Zie Cass., 10 jan. 2001, AR P.00.1561.F, AC, 2001, nr 16. 
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verwezen naar het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen. 
De eiseres doet afstand zonder berusting van haar cassatieberoep in de mate de 
bestreden beslissing niet definitief is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wet-
boek van Strafvordering en geen uitspraak doet over de bevoegdheid conform ar-
tikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, noch met toepassing van arti-
kel 135, §2, Wetboek van Strafvordering. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper 
van 8 november 2005 werd de eiseres, na aanneming van verzachtende omstan-
digheden voor de telastlegging A, naar de correctionele rechtbank verwezen uit 
hoofde van als ouder of gezaghebbende opzettelijke slagen en verwondingen te 
hebben toegebracht aan de minderjarige Q. V. zonder het oogmerk om hem te 
doden maar met zijn dood tot gevolg (telastlegging A), schuldig verzuim (telast-
legging B) en als ouder of gezaghebbende opzettelijke slagen en verwondingen 
te hebben toegebracht aan de minderjarige Q. V. (telastlegging C). Een mede-in-
verdenkinggestelde werd buiten vervolging gesteld.
De burgerlijke partijen, thans de verweerders, kwamen van deze beschikking in 
hoger beroep. 
Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep ontvankelijk en bevestigt de bui-
tenvervolgingstelling  van  de  mede-inverdenkinggestelde.  Na  heromschrijving 
verwijst het de eiseres naar het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaande-
ren voor het feit, omschreven als doodslag op Q. V. en verleent het een bevel tot 
gevangenneming lastens de eiseres maar zegt dat de onmiddellijke uitvoering er-
van niet bevolen hoeft te worden. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. In zoverre het bestreden arrest oordeelt dat er voldoende bezwaren bestaan om 
de eiseres voor het heromschreven feit naar de feitenrechter te verwijzen, kan de 
afstand worden verleend. 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. Het bestreden arrest verwijst de eiseres naar het Hof van Assisen voor een als 
misdaad heromschreven feit.
3. Onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is krach-
tens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering het onmiddellijk cassatieberoep 
door een partij tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen vóór het 
eindarrest, beperkt tot de in dat artikel vermelde gevallen. 
Te dezen geeft de verklaring waardoor het cassatieberoep wordt ingesteld, de 
gronden van het cassatieberoep in de bij artikel 417 Wetboek van Strafvordering 
bepaalde vorm niet op.
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4. Het bestreden arrest oordeelt dat het hoger beroep dat door de burgerlijke par-
tijen, huidige verweerders werd ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer 
waarbij de eiseres voor drie telastleggingen naar de correctionele rechtbank werd 
verwezen, ontvankelijk is. 
5. De inverdenkinggestelde kan tegen een verwijzingsarrest dat zelf is aangetast 
door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden, onmiddellijk cassatieberoep 
instellen krachtens de artikelen 135, §2, en 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering.
6. De termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen het arrest 
dat het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot verwij-
zing ontvankelijk verklaart, begint te lopen vanaf de uitspraak van dat arrest, 
aangezien geen enkele wettelijke bepaling de betekening ervan oplegt. 
Buiten het geval van artikel 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval 
van overmacht, is het cassatieberoep dat na het verstrijken van de in artikel 373 
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn wordt ingesteld, laattijdig en der-
halve niet ontvankelijk
7. Het cassatieberoep dat is ingesteld op 5 juli 2007, dit is meer dan vijftien vrije 
dagen na de uitspraak van het bestreden arrest, is niet ontvankelijk in zoverre het 
betrekking heeft op de regelmatigheid van het verwijzingsarrest zelf, zoals be-
doeld in artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering.
Middel
8. Het middel komt alleen op tegen een beslissing waartegen het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is en heeft zelf geen betrekking op de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep.
Het middel behoeft geen antwoord. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing tot verwijzing naar het hof van assisen 
en van de beslissing tot gevangenneming
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres akte van haar afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

2 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 450

2° KAMER - 3 oktober 2007
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1º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAFVORDERING - 
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE DE VERVOLGINGEN NIET ONTVANKELIJK HEEFT VERKLAARD - 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - EVOCATIE - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
- EENPARIGHEID VAN STEMMEN

2º  CASSATIE  —  VERNIETIGING.  OMVANG  —  STRAFZAKEN  — 
STRAFVORDERING  —  BEKLAAGDE  EN  VERDACHTE  -  BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE - UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING - BESLISSING OVER 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORWAARDEN

1º Het arrest moet met eenparige stemmen van zijn leden worden uitgesproken wanneer 
het,  op  het  hoger  beroep  van  het  openbaar  ministerie  tegen  een  vonnis  dat  erop 
neerkomt dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden verklaard en dat het onderzoek 
van de zaak sine die uitstelt, dat vonnis tenietdoet, de vervolgingen ontvankelijk verklaart 
en, door de zaak aan zich te trekken, de eisende partij veroordeelt1. (Art. 211bis, Sv.)

2º Vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing 
over de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging met zich mee van de 
beslissing  over  de  tegen  hem  ingestelde  burgerlijke  rechtsvorderingen,  die  uit  de 
eerstgenoemde beslissing volgt2. 

(C. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0582.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring:
Over het ambtshalve middel dat de schending van artikel 211bis van het Wet-
boek van Strafvordering aanvoert:
Het beroepen vonnis stelt vast dat de eiseres naar de correctionele rechtbank was 
verwezen wegens de telastleggingen valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken (telastlegging I) en wegens oplichting (telastlegging II).
Het vermeldt "dat de feiten van de telastlegging valsheid en gebruik van valse 
stukken  niet  dezelfde  zijn  als  deze  van  de  telastlegging  oplichting,  zodat  de 
rechtbank, ofschoon de zaak aldaar in rem aanhangig is gemaakt, alleen kan oor-
delen dat het Hof van Beroep te Venetië, door de overlevering in te willigen van 
de [eiseres] op grond van de oplichting, deze eveneens heeft ingewilligd voor de 
feiten van valsheid en gebruik van valse stukken; dat in zoverre de telastlegging 
valsheid en het gebruik van valse stukken geen reden is geweest voor de overle-

1 Cass., 11 sept. 1990, AR 3935, nr. 17.
2 Cass., 18 juni 2003, AR P.03.0269.F, nr. 358. 
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vering van de [eiseres] aan België door de Italiaanse overheid, [de voormelde ei-
seres] in het kader van de onderhavige rechtspleging niet wegens deze telastleg-
ging kan worden veroordeeld".
Het beslist vervolgens "dat de rechtbank, in zoverre tussen de feiten van telast-
legging I en deze van telastlegging II een band van intrinsieke samenhang be-
staat, de [eiseres] niet wegens oplichting kan berechten, ook al wordt het specia-
liteitsbeginsel voor deze laatste feiten formeel geëerbiedigd; dat de onderhavige 
zaak bijgevolg niet in haar geheel kan worden berecht".
Het vonnis dat de vervolgingen aldus niet ontvankelijk verklaart, beslist om het 
onderzoek van de zaak sine die uit te stellen.
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie,  doet  dat  vonnis  teniet,  verklaart  de  vervolgingen  ontvankelijk  en, 
door de zaak aan zich te trekken, veroordeelt de eiseres.
Het arrest dat verzuimt vast te stellen dat de leden van het hof van beroep met 
eenparige stemmen van hun leden hebben beslist, schendt artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiseres zijn ingesteld: 
De hierna uit te spreken vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de 
beklaagde, van de beslissing over de tegen haar ingestelde strafvordering, brengt 
de vernietiging mee van de beslissing over de tegen haar ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen die uit de eerstgenoemde beslissing volgt.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.

3 oktober 2007 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Close,  waarnemend voorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal.

Nr. 451

2° KAMER - 3 oktober 2007

1º  VOORLOPIGE  HECHTENIS  —  BEVEL  TOT  AANHOUDING  - 
ONDERZOEKSRECHTER -  VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE -  ADVOCAAT -  RECHT OP 
BIJSTAND - DRAAGWIJDTE

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ADVOCAAT - RECHT OP BIJSTAND - 
DRAAGWIJDTE -  VOORLOPIGE HECHTENIS -  BEVEL TOT AANHOUDING -  ONDERZOEKSRECHTER - 
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VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEVEL TOT AANHOUDING - ADVOCAAT - RECHT 
OP BIJSTAND - DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE

4º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - STRAFZAKEN - BEVEL TOT AANHOUDING - 
ADVOCAAT -  RECHT OP BIJSTAND -  DRAAGWIJDTE -  VOORLOPIGE HECHTENIS - 
ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

5º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - BEVEL TOT AANHOUDING - RECHT OP BIJSTAND - DRAAGWIJDTE 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

6º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - EERLIJK PROCES - ADVOCAAT - RECHT OP 
BIJSTAND -  DRAAGWIJDTE -  VOORLOPIGE HECHTENIS -  BEVEL TOT AANHOUDING - 
ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ADVOCAAT - RECHT OP BIJSTAND - 
DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - ONDERZOEKSRECHTER - 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

1º, 2°,  3°,  4° en 5° Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf  te  verdedigen of de 
bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende 
middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd 
advocaat  te  kunnen  worden  bijgestaan,  indien  het  belang  van  de  rechtspraak  zulks 
vereist, is van toepassing voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de 
strafvordering  en  niet  bij  het  verhoor  van  de  inverdenkinggestelde  door  de 
onderzoeksrechter  alvorens  het  bevel  tot  aanhouding  uit  te  vaardigen1. (Art.  6.3,  c,  
Verdrag Rechten van de Mens; Art. 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

6º en 7° Alleen uit het feit dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een advocaat 
de inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter, 
voor het verlenen van het bevel tot aanhouding, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op 
een eerlijk proces voor het vonnisgerecht ernstig in het gedrang kan worden gebracht of 
dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als 
voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd2.  (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de 
Mens; Art. 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1372.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 september 2007 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
1 Cass., 14 dec. 1999, AR P.99.1585.N, nr. 678.
2 Cass., 4 dec. 2002, AR P.02.1553.F, nr. 651.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel :
Het middel verwijt het arrest artikel 6.3.c van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden te schenden, door te be-
slissen dat het bevel tot aanhouding tegen de eiser regelmatig werd uitgevaar-
digd, ofschoon hem, vóór zijn verhoor door de onderzoeksrechter, geen toestem-
ming tot bijstand door een advocaat was verleend.
Het recht van iedere beschuldigde, dat bij het voormelde artikel 6.3.c is bepaald, 
om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen 
keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te 
bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijge-
staan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing voor 
de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering.
Deze bepaling is niet van toepassing op het verhoor, dat bij artikel 16, §2, van de 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is bepaald, van de in-
verdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot aanhouding 
uit te vaardigen.
Overigens kan alleen uit het feit dat noch het voormelde artikel 16, §2, noch eni-
ge andere wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkingge-
stelde tijdens of vóór dat verhoor moet bijstaan, niet worden afgeleid dat  het 
recht op een eerlijk proces voor het vonnisgerecht, bekrachtigd bij artikel 6.1 van 
het voormelde verdrag, ernstig in het gedrang kan worden gebracht of dat de uit-
oefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als 
voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 oktober 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. R. de Béco, Brussel en M. Nève, Luik. 
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ONROEREND GOED - TOEWIJZING - VERNIETIGBARE HANDELINGEN - BEGRIP

Artikel  1622,  tweede  lid,  Ger.W.,  krachtens  hetwelk  de  nietigheid  van  de  handelingen 
verricht vóór de toewijzing, op straffe van verval, moet worden opgeworpen ten laatste 
binnen acht dagen na de aanmaning bedoeld in het derde lid van artikel 1582 Ger.W., 
beoogt enkel procedurehandelingen en geen vonnissen1. (Artt. 20, 1622, tweede lid, en  
1582, derde lid, Ger.W.)

(PAUL KUSSENEERS nv T. ING BELGIE nv)

ARREST

(A.R. C.06.0589.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen.
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 artikelen 20, 21, 1033, 1034, 1122, 1125, 1580, 1582, derde lid en 1622, eerste en 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 28 juni 2006 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen ei-

seres4 hoger beroep ongegrond en bevestigt de beschikking van de beslagrechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 30 december 2005, waarbij het derdenver-
zet van eiseres tegen de beschikking van de beslagrechter van 6 oktober 2005 en dier vor-
dering om die beschikking nietig te horen verklaren, ongegrond verklaard werden, en dit 
op de volgende gronden:

Bij de bestreden beschikking van de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Mechelen dd. 30.12.2005 werd de vordering van (de eiseres) afgewezen en werd zij 
verwezen in de kosten.

Die vordering strekte ertoe de beschikking van 6 oktober 2005 van deze beslagrechter 
nietig te horen verklaren en te horen intrekken en te horen zeggen voor recht dat daaraan 
geen enkel rechtsgevolg kan worden verleend, zo ook het plaatsvinden van de openbare 
verkoop van de ten laste van (de eiseres) in beslag genomen onroerende goederen van 8 
december 2005.

Bij die laatste beschikking werd notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier aangesteld om 
over te gaan tot de veiling van de ten laste van (de eiseres) in beslag genomen onroerende 
goederen en tot de verrichtingen van rangregeling.

(De eiseres) betoogt dat enerzijds die notaris daartoe werd aangesteld zonder dat een 
van de partijen daarom heeft verzocht (ultra petita) en anderzijds dat de termijn tot aan-

1 Zie Cass., 17 april 1989, AR 8325, nr 460, R.W., 1990-1991, 97, J.L.M.B., 1989, 856 en Rev.Not. 
(B) 1990, 546, noot J.-L. Ledoux; zie ook R.P.D.B., Compl. VIII, V° La saisie immobilière, 726, nrs 
203-206, C. ENGELS.  Het uitvoerend beslag op onroerend goed, Kluwer, 1981, 206, nr 281, G. de 
LEVAL,  Droit du recouvrement. La saisi immobilière, Larcier, 1996, 245 en E. DIRIX & K. BROECKX, 
Beslag, A.P.R., Story, 2001, 487, nr 864.
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stelling van die notaris op 17 maart 2005 verstreken was sedert 15 maart 2005 en bijge-
volg op 17 maart 2005 niet kon worden verlengd met een bijkomende termijn van zes 
maanden.

De eerste rechter heeft in essentie overwogen dat uit de stukken blijkt dat op 4 novem-
ber 2005 werd overgegaan tot betekening en aanmaning om inzage te nemen van de ver-
koopsvoorwaarden en om aanwezig te zijn bij de toewijzing (artikel 1580 en 1582 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en dat te dezen de nietigheden werden opgeworpen buiten de ver-
valtermijn van acht dagen voorzien bij artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek.

(...)
(De eiseres) doet ook in hoger beroep gelden dat de aanstelling van notaris Jean Van 

Cauwenbergh te Lier in de beschikking van 6 oktober 2005 ten onrechte is geschied nu 
die aanstelling niet was gevorderd en die beschikking verwijst naar de beschikking van 17 
maart 2005 die zelf reeds onwettelijk was omdat hierbij de termijn van aanstelling van de 
notaris werd verlengd, nadat die termijn reeds voordien was verstreken.

Naar luid van artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de nietig-
heid van de handelingen verricht voor de toewijzing, op straffe van verval worden opge-
worpen ten laatste binnen de acht dagen na de aanmaning bedoeld in het derde lid van ar-
tikel 1582.

De nietigheid, waarop (de eiseres) zich beroept, is onderworpen aan artikel 1622, twee-
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op alle onregelmatigheden die 
zich voordoen voor de toewijzing en waarvan het toepassingsgebied niet is beperkt tot de 
gevallen opgesomd in artikel 1622, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Derhalve 
kan die nietigheid alleen worden ingeroepen binnen de bij artikel 1622, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn.

Nu (de eiseres) de nietigheden waarop haar vorderingen gesteund zijn voor het eerst 
heeft ingeroepen na het verstrijken van die termijn moet de bestreden beschikking worden 
bevestigd. Het onderscheid dat (de eiseres) maakt tussen grieven die betrekking hebben 
op de onwettelijkheid van de procedure en deze die nietigheden zouden betreffen is niet 
dienstig.

Grieven
Bij een uitvoerend beslag op onroerend goed dient de schuldenaar krachtens het artikel 

1582, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten minste een maand voor de verkoop aan-
gemaand te worden om inzage te nemen van de door de benoemde notaris opgemaakte 
verkoopvoorwaarden en om aanwezig te zijn bij de toewijzing.

Luidens het artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de nietigheid 
van de handelingen verricht voor de toewijzing, op straffe van verval, worden opgewor-
pen ten laatste binnen de acht dagen na de aanmaning bedoeld in artikel 1582, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Een beschikking gewezen op eenzijdig verzoekschrift, waarbij overeenkomstig het arti-
kel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek een notaris benoemd en belast wordt met de vei-
ling van de in beslag genomen goederen en met de verrichtingen tot rangregeling, is geen 
"handeling" in de zin van het artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Overeenkomstig artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen middelen van nietig-
heid immers niet worden aangewend tegen vonnissen. Deze kunnen alleen worden vernie-
tigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald, hetzij deze voorzien in artikel 21 van het 
Gerechtelijk Wetboek, waaronder het derdenverzet, dat naar luid van artikel 1122 van het-
zelfde wetboek kan worden ingesteld door ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet 
in dezelfde hoedanigheid tussengekomen is tegen een, zij het voorlopige, beslissing die 
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zijn rechten benadeelt en die onder meer is gewezen door een burgerlijk gerecht. Een zelf-
de regel is neergelegd in artikel 1033 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechts-
plegingen op verzoekschrift.

Dit rechtsmiddel van derdenverzet wordt ingesteld onder meer bij dagvaarding met toe-
passing van artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig artikel 1034 
van het Gerechtelijk Wetboek mede van toepassing is op het verzet krachtens voornoemd 
artikel 1033 gedaan. Dit verzet behoeft krachtens voornoemd artikel 1034 te geschieden 
binnen een maand nadat de beslissing aan de eiser is betekend.

Uit voorgaande bepalingen volgt dat de beschikking tot aanwijzing van een notaris, op 
eenzijdig verzoekschrift, in toepassing van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek, op 
verzoek van de schuldenaar alleen kan worden vernietigd door een derdenverzet, dat be-
hoeft te worden ingesteld bij dagvaarding binnen de maand nadat de beslissing aan de 
schuldenaar is betekend, zodat de nietigheid, waarop het derdenverzet steunt, niet dient te 
worden opgeworpen binnen de door artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek op straffe van verval vastgestelde termijn van acht dagen na de aanmaning bedoeld 
in artikel 1582, derde lid, van hetzelfde Wetboek.

Het bestreden arrest stelt vast dat de vordering van de eiseres, ingeleid bij dagvaarding 
van 5 december 2005, strekt tot de vernietiging van de beschikking van 6 oktober 2005 
van de eerste rechter waarbij notaris Jean Van Cauwenbergh aangesteld werd om over te 
gaan tot de veiling van de ten laste van de eiseres in beslag genomen onroerende goederen 
en dat de eiseres daartoe onder meer betoogt dat die notaris werd aangesteld zonder dat dit 
gevorderd was (...).

Deze vordering, waarbij de eiseres derdenverzet instelt tegen de op eenzijdig verzoek-
schrift gewezen beschikking van de eerste rechter van 6 oktober 2005, is geen vordering 
tot vernietiging van een handeling en is derhalve niet onderworpen aan de in artikel 1622, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van verval vastgestelde termijn van 
acht dagen na de aanmaning om inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden en aanwe-
zig te zijn bij de toewijzing. De nietigheid van de beschikking van de eerste rechter van 6 
oktober 2005, waarop het derdenverzet van de eiseres gesteund was, hoefde bijgevolg 
evenmin te worden opgeworpen binnen voornoemde termijn.

Het bestreden arrest heeft het derdenverzet van eiseres tegen de beschikking van de eer-
ste rechter van 6 oktober 2005 derhalve onterecht afgewezen op de enige grond dat de 
nietigheid, waarop dit derdenverzet gesteund was, voor het eerst werd ingeroepen na het 
verstrijken van de bij artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde ter-
mijn (schending van alle wetsbepalingen in de aanhef van het middel aangevoerd).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 1622, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet de nie-
tigheid van de handelingen verricht vóór de toewijzing, op straffe van verval, 
worden opgeworpen ten laatste binnen acht dagen na de aanmaning om inzage te 
nemen van de verkoopvoorwaarden en aanwezig te zijn bij de toewijzing, als be-
doeld in het derde lid van artikel 1582 van hetzelfde wetboek.
Voormeld artikel 1622, tweede lid, beoogt enkel procedurehandelingen en geen 
vonnissen, die, ingevolge artikel 20 van hetzelfde wetboek, enkel kunnen worden 
vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. 
Deze rechtsmiddelen worden ingesteld binnen de bij de wet voor het instellen 
van die rechtsmiddelen bepaalde termijn zonder dat zij onderworpen zijn aan de 
vervaltermijn van acht dagen als bedoeld in artikel 1622, tweede lid van het Ge-



1840 HOF VAN CASSATIE 4.10.07 - Nr. 452 

rechtelijk Wetboek.
2. Wanneer een op eenzijdig verzoekschrift gewezen vonnis betekend is aan de 
derde, moet deze het derdenverzet, krachtens artikel 1034 van het Gerechtelijk 
Wetboek, instellen binnen een maand nadat de beslissing hem is betekend.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- bij beschikking van 6 oktober 2005 van de Beslagrechter te Mechelen, notaris 
Jean Van Cauwenbergh te Lier werd aangesteld om over te gaan tot de veiling 
van de ten laste van de eiseres in beslag genomen onroerende goederen en tot de 
verrichtingen van de rangregeling;
- bij exploot van 4 november 2005 deze beschikking aan de eiseres werd bete-
kend en de eiseres bij het exploot werd aangemaand om inzage te nemen van de 
verkoopvoorwaarden overeenkomstig artikel 1582, derde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek;
- de eiseres tegen deze beschikking derdenverzet heeft gedaan bij exploot van 5 
december 2005;
- de eiseres de nietigverklaring van de beschikking vordert omdat zij 'ultra petita' 
zou zijn gewezen;
4. De appelrechters oordelen dat de nietigheid van de beschikking van 6 oktober 
2005 waarop de eiseres haar vordering steunt, betrekking heeft op onregelmatig-
heden die zich hebben voorgedaan vóór de toewijzing, zodat zij niet kunnen wor-
den ingeroepen na het verstrijken van de in artikel 1622, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek bedoelde vervaltermijn van acht dagen na de aanmaning om 
inzage te nemen van de verkoopvoorwaarden.
5. Door op die gronden de vordering van de eiseres ongegrond te verklaren ver-
antwoorden 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 vernie-
tigde arrest.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over 
aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

4 oktober 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Geinger en Simont. 
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1º RECHTERLIJKE TUCHT - HOF VAN BEROEP - ZWARE TUCHTSTRAF - LICHTE TUCHTSTRAF 
- BEVOEGDHEID

2º RECHTBANKEN — TUCHTZAKEN - HOF VAN BEROEP - ZWARE TUCHTSTRAF - LICHTE 
TUCHTSTRAF - BEVOEGDHEID

3º  RECHTERLIJKE  TUCHT  -  HOGER BEROEP TEGEN TUCHTBESLISSINGEN -  BEVOEGDE 
RECHTSINSTANTIE

4º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN -  HOGER BEROEP TEGEN TUCHTBESLISSINGEN - 
BEVOEGDE RECHTSINSTANTIE

1º en 2° Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een verzoek 
een zware tuchtstraf uit te spreken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter, 
maar oordeelt dat slechts een lichte straf moet worden uitgesproken, kan zij een lichte 
straf  opleggen en is zij  niet  verplicht  de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die 
bevoegd is om een lichte straf op te leggen1. (Artt. 414 en 415, §§2 en 4, Ger.W.)

3º en 4° wetgever aan alle zittende magistraten een principieel recht heeft toegekend op 
een hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen die hen betreffen en aan 
het openbaar ministerie een recht tot hoger beroep heeft toegekend ten aanzien van elke 
tuchtstraf, volgt hieruit dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie 
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevestigen, 
ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen2. (Art.  415, 
Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T C.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef
1. Deze procedure betreft een tuchtzaak lastens J.C., plaatsvervangend vrederechter. 

De  wet  bepaalt  de  overheden  bevoegd  om  een  tuchtstraf  op  te  leggen  op  grond  
enerzijds van de functie die de magistraat bekleedt en anderzijds, van de aard van de op  
te leggen tuchtstraf. Dit is een op zich gesloten systeem, waarbij de wet lichte en zware  
tuchtstraffen onderscheidt (art. 405, Ger.W.).

2. Luidens artikel 414, Ger.W. ressorteren de plaatsvervangende magistraten in deze 
hoedanigheid onder dezelfde tuchtoverheden als de werkende magistraten. 

De  artikelen  410,  §1,  1°  en  412,  §1,  Ger.W.  verlenen  aan  de  voorzitter  van  de  
rechtbank van eerste  aanleg ten aanzien van de (plaatsvervangende)  vrederechter  de  
bevoegdheid om een lichte straf op te leggen. Ingeval de overheid die bevoegd is om  
lichte  straffen  op  te  leggen  na  onderzoek  oordeelt  dat  een  zware  straf  moet  worden  
opgelegd, moet zij de zaak aanhangig maken bij de Nationale Tuchtraad (art. 411, §2,  
Ger.W.). Dat is te dezen gebeurd. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te O.  
maakte het dossier van de tuchtprocedure over aan de Nationale Tuchtraad die op 21  
maart 2006 tot een tuchtschorsing voor een periode van 6 maanden adviseerde (zware 
tuchtstraf van de eerste graad) en, bij toepassing van de artikelen 412, §2, 1° en 419,  
Ger.W.,  de  zaak  aanhangig  maakte  bij  de  eerste  kamer  van  het  hof  van  beroep,  
tuchtoverheid die bevoegd is om een zware tuchtstraf op te leggen.

3. De aldus wettig geadieerde eerste kamer van het hof van beroep legde op 21 december 
2006 aan J.C. de (lichte) tuchtstraf van de berisping op (art. 405, §1, Ger.W.).

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.



1842 HOF VAN CASSATIE 4.10.07 - Nr. 453 

Zich baserend op artikel 415, §12, Ger.W. legde de procureur-generaal bij het hof van 
beroep op 5 januari 2007 voor het Hof van cassatie een verzoekschrift houdende beroep 
neer en ertoe strekkende dat een zware tuchtsanctie zou worden opgelegd.

Artikel 415, Ger.W. bepaalt enerzijds in §2 dat de verenigde kamers van het Hof van 
cassatie kennis nemen van het hoger beroep ingesteld tegen de zware straffen, opgelegd 
o.m. aan de (plaatsvervangende) vrederechters en anderzijds in §4 dat de eerste kamer van 
het hof van beroep kennis neemt van het hoger beroep ingesteld tegen de lichte straffen, 
opgelegd aan de (plaatsvervangende) vrederechters (door de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg).

4. Nu spruit de problematiek in deze zaak precies voort uit de omstandigheid dat de 
tuchtoverheid, bevoegd om een zware straf op te leggen, een lichte straf heeft 
uitgesproken, terwijl ze daarvoor tegelijk wettelijk als tuchtoverheid in hoger beroep 
wordt aangewezen.

De procureur-generaal motiveert de adiering van het Hof van cassatie van zijn hoger 
beroep met de overweging dat de bevoegde beroepsinstantie dient te worden bepaald op 
grond van de functie van diegene aan wie de tuchtstraf werd opgelegd en niet op grond 
van de aard van de straf, aangezien het onmogelijk is dat de 1ste kamer van het hof van 
beroep kennis neemt van het hoger beroep ingesteld tegen een beslissing van diezelfde 
eerste kamer van het hof van beroep, zelfs anders samengesteld.

Eenzelfde gerecht kan inderdaad in dezelfde zaak bezwaarlijk zowel in eerste aanleg als in 
hoger beroep uitspraak doen. Maar kon het hof van beroep, geadieerd ingevolge de 
bevoegdheid voor het opleggen van zware tuchtstraffen in eerste aanleg, een lichte 
tuchtstraf uitspreken t.a.v. een (plaatsvervangende) vrederechter, dan wanneer de wet 
hiertoe de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aanwijst?

M.a.w., moet, indien een hof van beroep, na het niet bindend advies van de Nationale 
Tuchtraad over de op te leggen straf (art. 409, §1, Ger.W.), van oordeel is dat enkel een 
lichte straf moest worden opgelegd, dan de zaak niet terugwijzen naar de voor die sanctie 
bevoegde overheid (i.c. de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die zich 
eventueel moet laten vervangen gezien hij reeds stelling heeft genomen over de aard van 
de sanctie door de zaak aanhangig te maken bij de Nationale Tuchtraad)?

Voor een bevestigend antwoord op die vraag kan m.i. aansluiting worden gevonden bij de 
wettelijk regeling die voorschrijft dat, indien de overheid, bevoegd voor het opleggen van 
een zware straf van de eerste graad van oordeel is dat een zware straf van de tweede graad 
moet worden opgelegd, zij het dossier overzendt aan de overheid bevoegd om een zware 
straf van de tweede graad op te leggen (art. 419, Ger.W.).

Te dezen zou het een verwijzing in omgekeerde zin betreffen, maar de ratio legis blijft 
identiek.

De verdere uitwerking van die regeling leidt ertoe dat de aldus door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg op verwijzing getroffen beslissing rechtsgeldig het voorwerp 
kan uitmaken van een hoger beroep voor de eerste kamer van het hof van beroep (anders 
samengesteld gezien de vorige tussenkomst) en dat die tuchtoverheid in beroep 
overeenkomstig artikel 415, §9, Ger.W. lichtere of zwaardere straffen kan opleggen dan 
diegene die zijn uitgesproken.

En al is zulke oplossing aan het in deze zaak gestelde procedureprobleem niet vrij van 
enige complexiteit, toch sluit ze m.i. zo nauw mogelijk aan bij de wet en haar doelstelling 
en is ze voldoende consistent. De bevoegdheid van iedere tuchtinstantie wordt erdoor 
geëerbiedigd, het recht op hoger beroep blijft gevrijwaard en de appelinstantie behoudt de 
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vrije keuze in de op te leggen sanctie.

5. De zienswijze die ervan uitgaat dat de door de Nationale Tuchtraad geadieerde 
overheid zowel een lichte als een zware straf kan opleggen (X. De Riemaecker, Aspects 
du nouveau droit disciplinaire des magistrats, Imperat Lex-Liber Amicorum Pierre 
Marchal, Larcier, 2003, 309(315)) gaat m.i. in tegen de wet, zowel wat de aangewezen 
overheden bevoegd om een straf op te leggen betreft als met betrekking tot de 
beroepsinstanties.

Toegepast op de huidige procedure dient er immers vastgesteld enerzijds, dat de eerste 
kamer van het hof van beroep niet de tuchtoverheid is die lastens een (plaatsvervangend) 
vrederechter bevoegd is om een lichte straf op te leggen en, anderzijds, dat de verenigde 
kamers van het Hof van cassatie geen kennis nemen van het hoger beroep ingesteld tegen 
de lichte straffen opgelegd aan voornoemde magistraat. Aan voornoemde instanties die 
bevoegdheden toch toekennen druist dan ook tegen het wettelijk stelsel in.

6. Blijft nog de vraag welk gevolg aan het hoger beroep van de procureur-generaal dan 
moet worden voorbehouden.

Uit hetgeen voorafgaat moet m.i. blijken dat het Hof niet bevoegd is om zich ten gronde 
uit te spreken over het hoger beroep tegen een aan een (plaatsvervangende) vrederechter 
opgelegde lichte tuchtstraf, nu de wet deze mogelijkheid niet voorziet in het gesloten 
stelsel der tuchtinstanties.

Het hoger beroep van de procureur-generaal moet bijgevolg niet-ontvankelijk worden 
verklaard.

Hoeft dit meteen ook te betekenen dat de (foutieve) beslissing van het hof van beroep te 
dezen niet vatbaar is voor enig rechtsmiddel?.

Ik meen van niet. Want, zo artikel 415, §11, Ger.W. bepaalt dat de voorzieningen in 
cassatie bedoeld in de artikelen 608, 609 en 612 zijn uitgesloten, blijven ook in tuchtzaken 
behouden de vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen waardoor o.m. rechters 
en tuchtrechtelijke overheden van openbare en ministeriële ambtenaren hun bevoegdheid 
mochten hebben overschreden (artt. 610 en 1088, Ger.W.).

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. D.07.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift, houdende hoger beroep, is gericht tegen een tuchtbeslissing 
van het Hof van Beroep te Gent van 21 december 2006.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Voorgaande rechtspleging
1. De procedure betreft een tuchtzaak tegen de verweerder die plaats-vervangend 
vrederechter is.
De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, bevoegd om 
een lichte straf op te leggen, heeft na onderzoek geoordeeld dat een zware straf 
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moest worden opgelegd en heeft de zaak aanhangig gemaakt bij toepassing van 
artikel 411, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, bij de Nationale Tuchtraad. In zijn 
advies heeft de Nationale Tuchtraad een tuchtschorsing van zes maanden voor-
gesteld en de zaak overeenkomstig artikel 419, achtste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek aanhangig gemaakt  bij  de eerste  kamer van het  Hof van Beroep te 
Gent,  tuchtoverheid  die  bevoegd was  om een  zware  tuchtstraf  van  de  eerste 
graad op te leggen.
De eerste kamer van het Hof van Beroep te Gent heeft een lichte straf opgelegd, 
met name een berisping.
Ontvankelijkheid van het hoger beroep
2. Het aan de verweerder betekende verzoekschrift is, volgens de tekst ervan, een 
"beroep tegen de tuchtbeslissing" ingesteld op grond van artikel 415, §12, van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat het openbaar ministerie over een recht 
tot hoger beroep beschikt ten aanzien van elke tuchtstraf. 
Het is gericht aan de "verenigde kamers van het Hof van Cassatie". 
3. Krachtens de artikelen 415, §2, en 414 van het Gerechtelijk Wetboek, nemen 
de verenigde kamers van het Hof van Cassatie kennis van het hoger beroep inge-
steld tegen de zware straffen opgelegd aan de plaatsvervangende vrederechters.
Krachtens de artikelen 415, §4, en 414 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de 
eerste kamer van het hof van beroep kennis van het hoger beroep tegen een lichte 
straf uitgesproken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter. 
4. Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een ver-
zoek een zware straf uit te spreken, maar oordeelt dat slechts een lichte straf 
moet worden uitgesproken, kan zij een lichte straf opleggen en is zij niet ver-
plicht de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die bevoegd is om een lichte 
straf op te leggen.
De genoemde artikelen 415, §2 en §4, en artikel 414 houden geen expliciete re-
geling in van het hoger beroep ingesteld tegen een lichte straf in die omstandig-
heden uitgesproken door de eerste kamer van het hof van beroep. 
5. Met het oog op een eerlijke procesvoering heeft de wetgever de bevoegdheid 
om een tuchtstraf op te leggen aan de leden van de rechterlijke orde, in eerste 
aanleg respectievelijk in hoger beroep toegekend aan verschillende overheden.
De wetgever  heeft  daarenboven aan  alle  zittende  magistraten  een  principieel 
recht toegekend op een hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen 
die hen betreffen, en heeft aan het openbaar ministerie in artikel 415, §12, van 
het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk een recht tot hoger beroep toegekend ten 
aanzien van elke tuchtstraf.
Hieruit volgt dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie 
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevesti-
gen, ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen.
6. Het hoger beroep ingesteld door het openbaar ministerie voor de verenigde ka-
mers van het Hof is ontvankelijk.
Ten gronde
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7. De vordering zoals bepaald bij artikel 410, §4, van het Gerechtelijk Wetboek 
was gebaseerd op de omstandigheid dat de verweerder afbreuk had gedaan aan 
de waardigheid van zijn ambt als magistraat ingevolge de feiten van belaging die 
aanleiding gaven tot een strafrechtelijke veroordeling bij arrest van het Hof van 
Beroep  te  Gent  van  14  september  2004  en  doordat  de  verweerder  misbruik 
maakte van zijn titel van magistraat.
8. De feiten van belaging zijn gebeurd in de privésfeer wat niet wegneemt dat zij 
afbreuk doen aan de waardigheid van het ambt van de verweerder.
9. De belaging ging daarenboven, volgens het slachtoffer, gepaard met het ge-
bruik van de titel van plaatsvervangend vrederechter (verklaring A. Vermeulen 
van 6 mei 2000). Verschillende getuigen bevestigen dat de verweerder zijn titel 
van plaatsvervangend rechter gebruikte in de context van zijn echtelijke moei-
lijkheden en van de belaging: een schooldirecteur (verklaring 20 juni 2000), een 
coördinator van buitenschoolse opvang (verklaring van 26 juni 2000), het dienst-
hoofd van het slachtoffer (verklaring van 20 juni 2000), een arts (verklaring van 
6 juli 2000). 
10. De feiten die aan de verweerder ten laste worden gelegd, zijn bewezen. 
11. Door zijn gedragingen, die mede aanleiding hebben gegeven tot een correcti-
onele veroordeling die in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de verweerder af-
breuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en aan het vertrouwen in het ge-
recht.
12. Gelet op de ernst van de feiten is een schorsing van een maand een aangepas-
te straf.
Dictum
Het Hof, verenigde kamers,
Rechtdoende bij verstek,
Spreekt ten aanzien van Johan Cambier de tuchtstraf uit van schorsing van een 
maand.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
De kosten begroot tot heden op nul euro.

4 oktober 2007 – Verenigde kamers –  Voorzitter:  de h. Londers, eerste voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter – Andersluidende conclusie  van de h. De 
Swaef, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 454

1° KAMER - 5 oktober 2007

VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTE MEDEDELING - ADVIES - MAGISTRAAT - NAAM - ADVIES - 
VERMELDING - VERZUIM - GEVOLG

Het vonnis dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over 
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de vordering zou hebben gegeven en dit  advies niet  vermeldt,  terwijl  uit  de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies 
heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op straffe van nietigheid aan het openbaar 
ministerie moest worden meegedeeld1. (Artt. 764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1° en 4°,  
Ger.W.)

(J. A. e.a. T. V.G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0233.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 11 januari 2006 gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau, rechtdoende in laatste aanleg 
en als rechtscollege waarnaar de zaak door het Hof is verwezen bij arrest van 2 
december 2004.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 764, eerste lid, 6°, 780, 1° en 4°, en 1138, 5°, van het Gerechtelijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissingen
In het vonnis van 11 januari 2006 verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neuf-

château het door de eisers ingediende verzoek tot herroeping van het gewijsde niet ont-
vankelijk en stelt ze vast dat de overige vorderingen van de eisers (betreffende de inhoud 
van het geschil) geen voorwerp meer hebben.

De rechtbank verklaart bovendien de tegenvordering van de verweerders gegrond en 
veroordeelt de eisers om aan de verweerders het bedrag van 1.500 euro te betalen wegens 
tergend en roekeloos geding alsook het bedrag van 1.250 frank wegens kosten en erelonen 
van hun raadsman.

Grieven
Krachtens artikel 764, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorderin-

gen tot herroeping van het gewijsde, op straffe van nietigheid, meegedeeld aan het open-
baar ministerie.

Artikel 780, 1° en 4°, van dat wetboek vermeldt dat het vonnis, op straffe van nietig-
heid, de vermelding bevat van de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die 
zijn advies heeft gegeven alsook de vermelding van dat advies.

Naar luid van artikel 1138, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek staat er tegen de beslissin-
gen in laatste aanleg voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet open indien 
de mededeling aan het openbaar ministerie niet is geschied in de gevallen waarin de wet 
die voorschrijft.

Te dezen bevat het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de door de eisers ingestelde 
vordering tot herroeping van het gewijsde noch de vermelding van de naam van de magi-
straat van het openbaar ministerie die zijn advies heeft gegeven, noch de vermelding van 

1 Cass., 19 april 1999, AR S.98.0022.F, nr.221.
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dat advies.
De zittingsbladen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau van 13 april 

2005, 14 december 2005 en 11 januari 2006, die bij dit cassatieberoep zijn gevoegd en 
"processen-verbaal van de terechtzitting" zijn genoemd, en de processen-verbaal van de 
terechtzittingen van die rechtbank van 14 december 2005 en 11 januari 2006 bevatten die 
vermeldingen al evenmin.

Aldus blijkt uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan dat het openbaar 
ministerie zijn advies heeft gegeven.

Het bestreden vonnis schendt derhalve de artikelen 764, eerste lid, 6°, 780, 1° en 4°, en 
1138, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel :
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eisers een verzoek tot herroeping van het 
gewijsde hebben ingediend teneinde de intrekking te verkrijgen van de vonnissen 
die op 20 juni en 17 oktober 2002 door de Rechtbank van Eerste aanleg te Mar-
che-en-Famenne in hoger beroep zijn uitgesproken.
Krachtens artikel 764, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorderingen 
tot herroeping van het gewijsde, op straffe van nietigheid, aan het openbaar mi-
nisterie meegedeeld.
Krachtens artikel 780, 1° en 4°, van dat wetboek bevat het vonnis, op straffe van 
nietigheid, de vermelding van de naam van de magistraat van het openbaar mi-
nisterie die zijn advies heeft gegeven, alsook de vermelding van dat advies.
Het bestreden vonnis bevat die vermeldingen niet en uit geen enkel stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies heeft 
gegeven.
Aldus schendt het bestreden vonnis de bovenstaande wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van de op het verzoek tot herroeping van het gewijsde gewezen 
beslissing strekt zich uit tot de beslissing dat de overige vorderingen van de ei-
sers geen voorwerp meer hebben, daar laatstgenoemde beslissing het gevolg is 
van de eerste, en ze strekt zich tevens uit tot de op de tegenvorderingen gewezen 
beslissingen waarbij de eisers worden veroordeeld om aan de verweerders 1.500 
euro te betalen wegens tergend en roekeloos geding en 1.250 euro voor de kosten 
van de verdediging, gelet op het verband dat het bestreden vonnis tussen die be-
slissingen heeft gelegd.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, zitting houden-
de in hoger beroep.
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5 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 455

1° KAMER - 5 oktober 2007

BELASTING  OVER  DE  TOEGEVOEGDE  WAARDE  -  VRIJSTELLING - 
WEDDENSCHAPPEN, LOTERIJEN EN ANDERE KANS- OF GELDSPELEN - BEGRIP

Het  verrichten  van  diensten  ten  behoeve  van  een  organisator  van  weddenschappen, 
waarbij  het  personeel  van  de  verrichter  van  deze  diensten  de  weddenschappen 
aanneemt namens de organisator  kan niet  worden aangemerkt  als weddenschappen, 
loterijen en andere kans- of geldspelen in de zin van artikel 44, §3, 13°, van het BTW-
wetboek, daar alleen de weddenschapsverrichting voor belastingvrijstelling in aanmerking 
komt en zij gekenmerkt wordt door de toekenning van een winstkans aan de wedders en 
de aanvaarding, als tegenprestatie,  van het risico om die winst te moeten uitbetalen1. 
(Art. 44, §3, 13°, W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. TIERCE FRANCO-BELGE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0036.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 1134,  1156,  1165,  1319,  1321,  1322,  1341,  1348,  1349,  1350,  1352, 

1353, 1984,1985,1986,1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 1998 en 1999 van het Burgerlijk 
Wetboek;

- de artikelen 12 en 13 van de wet van 8 mei 1872 tot herziening van de bepalingen van 
het Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie;

- de artikelen 13, inzonderheid §2, 18, §1, tweede lid, 3°, 20, §1, eerste lid, en 44, §3, 
13°, ingevoegd bij artikel 50 van de wet van 28 december 1992 tot wijziging van het 
BTW-wetboek, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het BTW-wetboek;

- de artikelen 6,§4 en 13, B, f) van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad, van 17 
mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzet-
belasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : unifor-
me grondslag;

- artikel 66, §2, 3°; van het koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende het 

1 HvJ., nr.89/05 van 13 juli 2006, in zake United Utilities plc.
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Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde taksen. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "sluit zich volledig aan bij de (bestreden) beslissing en de daarmee 

niet-strijdige argumentatie van de rechter in eerste aanleg", die had erkend dat "de door 
(de eiser) gemaakte analyse van de toestand juist schijnt te zijn, doordat effectief blijkt dat 
de wedders, wanneer ze naar de weddenschapagentschappen gaan die te dezen door de be-
trokken zelfstandige exploitanten worden gerund, zich ervan bewust zijn dat het in werke-
lijkheid (de verweerster) is die de spelen inricht. Tevens moet de juistheid worden erkend 
van het feit dat de door de agentschaphouders uitgereikte biljetten in watermerk de ver-
meldingen 'PMU', 'Tiercé Franco-Belge', 'Tiercé belge' en 'Belgische Tiercé' dragen". Ver-
volgens verklaart het bestreden arrest het hoger beroep van de eiser niet gegrond, beves-
tigt het bestreden vonnis dat "voor recht had gezegd dat er geen BTW verschuldigd is op 
de litigieuze commissies die voor de jaren 1997 tot 2000 aan de zelfstandige agentschap-
houders zijn gestort", en veroordeelt de eiser in de kosten van beide instanties, welke kos-
ten voor de verweerster zijn begroot op het bedrag van 1.157,28 euro, op de volgende 
gronden:

"(...) artikel 44, §3, 13° van het BTW-wetboek verleent vrijstelling voor de 'wedden-
schappen, loterijen en andere kans- en geldspelen', terwijl artikel 20, §1, van dat wetboek, 
dat een algemene strekking heeft, bepaalt dat, wanneer een commissionair of een ander 
tussenpersoon bij diensten tussenkomst verleent, geacht wordt die diensten zelf te hebben 
ontvangen en zelf te hebben verstrekt, voor zover hij voldoet aan de in artikel 13, §2, van 
het BTW-wetboek bepaalde voorwaarden, namelijk dat hij handelt in eigen naam of onder 
firma voor rekening van een lastgever of als tussenpersoon die in enigerlei hoedanigheid 
een op zijn naam gestelde factuur, debetnota of ander daarmee gelijkstaand stuk aan een 
klant uitreikt; (...) die voorwaarden zijn te dezen in rechte en in feite vervuld, aangezien 
de betrokken 'agentschaphouder' zijn tussenkomst verleent bij het verrichten van diensten 
en een biljet uitreikt met daarop zijn naam, voornaam, handelsregisternummer en BTW-
nummer;  de  naam  'Tiercé  franco-belge'  komt  samen  met  andere  vermeldingen  zoals 
'PMU' en 'Tiercé belge' alleen in het watermerk voor en gaat van geen enkele aanduiding 
vergezeld, noch aangaande de firmanaam, de zetel van de vennootschap, het BTW-num-
mer of het nummer van het handelsregister; (...) het is trouwens artificieel en bedrieglijk 
te stellen dat de dienstverrichtingen van de agentschaphouders niet zouden samenvallen 
met de vrijgestelde verrichtingen, omdat deze enkel betrekking zouden hebben op de wed-
denschappen, loterijen en andere kans- of geldspelen (die [de verweerster] zou sluiten met 
de wedders) en niet op de weddenschapverrichtingen of de verrichtingen betreffende wed-
denschappen; (...) voor zover immers de voorwaarden, zoals te dezen vervuld zijn, vallen 
de bemiddelingsdiensten bij de spelen en weddenschappen evenzeer onder de BTW-vrij-
stelling als de inrichting van de spelen en weddenschappen zelf. Die gelijkstelling volgt 
immers uit  de bovengenoemde specifieke wetsbepalingen volgens welke de betrokken 
tussenpersoon geacht wordt de dienst zelf verleend te hebben; (...) bovendien (...) blijkt uit 
de omschrijving van de weddenschapverrichtingen door (de verweerster) duidelijk genoeg 
dat de weddenschap met de klant maar kan worden afgesloten dankzij de zelfstandige 
agentschaphouders; (...) die motivering maakt het tevens mogelijk het argument te ver-
werpen volgens hetwelk de vrijstelling enkel ten goede kan komen aan de houder van de 
wettelijke vergunning om spelen en weddenschappen te aanvaarden, dat is (de verweer-
ster); (...) het verlenen van vrijstelling betekent geenszins dat hier afgeweken wordt van 
het beginsel van de strikte interpretatie van de vrijstellingen die zowel in het BTW-Wet-
boek als in de zesde Europese richtlijn worden opgesomd, aangezien hier alleen maar de 
klare en duidelijke Europese bepalingen die een algemene strekking hebben en getrouw in 
het Belgisch recht zijn omgezet, worden toegepast op een bijzonder geval betreffende een 
welbepaalde vrijstellingsregeling; (...) het is aldus geenszins vereist dat de zesde richtlijn 
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in een specifieke vrijstelling voorziet voor de verrichtingen die door de lasthebbers wor-
den gedaan in zake spelen en weddenschappen, zoals zij dat bijvoorbeeld uitdrukkelijk 
doet voor de verrichtingen van de verzekeringsmakelaars" en dat "het hof [van beroep] 
voor het overige de niet daarmee strijdige argumentatie overneemt die (de verweerster) 
heeft uiteengezet in haar conclusie".

Grieven
De eerste rechter, naar wie het bestreden arrest uitdrukkelijk verwijst, had erkend dat 

alleen de verweerster de spelen en weddenschappen inricht waaraan de wedders deelne-
men door naar de agentschappen te gaan die onder de firmanaam van de verweerster be-
staan, en dat het de verweerster is met wie de klanten een contract sloten door tussen-
komst van de agentschaphouders, aangezien op de door hen uitgereikte biljetten de identi-
teit van de verweerster vermeld stond.

(...) 
Derde onderdeel
Artikel 13, B, f), van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 luidt 

als volgt: "onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen de Lid-Staten, onder 
de voorwaarden die zij vaststellen om een juiste en eenvoudige toepassing van de onder-
staande vrijstellingen te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen, 
vrijstelling voor:

(...) weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, met inachtneming van de 
door elke Lid-Staat vastgestelde voorwaarden en beperkingen".

Die vrijstelling is opgenomen in artikel 44, §3, 13°, van het BTW-Wetboek volgens 
hetwelk "van de belasting nog zijn vrijgesteld: (...) 13° weddenschappen, loterijen en an-
dere kans- en geldspelen, met inachtneming van de door de Koning vastgestelde voor-
waarden en beperkingen".

Artikel 13, B, f) van de zesde richtlijn spreekt enkel van "weddenschappen, loterijen en 
andere kans- en geldspelen".

De dienstverrichtingen van de tussenpersonen bij spelen en weddenschappen worden 
niet uitdrukkelijk vrijgesteld noch door die bepaling van gemeenschapsrecht, noch door 
artikel 44, §3, 13° van het BTW-wetboek dat haar omzet in Belgisch recht. Aangezien die 
bepalingen op strikte wijze moeten worden toegepast en uitgelegd, moet worden aangeno-
men dat zij geen vrijstelling verlenen voor de door de lasthebbers inzake spelen en wed-
denschappen gedane verrichtingen: de vrijstelling wordt dus uitdrukkelijk beperkt tot de 
spelen en weddenschappen zelf. De dienstverrichtingen van de agentschaphouders vallen 
evenwel niet samen met de vrijgestelde verrichtingen, dat zijn de verrichtingen onder be-
zwarende titel naar aanleiding waarvan prognoses over een onzekere zaak gemaakt wor-
den met als inzet een prijs in geld of in natura, wat de specifieke en essentiële functie is 
van de spelen en weddenschappen en derhalve de strikte voorwaarde is voor de belasting-
vrijstelling. Onder die vrijstelling vallen niet de dienstverrichtingen van de agentschap-
houders die ermee belast zijn de inzet van de klanten te innen en deze door te storten aan 
de verweerster, die als enige en onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid de winsten 
bepaalt  die toekomen aan de wedders.  Laatstgenoemden sluiten geen contract  met  de 
agentschaphouders en kunnen op hen geen rechten laten gelden, daar het contract gesloten 
wordt tussen de verweerster en de klanten.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest noch op de in het middel vermelde gronden noch 
op de "daarmee niet strijdige" gronden van de eerste rechter en de conclusie van de ver-
weerster wettig heeft kunnen beslissen dat de diensten van de agentschaphouders die de 
verweerster bezoldigt  door commissies te storten voor de door hen aan haar bewezen 
diensten, in dezelfde mate van BTW vrijgesteld zijn als de verrichtingen betreffende de 
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organisatie van de spelen en weddenschappen zelf (schending van artikel 13, B, f), van de 
zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977, en van de artikelen 13, §2, 20, 
§1, en 44, §3, 13°, van het BTW-wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
Het bestreden arrest stelt vast dat weddenschappen op paardenwedrennen en an-
dere sportgebeurtenissen door zelfstandige agentschaphouders ingezameld wor-
den onder de naam van de verweerster.
Artikel 13, B, f) van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 
1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake om-
zetbelasting  -  Gemeenschappelijk  stelsel  van  belasting  over  de  toegevoegde 
waarde: uniforme grondslag bepaalt dat,  onverminderd andere communautaire 
bepalingen, de Lid-Staten, onder de voorwaarden die zij vaststellen, vrijstelling 
verlenen voor de weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, met 
inachtneming van de door elke Lid-Staat vastgestelde voorwaarden en beperkin-
gen.
Die bepaling van gemeenschapsrecht is in het nationaal recht omgezet door arti-
kel 44, §3, 13°, van het BTW-wetboek, krachtens hetwelk dezelfde verrichtingen 
van de belasting vrijgesteld zijn.

In zijn arrest 89/05 van 13 juli 2006 in zake United Utilities plc overweegt het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat alleen de weddenschap-
pen, die belastingvrijstelling genieten, worden gekenmerkt door de toekenning 
van een winstkans aan de wedders en de aanvaarding, als tegenprestatie, van het 
risico van uitbetaling van deze winst, en het zegt voor recht dat het verrichten 
van diensten ten behoeve van een organisator van weddenschappen waarbij het 
personeel van de verrichter van deze diensten de weddenschappen namens de or-
ganisator aanvaardt, niet als een weddenschap in de zin van het bovenaangehaal-
de artikel 13, B, f) kan worden aangemerkt en dus niet in aanmerking komt voor 
de in deze bepaling voorziene BTW-vrijstelling.

Daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing om belastingvrijstelling te verlenen 
voor de door de verweerster aan de zelfstandige agentschaphouders doorgestorte 
bedragen niet naar recht verantwoordt.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

5 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal  – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Wouters.

Nr. 456

1° KAMER - 5 oktober 2007

1º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
FAILLISSEMENT - ONROERENDE VOORHEFFING - SCHULDENAAR - CURATOR - VERPLICHTING

2º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
FAILLISSEMENT - ONROERENDE VOORHEFFING - SCHULD VAN DE BOEDEL - VERKLARING VAN DE 
VERSCHOONBAARHEID - GEVOLG

1º De curator van de gefailleerde eigenaar van een onroerend goed, behoort niet tot de 
schuldenaars  van de onroerende voorheffing  die in  artikel  251 van het  Wetboek der 
Inkomstenbelastingen 1992 worden opgesomd, aangezien de curator geen enkel zakelijk 
recht heeft op het onroerend goed van de gefailleerde, maar de rechten en verplichtingen 
betreffende dat goed op zich neemt op grond van de beheersbevoegdheden die de wet 
hem  toekent  ten  gevolge  van  de  beslissing  tot  ontneming  van  het  beheer  aan  de 
gefailleerde. (Art. 251, W.I.B. 1964)

2º Het arrest dat, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, oordeelt dat de na de opening 
van het faillissement verschuldigd geworden onroerende voorheffingen schulden van de 
boedel zijn, beslist wettig dat die schulden niet verschoonbaar zijn, daar ze in ieder geval 
na  het  vonnis  van  faillietverklaring  zijn  ontstaan,  zodat  de  verklaring  van 
verschoonbaarheid erop niet van toepassing is1.  (Art. 82, eerste lid, Faillissementswet  
1997)

(B.D. T. GEWESTELIJK DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN VAN NAMEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2004 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;

1 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la Faillite et du concordat, Brussel, Larcier, uitg. 2003, nr. 1051, p. 
617;  J.  WINDEY,  "L'excusabilité  du  failli”,  Rec.  dr.  Com.  b.,  1999,  p.  174-175;  G.A.  DAL, 
"L'excusabilité", J.T. 2002, p. 633 en inz. P. 636
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- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 16, eerste lid, 24 en 82, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augus-

tus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat :
"het geschil betrekking heeft op het lot van belastingschulden die voor en tijdens de 

faillissementsprocedure zijn ontstaan";
"Het faillissement is uitgesproken op 29 september 1993 en wegens ontoereikend actief 

gesloten op 12 januari 1999. Daar de gefailleerde bij die gelegenheid verschoonbaar ver-
klaard werd, waren de geschilpunten de volgende:

1. zijn de onroerende voorheffingen voor de aanslagjaren 1994, 1995, 1996 al dan niet 
uitgesloten van de gevolgen van de verklaring van verschoonbaarheid?

2. gelden de gevolgen van de verklaring van verschoonbaarheid a posteriori voor de 
overschotten van de bedrijfsvoorheffingen op de beroepswerkzaamheid die de gefailleer-
de als loontrekkende heeft verricht na de faillietverklaring en die met belastingschulden 
welke dagtekenen van voor de faillietverklaring, zijn verrekend door aanzuivering over-
eenkomstig artikel 166 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992?"

Het arrest beslist dat de onroerende voorheffingen voor de aanslagjaren 1994 en 1996 
uitgesloten waren van de verklaring van verschoonbaarheid op grond dat  "het  vonnis 
waarbij de gefailleerde verschoonbaar verklaard wordt enkel betrekking heeft op het pas-
sief van het faillissement en dus op de schulden 'in' de boedel en niet op de schulden 'van 
de boedel'; dat, als het actief van het faillissement niet toereikend was om laatstgenoemde 
schulden bij voorrang aan te zuiveren, het schulden van de gefailleerde zelf worden na de 
sluiting van het faillissement, zoals alle andere schulden die de gefailleerde na de failliet-
verklaring aangaat, zoals in de uitoefening van een nieuwe beroepswerkzaamheid; dat uit 
de parlementaire voorbereiding kan niet worden afgeleid dat de wetgever verder heeft wil-
len gaan om de gefailleerde schuldenaar in het economisch circuit te houden door hem in 
staat te stellen zijn activiteiten op een nieuwe basis te herbeginnen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt:
"De onroerende voorheffing is verschuldigd door de eigenaar, bezitter, erfpachter, op-

stalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen, volgens de regels bepaald door 
de Koning".

In zijn arrest van 16 juni 1988 heeft het Hof van Cassatie beslist dat, met toepassing 
van die wetsbepaling, "een schuld alleen dan een boedelschuld kan zijn, wanneer de cura-
tor qualitate qua verbintenissen heeft aangegaan voor het beheer van de boedel, onder 
meer door de handelsactiviteit van de vennootschap voort te zetten, de door haar gesloten 
overeenkomsten uit te voeren of nog door gebruik te maken van de roerende of onroeren-
de goederen van de vennootschap, om een behoorlijk beheer van de vereffening te waar-
borgen, maar dat de vaststelling dat de curators in verband met de onroerende goederen 
niets hebben gedaan, niet ter zake is, daar, krachtens de artikelen 7, §1 en 155 (thans 251) 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de jaarlijkse belasting op de inkom-
sten uit onroerende goederen een schuld is die samengaat met het genot van die goederen, 
ongeacht of zij al dan niet in huur zijn gegeven". 

Het Hof oordeelde tevens dat "de omstandigheid dat de curators niets hebben gedaan in 
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verband met de onproductief gebleven onroerende goederen van de gefailleerde daaraan 
niet afdoet" (Cass., 16 juni 1988, R.C.J.B., 1990, p. 5, noot I. Verougstraete).

Aldus overwoog het Hof dat de onroerende voorheffing ten laste valt van de persoon 
die het genot heeft van het onroerend goed, dat is te dezen de curator.

Het Hof heeft tevens een arrest in dezelfde zin gewezen op 26 oktober 2000 inzake ver-
keersbelasting op een voertuig. Het oordeelde toen dat de na het vonnis van faillietverkla-
ring verschuldigde verkeersbelasting een schuld "van de boedel" was.

Het hof [van beroep] kon dus niet wettig beslissen dat de onroerende voorheffingen, die 
schulden van de boedel waren, na het sluiten van het faillissement gelijkwaardig werden 
aan elke andere schuld die de gefailleerde na de faillietverklaring had aangegaan. 

Daar de inkohiering enkel mogelijk was op naam van de curator qualitate qua, kon ze te 
dezen geenszins geschieden op naam van de eiser.

(Schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 7, §1, en 251 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

Tweede onderdeel, 
Artikel 16, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 luidt als volgt:
"Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, verliest de gefailleerde 

van rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht ver-
krijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en 
handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de 
dag van het vonnis kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen".

Krachtens de artikelen 7 en 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is 
de onroerende voorheffing verschuldigd door de persoon die het genot heeft van de onroe-
rende goederen.

De onroerende voorheffingen voor de aanslagjaren 1994, 1995 en 1996 zijn evenwel 
vastgesteld na het vonnis van faillietverklaring van 21 september 1993.

Op die datum verloor de eiser het beheer over zijn goederen.
Krachtens de artikelen 251 en 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 

evenwel houdt het verschuldigd zijn van de onroerende voorheffing nauw verband met het 
genot van het onroerend goed.

Door de eiser als schuldenaar van de onroerende voorheffing te beschouwen voor een 
periode waarin hij niet het genot van de onroerende goederen had, schendt het hof [van 
beroep] artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 251 en 7 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 en artikel 16, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augus-
tus 1997.

Derde onderdeel
Artikel 24 van de Faillissementswet preciseert dat:
"na hetzelfde vonnis een roerende of onroerende rechtsvordering of een middel van ten-

uitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen niet kan voortgezet, ingesteld of 
aangewend worden dan tegen de curators".

Er is evenwel een verrekening van voorheffing geschied in 1998.
Door die verrekening als rechtsgeldig te beschouwen, schendt het hof [van beroep] arti-

kel 24 van de Faillissementswet.
Vierde onderdeel
Artikel 82 van de wet van 8 augustus 1997 preciseert dat:
"indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, hij niet meer vervolgd kan wor-
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den door zijn schuldeisers".
Die bepaling sluit evenwel uit:
- de onderhoudschulden van de gefailleerde.
- die welke voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 

overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de 
gefailleerde schuld heeft.

Aan die twee uitsluitingen dienen de schulden te worden toegevoegd die de gefailleerde 
na de faillietverklaring heeft aangegaan, met name in de uitoefening van een nieuwe be-
roepswerkzaamheid.

Die uitsluiting kan enkel volgen uit een verbintenis die de gefailleerde na de datum van 
de faillietverklaring heeft aangegaan, met uitsluiting van schulden die op vervaldag ko-
men, maar niet in verband staan met een door de gefailleerde verrichte rechtshandeling.

De onroerende voorheffing als schuld is evenwel verbonden met de onroerende goede-
ren waarvan de gefailleerde eigenaar was voor de faillietverklaring.

Bovengenoemde schuld vindt dus haar oorzaak in de wet.
Het hof van beroep kon dus niet zonder de bewijskracht van de akten te miskennen be-

slissen dat de verschuldigde onroerende voorheffing een schuld moest zijn die de gefail-
leerde na de datum van de faillietverklaring had aangegaan.

Bovendien maken de bepalingen van artikel 82 van de wet nergens een onderscheid 
tussen schulden in de boedel en schulden van de boedel.

Dat artikel heeft dus betrekking op alle schulden die de curator moest betalen met uit-
sluiting van de gefailleerde (schending van artikel 149 van de Grondwet, van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 89 (lees: 82) van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel
1. Daar die onderdelen van het middel niet preciseren waarom het arrest artikel 
149 van de Grondwet zou schenden, is het middel in zoverre niet ontvankelijk.
2. Artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 
de onroerende voorheffing verschuldigd is door de eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen, dus door degene die 
van het onroerend goed het genot heeft op grond van een zakelijk recht.
De curator geniet geen enkel zakelijk recht op het onroerend goed van de gefail-
leerde, maar neemt de rechten en verplichtingen betreffende dat goed op zich op 
grond van de beheersbevoegdheden die de wet hem toekent ten gevolge van de 
beslissing tot ontneming van het beheer aan de gefailleerde.
In zoverre die onderdelen aanvoeren dat de curator van de gefailleerde eigenaar 
van een onroerend goed, één van de in artikel 251 van dat wetboek opgesomde 
schuldenaars van de onroerende voorheffing is, falen ze naar recht.
3. De grief volgens welke het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat de 
schulden van de boedel schulden van de gefailleerde worden na de sluiting van 
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het faillissement, houdt geen verband met de artikelen 7 en 251 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 waarvan alleen de schending in dat opzicht 
wordt aangevoerd.
In zoverre zijn die onderdelen niet ontvankelijk.
...
Vierde onderdeel
5. In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet en van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert, preciseert 
het niet waarom het arrest die grondwetsbepaling zou schenden en evenmin van 
welke akten het arrest de bewijskracht zou miskennen.
In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig en dus niet ontvankelijk.
6. Voor het overige kan de gefailleerde die verschoonbaar verklaard is, krachtens 
artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet, niet langer vervolgd worden door 
zijn schuldeisers.
Met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter die het arrest overneemt 
en die het middel niet bekritiseert, beslist het arrest dat de onroerende voorhef-
fingen voor de aanslagjaren 1994 tot 1996 verschuldigd zijn geworden na de 
opening van het faillissement en dus schulden van de boedel zijn.
Daar de schulden van de boedel in ieder geval na het vonnis van faillietverkla-
ring zijn ontstaan, is de verklaring van verschoonbaarheid niet er op van toepas-
sing.
Met bevestiging van het beroepen vonnis beslist het arrest wettig dat de schulden 
betreffende de litigieuze voorheffingen niet verschoonbaar zijn.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. J.M. Mahieux, Dinant en T'Kint. 

Nr. 457

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  ARBEIDSONGEVAL  —  AANSPRAKELIJKHEID  —  DERDE  - 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR -  INDEPLAATSSTELLING -  GRENZEN -  BRUTOBEDRAGEN - 
VOORWAARDE

2º  INDEPLAATSSTELLING  -  ARBEIDSONGEVAL -  AANSPRAKELIJKHEID -  DERDE - 
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ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - GRENZEN - BRUTOBEDRAGEN - VOORWAARDE

3º  AANSPRAKELIJKHEID  BUITEN  OVEREENKOMST  —  SCHADE  — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.  RAMING.  PEILDATUM  -  RAMING - 
ARBEIDSONGEVAL -  AANSPRAKELIJKHEID -  DERDE -  ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - 
INDEPLAATSSTELLING - GRENZEN - BRUTOBEDRAGEN - VOORWAARDE

1º, 2° en 3° De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het 
ongeval  aansprakelijke  derde  of  diens  verzekeraar  slechts  de  brutobedragen 
terugvorderen die hij  aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor 
zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht 
had kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast1. (Artt. 46 en 47, 
Arbeidsongevallenwet; Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0496.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 juni 2005 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 5 juli 2007 naar de derde kamer 
verwezen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 43, 46, §2, en 47 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- de artikelen 31 en 32 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uit-

voering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat:
(1) "M.B., personeelslid van de vennootschap Cockerill Sambre die verzekerd is bij de 

(verweerster), is op 19 december 1995 getroffen door een verkeersongeval op de weg naar 
en van het werk, waarvoor een onbekend gebleven bestuurder aansprakelijk is gesteld"; 
(2) "De huidige rechtspleging heeft betrekking op het hoger beroep dat de (verweerster), 
in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever, heeft ingesteld 
tegen de (eiser),  die niet betwist  in dit  geval te moeten tussenkomen. Laatstgenoemde 
heeft een kwitantie voor een bedrag van 266.404 frank overhandigd ten gunste van de 
(verweerster), die evenwel oordeelt dat dit bedrag lager is dan haar uitgaven. (De ver-
weerster) oordeelt immers dat zij tot beloop van het geheel van haar uitgaven gesubro-
geerd werd, met inbegrip van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen en van de be-

1 Zie Cass., 16 sept. 1985, AR 4734, AC., 1985-86, nr. 27; 26 okt. 1993, AR 6921, nr. 430; 1 dec. 
1997, AR C.96.0333.N, nr. 520; 8 sept. 1999, AR P.99.0334.F - P.99.0720.F, nr. 445; 13 juni 2001, 
AR P.01.0271.F, nr. 355; 24 april 2002, AR P.01.1623.F, nr. 248.
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drijfsvoorheffing, hetgeen de (eiser) met betrekking tot de socialezekerheidsbijdragen be-
twist"; (3) "Het geschilpunt heeft betrekking op de socialezekerheidsbijdragen. De (eiser) 
is van oordeel dat, aangezien de arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van de ge-
troffene is getreden, deze van de aansprakelijke geen socialezekerheidsbijdragen kan vor-
deren die in het gemeen recht geen deel uitmaken van de schadevergoeding"; (4) " Het 
door de (verweerster) gevorderde bedrag bevat daarenboven ook het gewaarborgd week-
loon en een aanvullende wedde, die overeenstemmen met de verplichtingen eigen aan de 
werkgever (Cockerill Sambre) en die, volgens de (eiser), bijgevolg niet door de (verweer-
ster)  in zijn plaats teruggevorderd kunnen worden"; (5) "Uit  de door de (verweerster) 
voorgelegde stukken kan worden vastgesteld dat het bedrag van haar vordering uit de vol-
gende elementen bestaat : - werkgeversbijdragen : 87.796 euro, - aanvullende wedde : 
45.342 euro, - gewaarborgd weekloon : 27.444 euro, - gewaarborgd weekloon : 41.166 
euro, - gewoon loon : 29.731 euro, - gewoon loon : 66.323 euro, - gewoon loon : 70.897 
euro, - gewoon loon : 68.610 euro, - gewoon loon : 66.323 euro, - gewoon loon : 4.574 
euro, - gerechtskosten : 510 euro, of een totaalbedrag van 508.206 euro" (lees : frank),

en verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, "de vordering ontvankelijk en 
gegrond; veroordeelt bijgevolg de (eiser) om aan de (verweerster) een bedrag van 508.205 
frank te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet 
te rekenen van de datum van de uitgaven", en veroordeelt de eiser daarenboven tot de kos-
ten.

Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de volgende redenen :
1°) "de (verweerster) toont te dezen aan de socialezekerheidsbijdragen te hebben afge-

houden die de getroffene met toepassing van artikel 43 van de wet van 10 april 1971 moet 
betalen. Aangezien het ongeval zich heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk, is 
het immers de getroffene die, in tegenstelling tot de situatie bij een ongeval naar gemeen 
recht, zijn bijdragen moet betalen, waarbij de arbeidsongevallenverzekeraar deze bijdra-
gen krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 slechts hoeft af 
te houden ('zonder arbeidsongevallenverzekeraar zou de getroffene dus het brutoloon heb-
ben verloren, wat de gesubrogeerde verzekeraar toekomt, is dus een vergoeding die bere-
kend wordt op grond van het brutoloon, zoals dat door die verzekeraar betaald wordt' 
(...)). Volgens de voormelde wettelijke bepalingen en een vaststaande rechtspraak kan de 
(verweerster) het totaalbedrag van haar uitgaven terugvorderen, met inbegrip van de soci-
alezekerheidsbijdragen die zij aantoont te hebben betaald (...), voor zover die uitgaven 
niet meer bedragen dat wat volgens het gemeen recht betaald moet worden".

2°) "Voor het begroten van hetgeen in gemeen recht verschuldigd is, is een vergelijking 
vereist tussen het totaalbedrag van de krachtens de wet verschuldigde vergoedingen en het 
totaalbedrag van de schadevergoedingen die krachtens het gemeen recht tot herstel van 
diezelfde schade verschuldigd zijn (vergelijking in globo). (...) de vergoeding van de scha-
de volgens het gemeen recht impliceert dat de benadeelde partij zich in de situatie moet 
bevinden waarin zij zich zou hebben bevonden zonder de fout. Welnu, indien de arbeids-
ongevallenverzekeraar niet was tussengekomen, dan zou het verlies van de getroffene te 
dezen gelijk zijn geweest aan het bedrag van zijn brutoloon, aangezien hij met toepassing 
van de wet van 10 april 1971 zelf gehouden is tot betaling van de socialezekerheidsbijdra-
gen. Het is bijgevolg bewezen dat de lasten op de vergoeding naar gemeen recht waarop 
de getroffene aanspraak had kunnen maken, overeenkomen met de lasten op het gewone 
loon van de getroffene".

Grieven
Overeenkomstig de artikelen 43, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 

1971 en 31 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van 
sommige bepalingen van die wet, is de door een arbeidsongeval getroffene die een ver-
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goeding geniet die hem door de arbeidsongevallenverzekeraar tijdens zijn periode van tij-
delijke gehele arbeidsongeschiktheid betaald wordt, verplicht de krachtens de socialeze-
kerheidswetten verschuldigde persoonlijke bijdragen te betalen. Krachtens artikel 32 van 
dat koninklijk besluit moeten die bijdragen worden afgehouden door de arbeidsongeval-
lenverzekeraar, die deze stort aan de met de inning daarvan belaste instelling. Krachtens 
artikel 47 van de voormelde wet, treedt de arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van 
de getroffene tegenover de voor het ongeval aansprakelijke of tegen het Gemeenschappe-
lijk Motorwaarborgfonds, die volgens het gemeen recht van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, verplicht zijn de getroffene te vergoeden tot beloop van de 
gedane uitgaven. De socialezekerheidsbijdragen die de arbeidsongevallenverzekeraar voor 
de getroffene gestort heeft, maken deel uit van de bedragen die de arbeidsongevallenver-
zekeraar hem als vergoeding heeft betaald.

De arbeidsongevallenverzekeraar kan zijn subrogatoir verhaal evenwel slechts uitoefe-
nen voor zover dit verhaal het bedrag niet te boven gaat van de schadevergoeding die de 
getroffene volgens het gemeen recht voor zijn schade had kunnen verkrijgen : volgens ar-
tikel 47, §2, van de wet van 10 april 1971, treedt de arbeidsongevallen-verzekeraar im-
mers in de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden krachtens het gemeen recht 
hadden kunnen uitoefenen bij gebrek aan vergoeding overeenkomstig artikel 46, §2, eer-
ste lid, volgens hetwelk de arbeidsongevallenverzekeraar gehouden blijft tot betaling van 
de uit die wet voortvloeiende vergoedingen.

Om de volgens het gemeen recht verschuldigde vergoeding te berekenen, mag geen re-
kening worden gehouden met de socialezekerheidsbijdragen die de getroffene moet beta-
len op de hem door de arbeidsongevallenverzekeraar gestorte vergoeding. Volgens het ge-
meen recht kan de schadevergoeding die het verlies aan beroepsinkomsten tijdens de peri-
ode van tijdelijke gehele arbeidsongeschiktheid compenseert,  niet berekend worden op 
grond van het brutoloon, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen, daar de rechter 
niet kan vaststellen of de sociale lasten op het gederfde loon overeenkomen met de sociale 
lasten op de gemeenrechtelijke  vergoeding,  aangezien de persoon die  getroffen wordt 
door een tijdelijke gehele arbeidsongeschiktheid, zijn sociale rechten behoudt in geval van 
niet-betaling van de socialezekerheidsbijdragen. De socialezekerheidsbijdragen die de ge-
troffene op die vergoedingen moet betalen, houden geen verband met die berekening : uit 
de verplichting van de getroffene van een arbeidsongeval om socialezekerheidsbijdragen 
te betalen op de van de arbeidsongevallenverzekeraar ontvangen vergoedingen, volgt niet 
dat die getroffene dergelijke bijdragen had moeten betalen op de vergoeding die hem vol-
gens het gemeen recht zou zijn gestort tot herstel van zijn tijdelijk verlies aan inkomsten.

Te dezen acht het bestreden vonnis bewezen dat "de lasten op de vergoeding naar ge-
meen recht waarop de getroffene aanspraak had kunnen maken, overeenkomen met de 
lasten op het gewone loon van de getroffene", op grond dat "aangezien het ongeval zich 
heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk, het (...) de getroffene is die, in tegen-
stelling tot de situatie bij een ongeval naar gemeen recht,  zijn bijdragen moet betalen, 
waarbij  de  arbeidsongevallenverzekeraar  deze  (socialezekerheids)bijdragen  (...)  slechts 
hoeft af te houden" (grond sub 1°), en dat, "indien de arbeidsongevallen-verzekeraar niet 
was tussengekomen, (...) het verlies van de getroffene te dezen gelijk zou zijn geweest aan 
het bedrag van zijn brutoloon, aangezien hij met toepassing van de wet van 10 april 1971 
zelf gehouden is tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen" (grond sub 2°). Hoewel 
het bestreden vonnis dus niet ontkent dat de getroffene, in geval van een ongeval naar ge-
meen recht, geen socialezekerheidsbijdragen had moeten betalen (voormelde grond sub 
1°), houdt het bij zijn berekening van het bedrag van de vergoeding die de getroffene naar 
gemeen recht had kunnen ontvangen en tot beloop waarvan de arbeidsongevallenverzeke-
raar in de rechten van de getroffene meent te kunnen treden, rekening met socialezeker-
heidsbijdragen die geen verband houden met de vaststelling van de schade van de getrof-
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fene volgens het gemeen recht.
Bijgevolg 1°) veroordeelt het bestreden vonnis de eiser om aan de verweerster, arbeids-

ongevallenverzekeraar die in de rechten van het slachtoffer is getreden, een hoger bedrag 
te betalen dan de schade waarvan het volgens het gemeen recht de vergoeding had kunnen 
verkrijgen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); 2°) 
miskent het het doel van de socialezekerheidsbijdragen bedoeld in de artikelen 43, eerste 
lid, van de wet van 10 april 1971, 31 en 32 van het koninklijk besluit van 21 december 
1971 (schending van die bepalingen); 3°) miskent het de omvang van de indeplaatsstelling 
van de arbeidsongevallenverzekeraar bepaald in de artikelen 46 en 47 van de wet van 10 
april 1971 (schending van die bepalingen).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, treedt de 
arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van de getroffene tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke derde of diens verzekeraar, binnen de grenzen van het be-
drag van zijn uitgaven, enerzijds, en van het bedrag dat de getroffene volgens het 
gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds.
De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het 
ongeval aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen te-
rugvorderen die hij aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, 
voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het 
gemeen recht had kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn be-
last.
Het bestreden arrest beslist dat "het (...) bewezen is dat de lasten op de vergoe-
ding  naar  gemeen recht  waarop de  getroffene aanspraak  had  kunnen maken, 
overeenkomen met de lasten op (zijn) gewoon loon", en dat bijgevolg de subro-
gatoire vordering van de verweerster uitgebreid wordt tot de socialezekerheids-
bijdragen die zij als arbeidsongevallenverzekeraar heeft betaald, en stelt daartoe 
vast, enerzijds, dat de getroffene, aangezien het een ongeval op de weg naar en 
van het werk betreft, "in tegenstelling tot de situatie bij een ongeval naar gemeen 
recht (...), zijn bijdragen moet betalen", en oordeelt, anderzijds, dat "indien de ar-
beidsongevallenverzekeraar niet was tussengekomen, (...) het verlies van de ge-
troffene te dezen gelijk zou zijn geweest aan het bedrag van zijn brutoloon, aan-
gezien hij met toepassing van de wet van 10 april 1971 zelf gehouden is tot beta-
ling van de socialezekerheidsbijdragen".
Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de vergoeding naar gemeen recht sociale-
zekerheidsbijdragen bevat, op grond dat zij  krachtens de wetgeving op de ar-
beidsongevallen door de getroffene verschuldigd zijn, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.
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 vernie-
tigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, zitting houden-
de in hoger beroep.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard. 

Nr. 458

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  ZIEKTE-  EN  INVALIDITEITSVERZEKERING  —  ALGEMEEN  - 
AANSPRAKELIJKHEID - DERDE - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING - OMVANG

2º INDEPLAATSSTELLING - ZIEKTE-  EN INVALIDITEITSVERZEKERING - AANSPRAKELIJKHEID - 
DERDE - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING - OMVANG

3º  AANSPRAKELIJKHEID  BUITEN  OVEREENKOMST  —  SCHADE  — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING -  AANSPRAKELIJKHEID -  DERDE -  VERZEKERINGSINSTELLING - 
INDEPLAATSSTELLING - OMVANG

1º , 2° en 3° De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in 
de  rechten  van  de rechthebbende  voor  het  geheel  van de verleende  prestaties;  het 
bedrag van de schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische 
kosten  dat  de  wetgeving  betreffende  de  verplichte  verzekering  voor  geneeskundige 
verzorging  en  uitkeringen  te  zijnen  laste  laat,  wordt  niet  uitgesloten  van  de 
indeplaatsstelling  van  de  verzekeringsinstelling1.  (Art.  136,  §2,  eerste  en  vierde  lid,  
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(LANDSBOND VAN CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. A.G.F. BELGIUM INSURANCE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0350.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 februari 2006 in laatste aan-
leg gewezen door de Politierechtbank te Charleroi.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 5 juli 2007 verwezen naar de 
derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.

1 Zie Cass., 20 april 1982, AR 7059, AC., 1981-82, nr. 483; 18 nov. 1986, AR 9974, AC., 1986-87, 
nr. 171; 11 april 1988, AR 5851, AC., 1988-89, nr. 483; 12 nov. 1990, AR 7195, AC., 1990-91, nr. 
142.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instel-
ling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen;

- de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verwerpt de vordering van de eiseres op de volgende gronden:
"De eiseres voert aan:
- dat haar lid, A.W., getroffen is door het litigieuze ongeval, waarin ook P.M. betrokken 

was, wiens burgerlijke aansprakelijkheid bij de verweerster verzekerd was;
- dat M. voor twee derde en W. voor een derde voor het ongeval aansprakelijk zijn ge-

steld;
- dat zijn schade, gelet op de verdeling van de aansprakelijkheid, begroot wordt op een 

bedrag van 4.653 frank, dat als volgt is samengesteld:
* bedrag ZIV 47.606 frank
* aandeel van het lid 6.979 frank
* totaal 54.585 frank
* twee derde van dit bedrag 36.390 frank
* aftrek : -31.737 frank
* saldo 4.653 frank of 115,34 euro
- dat zij krachtens artikel 136 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, rechtens in 

de plaats van de rechthebbende treedt tot beloop van het bedrag van de verleende presta-
ties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buiten-
landse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoel-
de schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;

- dat zij bijgevolg twee derde van het bedrag van de prestaties kan vorderen, alsook het 
aandeel dat het lid voor zijn rekening genomen heeft in de vorm van remgelden;

- dat, indien zij niet een bedrag van 47.606 frank had betaald, haar lid van de derde-
aansprakelijke of van diens verzekeraar twee derde van zijn schade had kunnen vorderen, 
d.i. een bedrag van 36.390 frank (54.585 x 2/3);

De verweerster voert aan:
- dat de eiseres, verzekeringsinstelling van W., de door haar betaalde bedragen wil te-

rugvorderen (enkel de medische kosten);
-  dat  zij  die  twee derde ten laste heeft  genomen, d.i.  een bedrag van 36.390 frank 

(47.606 x 2/3);
- dat de eiseres ten onrechte betoogt dat haar subrogatie niet alleen de medische kosten 

omvat die zij heeft betaald, maar ook het aandeel dat haar lid heeft betaald;
- dat het slachtoffer een gedeelte van zijn schade ontnomen wordt indien het remgeld 

aan het ziekenfonds toegekend wordt;
- dat zij de eiseres heeft vergoed door haar een bedrag van 36.390 frank te storten, wat 

overeenstemt met twee derde van de door haar uitbetaalde bedragen;
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Artikel 136 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bepaalt dat de verzekeringsin-
stelling rechtens in de plaats van de rechthebbende treedt; deze indeplaatsstelling geldt, 
tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht ver-
schuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoe-
den;

Zoals deze rechtbank in haar door de verweerster voorgelegde vonnis van 22 februari 
2005 vermeldt, verwijst die wetsbepaling uitdrukkelijk naar het gemeen recht, zodat de in-
deplaatsstelling van het ziekenfonds tot de door hem uitbetaalde bedragen beperkt wordt 
(Pol. Charleroi, 3de k., 22 februari 2005, A.R. 03A8320);

Het recht van de verzekeringsinstelling die in de plaats van haar lid treedt, is beperkt tot 
de terugbetaling van de door haar betaalde bedragen, in dit geval de door de verzekerings-
instelling persoonlijk ten laste genomen medische kosten, met uitsluiting van het aandeel 
van haar lid. De door de eiseres ten laste genomen en niet betwiste medische kosten be-
dragen 47.606 frank;

Aangezien het lid van de eiseres voor een derde aansprakelijk is gesteld, komt de eise-
res, die in de rechten van haar lid is getreden en wat dat betreft niet méér rechten dan deze 
kan hebben, een bedrag van 36.390 frank toe (47.606 x 2/3), bedrag dat de verweerster 
haar heeft gestort;

De vordering, die strekt tot terugbetaling van het gedeelte van de medische kosten dat 
door het lid van de eiseres is gedragen, is bijgevolg niet gegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, wor-

den de bij deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit 
ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische wet-
geving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens 
die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van 
de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verzeke-
ring.

Krachtens het derde lid van die tweede paragraaf, worden de prestaties, onder door de 
Koning bepaalde voorwaarden,  toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt 
vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het ge-
meen recht. 

Krachtens het vierde lid, treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de 
rechthebbende op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Deze indeplaats-
stelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van 
de sommen die door de derde krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in 
het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Indien de verantwoordelijkheid voor het gemeenrechtelijk ongeval die de verzekerde 
schade berokkend heeft, tussen een derde en de verzekerde verdeeld wordt, dan strekt de 
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling zich uit tot het geheel van de bedragen die 
de derde moet betalen als vergoeding voor de in de wet bedoelde schade, zonder het be-
drag van de door die verzekeringsinstelling verleende prestaties te mogen overschrijden. 
De indeplaatsstelling is niet beperkt tot het gedeelte van de door haar betaalde bedragen, 
die overeenstemmen met het gedeelte van de aansprakelijkheid van de derde.

De indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling geldt dus ook voor het bedrag van 
de door haar verzekerde geleden schade, bestaande in het gedeelte van de medische kos-
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ten die de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen te zijnen laste laat (remgeld), terwijl de verzekerde, op grond van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, van de derde slechts schadevergoeding kan eisen indien de te 
vergoeden schade de uitgaven van de verzekeringsinstelling overschrijdt.

Het vonnis betwist niet dat de eiseres aan haar verzekerde een bedrag van 47.606 frank 
heeft betaald en dat de schade die veroorzaakt werd door het ongeval waarvoor de verze-
kerde van de verweerster voor twee derde aansprakelijk is gesteld, 54.585 frank bedraagt, 
maar beslist  dat  "het recht van de verzekeringsinstelling die in de plaats van haar lid 
treedt, beperkt is tot de terugbetaling van de door haar betaalde bedragen, in dit geval de 
door de verzekeringsinstelling persoonlijk ten laste genomen medische kosten, met uit-
sluiting van het aandeel van haar lid", en verwerpt bijgevolg de vordering van de eiseres. 
Het schendt derhalve artikel 136, §2, meer bepaald het eerste, derde en vierde lid, van de 
in het middel bedoelde gecoördineerde wet, alsook artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, worden de bij  deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de 
schade  voortvloeiend  uit  ziekte,  letsels,  functionele  stoornissen of  overlijden, 
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het ge-
meen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke 
krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder 
dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het 
verschil ten laste van de verzekering. 
Luidens het vierde lid van die paragraaf, treedt de verzekeringsinstelling rech-
tens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop 
van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen 
recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of ge-
deeltelijk vergoeden. 
Uit die bepalingen volgt dat de verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties 
heeft verleend, in de rechten van de rechthebbende voor het geheel van de ver-
leende prestaties treedt.
Het bedrag van de schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de 
medische kosten dat de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten 
van de indeplaatsstelling van de verzekeringsinstelling.
Het bestreden vonnis dat de vordering van de eiseres verwerpt, op grond dat "het 
recht van de verzekeringsinstelling die in de plaats van haar lid treedt, beperkt is 
tot de terugbetaling van de door haar betaalde bedragen, in dit geval de door de 
verzekeringsinstelling persoonlijk ten laste genomen medische kosten, met uit-
sluiting van het aandeel van haar lid", schendt de in dat onderdeel bedoelde wet-
telijke bepalingen.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Bergen.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 459

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  CASSATIEMIDDELEN  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  FEITELIJKE 
GRONDSLAG -  UITLEGGING VAN EEN RECHTSHANDELING DOOR DE BESTREDEN BESLISSING - 
MIDDEL DAT EEN ANDERE UITLEGGING VAN DIE RECHTSHANDELING VERONDERSTELT

2º  CASSATIEMIDDELEN  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
TEGENSTRIJDIG MIDDEL

1º Het middel dat veronderstelt dat de bestreden beslissing een rechtshandeling uitlegt in 
een betekenis  die  niet  deze is  welke de  beslissing  heeft  aangenomen,  mist  feitelijke 
grondslag1. 

2º Het middel is tegenstrijdig en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat art. 694 
B.W. niet het bestaan van een eerdere erfdienstbaarheid vereist maar alleen het bestaan 
van een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid,  maar de bestreden beslissing, die de 
toepassing van die bepaling weigert, verwijt het bestaan van een dergelijk zichtbaar teken 
van erfdienstbaarheid niet vast te stellen. 

(D. e.a. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0550.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 mei 2006 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 5 juli 2007 naar de derde kamer 
verwezen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 23 okt. 1997, AR D.97.0014.N, nr. 424. 



1866 HOF VAN CASSATIE 8.10.07 - Nr. 459 

II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende drie middelen aan :

(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 688, 706, 707 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis oordeelt dat de litigieuze erfdienstbaarheid niet verjaard is, aange-

zien de overgangsweg nog steeds gebruikt wordt, de toegang ertoe pas sinds de aanvang 
van het geschil belemmerd wordt en de eisers het bestaan van de erfdienstbaarheid in de 
aankoopakte van 23 april 1996 erkend hebben.

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-
den beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen :

"De [eisers] betogen dat de erfdienstbaarheid die ten behoeve van het pand [van de ver-
weerder] is gevestigd, in ieder geval zou zijn tenietgegaan.

Uit met name het deskundigenverslag volgt evenwel dat de overgangsweg nog steeds 
gebruikt wordt (de partijen hebben de weg tijdens het deskundigenonderzoek gebruikt) en 
dat [de eisers] de toegang [van de verweerder] tot de overgangsweg kennelijk pas belem-
merd hebben sinds het ontstaan van het geschil tussen de partijen over de werken van de 
[eisers].

Daarenboven hebben de [eisers] het bestaan van die erfdienstbaarheid in hun aankoop-
akte van 23 april 1996 erkend".

Grieven
Artikel 688 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Erfdienstbaarheden zijn of voortdurend of niet voortdurend.
Voortdurende erfdienstbaarheden zijn die waarvan het gebruik voortdurend is of zijn 

kan zonder dat daartoe telkens een daad van de mens vereist is: zodanige zijn waterlopen, 
goten, uitzichten en andere van dien aard.

Niet voortdurende erfdienstbaarheden zijn die welke, om te worden uitgeoefend, tel-
kens een daad van de mens vereisen : zodanige zijn het recht van overgang, het recht om 
water te putten, het weiderecht en andere soortgelijke rechten".

Artikel 706 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Een erfdienstbaarheid gaat teniet door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig ja-

ren".
Artikel 707 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Naar gelang van de onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden beginnen de dertig 

jaren te lopen ofwel, wanneer het niet voortdurende erfdienstbaarheden betreft, van de dag 
dat men heeft opgehouden daarvan gebruik te maken, ofwel, wanneer het voortdurende 
erfdienstbaarheden betreft, van de dag dat een met de erfdienstbaarheid strijdige daad is 
verricht.

Artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt :
"De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar 

of de bezitter gedaan, stuit de verjaring".
De erfdienstbaarheid waarvan het bestreden [vonnis] het bestaan vaststelt, is een recht 
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van overgang, dus een niet voortdurende erfdienstbaarheid.
Uit artikel 707 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de verjaring van dertig jaar van de 

litigieuze erfdienstbaarheid is beginnen te lopen "van de dag dat men heeft opgehouden 
daarvan gebruik te maken".

Het bestreden vonnis verwerpt het argument van de eisers betreffende de verjaring, op 
grond dat de overgangsweg nog steeds gebruikt wordt, aangezien de partijen hem tijdens 
het deskundigenonderzoek hebben gebruikt, dat de eisers de toegang pas sinds het ont-
staan van het geschil hebben belemmerd en dat de eisers het bestaan van die erfdienst-
baarheid in ieder geval erkend hebben.

Aldus vermeldt het bestreden vonnis verschillende gronden van stuiting van de verja-
ring (het gebruik, de erkenning van het recht), maar bepaalt het niet wanneer de verjaring 
zou zijn ingegaan en stelt het dus niet vast dat deze op de datum van die stuitingsgronden 
sinds minder dan dertig jaar zou zijn ingegaan. Immers, noch het gebruik noch de erken-
ning van het recht kunnen een verjaarde, door een daad van de mens gevestigde erfdienst-
baarheid doen herleven.

Het bestreden vonnis heeft op grond van de feitelijke en juridische overwegingen die 
het in aanmerking neemt, niet wettig kunnen oordelen dat de verjaring niet was bereikt. 
Aldus schendt het de artikelen 688, 706, 707 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest, dat niet preciseert dat de erfdienstbaarheid is gebruikt in de perio-
de van dertig jaar die voorafging aan de schulderkenning die de aankoopakte van 23 april 
1996 opleverde, bevat daarenboven geen vaststellingen die het Hof in staat zouden stellen 
de wettigheid ervan na te gaan, en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis oordeelt dat artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek niet moet 

worden toegepast.
Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die hier als volledig weerge-

geven worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen:
"Gelet op het voorgaande, bestaat er geen grond tot toepassing van artikel 694 van het 

Burgerlijk Wetboek,  dat betrekking heeft  op de gevallen waarin twee erven samenge-
voegd worden en er op de ene reeds een erfdienstbaarheid gevestigd was ten behoeve van 
de andere (J. Hansenne, Les servitudes en droit privé - synthèses de jurisprudence, p.19, 
nr. 16).

Artikel 694 veronderstelt precies dat de gemeenschappelijke eigenaar de feitelijke toe-
stand die daarvóór een recht van overgang heeft teweeggebracht, handhaaft. In dit geval is 
er evenwel op het erf nummer 168 nooit een erfdienstbaarheid van overgang gevestigd ten 
behoeve van het erf 172, en bestaat er zelfs geen schijn van erfdienstbaarheid".

Grieven
Artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
"Wanneer de eigenaar van twee erven waartussen een zichtbaar teken van erfdienst-

baarheid bestaat, over een van deze erven beschikt zonder dat het contract enig beding 
omtrent de erfdienstbaarheid bevat, blijft deze heersend of lijdend voortbestaan ten voor-
dele van het vervreemde erf of op het vervreemde erf." 

Die bepaling vereist niet het bestaan van een eerdere erfdienstbaarheid maar slechts het 
bestaan van een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid.
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Volgens het bestreden vonnis is er geen reden om artikel 694 van het Burgerlijk Wet-
boek toe te passen, aangezien die bepaling betrekking zou hebben op het geval waarin 
twee erven samengevoegd worden en er op de ene reeds een erfdienstbaarheid gevestigd 
was ten behoeve van de andere.

Het bestreden vonnis, dat het bestaan van een dergelijk zichtbaar teken van erfdienst-
baarheid niet vaststelt, maakt een foutieve toepassing van artikel 694 van het Burgerlijk 
Wetboek en schendt het bijgevolg.
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel 
Het bestreden vonnis, luidens hetwelk "de (eisers) het bestaan van (de) (litigieu-
ze) erfdienstbaarheid in de aankoopakte van 23 april 1996 erkend hebben", be-
schouwt die akte aldus als een titel van erkenning van die erfdienstbaarheid in de 
zin van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek.
Het  middel,  dat  ervan  uitgaat  dat  het  vonnis  die  rechtshandeling  slechts  be-
schouwt als een daad die de uitdovende verjaring van die erfdienstbaarheid stuit, 
mist feitelijke grondslag.
Derde middel
Het bestreden vonnis beslist dat artikel  694 van het Burgerlijk Wetboek, niet 
dient te worden toegepast op grond van de vaststelling dat er tussen de twee liti-
gieuze erven "nooit een schijn van erfdienstbaarheid" heeft bestaan.
Het middel, dat betoogt dat artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek niet het be-
staan van een eerdere erfdienstbaarheid vereist maar alleen het bestaan van een 
zichtbaar teken van erfdienstbaarheid, maar het bestreden vonnis, dat de toepas-
sing van die bepaling weigert, verwijt het bestaan van een dergelijk zichtbaar te-
ken van erfdienstbaarheid niet vast te stellen, is tegenstrijdig en bijgevolg niet 
ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Mahieu. 

Nr. 460

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
VERGOEDING - BLIJVENDE GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RENTE - TOTAALBEDRAG - 
VOORWAARDE - TERBESCHIKKINGSTELLING OM PERSOONLIJKE REDENEN VÓÓR HET RUSTPENSIOEN
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2º  AMBTENAAR — AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN)  - 
AMBTENAAR VAN DE GEMEENSCHAPPEN -  FRANSE GEMEENSCHAP -  ONDERWIJZER - 
ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING - BLIJVENDE GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RENTE - 
TOTAALBEDRAG -  VOORWAARDE -  TERBESCHIKKINGSTELLING OM PERSOONLIJKE REDENEN VÓÓR 
HET RUSTPENSIOEN

1º en 2° De onderwijzer die getroffen wordt door een arbeidsongeval, dat aan de oorsprong 
ligt  van  zijn  gedeeltelijke  blijvende  arbeidsongeschiktheid,  en  die  vervolgens  ter 
beschikking wordt gesteld om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen, bevindt zich 
niet in de situatie van de getroffene van een arbeidsongeval die in de zin van art. 6, §1, 
Arbeidsongevallenwet  Overheidspersoneel,  de  uitoefening  van  zijn  ambt  behoudt, 
aangezien de terbeschikkingstelling tot gevolg heeft dat zijn ambt vrijgemaakt wordt en hij 
niet langer gemachtigd is het uit te oefenen. (Artt. 6, §1, en 7, §2, Arbeidsongevallenwet  
Overheidspersoneel; Art. 10bis, K.B. nr 297 van 31 maart 1984)

(H. T. PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR )

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0060.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2005 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, 6 en 7, §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, toepasselijk verklaard door artikel 1 
van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste 
van de personeelsleden van de overheidssector op de leden van het vastbenoemd perso-
neel van de onderwijsinrichtingen die door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd wor-
den;

- de artikelen 7 tot 10decies van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 be-
treffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde 
prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

• artikel 7, zoals vervangen door het decreet van 19 juli 1993, zowel voor als na de aan-
vulling ervan bij het decreet van 19 december 2002;

• artikel 8, zoals vervangen door het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die 
van toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 
december 1994 en de wijziging ervan bij de decreten van 2 april 1996 en 13 juli 1997, als 
in de versies die van toepassing waren na de aanvulling ervan bij het decreet van 17 de-
cember 2003 en vervolgens bij het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 9, zoals vervangen bij het decreet van 19 juli 1993, vóór de opheffing ervan bij 
het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 10, zoals vervangen bij het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die van 
toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 de-
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cember 1994 en de wijziging ervan bij het decreet van 2 april 1996, als in de versie die 
van toepassing was na de wijziging ervan bij het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 10bis, zoals ingevoegd bij het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die 
van toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 
december 1994 en de wijziging ervan bij de decreten van 2 april 1996, 24 juli 1997 en 17 
juli 1998, als in de versie die van toepassing was na de wijziging van dat artikel bij het de-
creet van 4 mei 2005;

• artikel 10ter, zoals ingevoegd bij het decreet van 19 juli 1993, zowel in de versie die 
van toepassing was op 1 december 2001, dus na de aanvulling ervan bij het decreet van 22 
december 1994 en gewijzigd bij de decreten van 2 april 1996 en 24 juli 1997, als in de 
versie die van toepassing was na de vervanging ervan bij het decreet van 4 mei 2005;

• artikel 10quater, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 1993;
• artikel 10quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1994, zowel in de ver-

sie die van toepassing was op 1 december 2001, na de aanvulling ervan bij het decreet van 
19 juli 1993, als in de versie die van toepassing was na de vervanging ervan bij het de-
creet van 4 mei 2005;

• artikel 10sexies, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1994;
• artikel 10septies, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1997, zowel voor als na de wij-

ziging ervan bij het decreet van 4 mei 2005;
• artikel l0octies, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1997;
• artikel 10nonies, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1997, zowel voor als na de aan-

vulling ervan bij het decreet van 4 mei 2005;
• artikel 10decies, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2005. 
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres op 1 december 2001 om persoonlijke redenen 

vóór het rustpensioen ter beschikking is gesteld op grond van het koninklijk besluit nr. 
297 van 31 maart 1984, en dat zij sinds die datum een verminderde wachtwedde ontvangt 
die veel lager is dan haar wedde of rustpensioen die zij vanaf 1 december 2006 zou moe-
ten genieten, en na die terbeschikkingstelling als een "onherroepelijke" eindeloopbaan-re-
geling te hebben beschouwd, zodat "degene die ze geniet, niet beschikbaar blijft maar in 
de huidige stand van de wetgeving daarentegen nooit moet (en mag) lesgeven", verwerpt 
de rechtsvordering waarbij de eiseres de veroordeling van de verweerder vordert om haar 
vanaf 1 december 2001 de rente voor het arbeidsongeval uit te betalen, welke overeen-
stemt met de erkende blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 40 pct., op grond 
van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald 
op grond dat

"De vraag is of de leerkracht die om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen ter be-
schikking wordt gesteld, de uitoefening van ambten behoudt in de zin van artikel 6, §1, 
[van de wet van 3 juli 1967];

V. Bespreking
A. Toepasselijke bepalingen: de arbeidsongevallenrente (artikelen 6 en 7 van de wet 

van 3 juli 1967) 
9. De vergoeding van de arbeidsongevallen van de leerkrachten wordt geregeld door de 

wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidson-
gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector;

10. Volgens artikel 6, §1, van [die] wet, kan de arbeidsongevallenrente niet hoger lig-
gen dan 25 pct. van de bezoldiging op grond waarvan zij is vastgesteld, zolang het slacht-
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offer de uitoefening van ambten behoudt;
Volgens artikel 6, §2, kan het slachtoffer die ongeschikt is bevonden om zijn ambt uit 

te oefenen maar die andere, met zijn gezondheidstoestand verenigbare ambten kan vervul-
len, volgens de regelen en binnen de grenzen die zijn statuut bepaalt, wedertewerkgesteld 
worden in een betrekking welke met zulk een ambt overeenkomt. Het aldus wedertewerk-
gestelde slachtoffer behoudt het voordeel van zijn bezoldigings-regeling;

Artikel 7, §1, van zijn kant, regelt het geval waarin het slachtoffer zijn ambt neerlegt en 
hem een rustpensioen toegekend wordt krachtens de wets- en reglementsbepalingen eigen 
aan de overheidsdiensten. In dit geval wordt de rente gecumuleerd met het pensioen tot 
100 pct. van de laatste bezoldiging, die in voorkomend geval is aangepast volgens de voor 
rust- en overlevingspensioenen geldende regelen;

Artikel 7, §2, ten slotte, betreft het slachtoffer dat zijn ambt neerlegt zonder op een der-
gelijk rustpensioen recht te hebben. In dit geval geniet het slachtoffer de totale arbeidson-
gevallenrente;

B. Toepasselijke bepalingen: terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het 
rustpensioen (koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984)

11. Het statuut van leerkracht wordt geregeld door bijzondere bepalingen, die eigen zijn 
aan elke gemeenschap en aan elk onderwijsnet. Dit statuut vertoont sterke gelijkenissen 
met dat van de ambtenaren in de overheidsbesturen [...];

De terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen is eigen aan 
de leerkrachten. Het is een eindeloopbaanregeling die, ondanks haar naam, onherroepelijk 
is : degene die ze geniet, blijft niet ter beschikking maar moet (en kan) in de huidige stand 
van de wetgeving nooit meer lesgeven;

12. De terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen wordt ge-
regeld door de artikelen 7 en volgende van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 
1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor ver-
minderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Zij kan met name verkregen worden door de personeelsleden die in vast verband be-
noemd of tewerkgesteld zijn, wanneer zij de leeftijd van vijfenvijftig jaar bereikt hebben 
en ten minste twintig jaar dienst tellen, voor zover zij geen rustpensioen ten laste van de 
Schatkist mogen genieten. Zij geldt tot de datum waarop de personeelsleden aanspraak op 
dat pensioen kunnen maken, d.i. de eerste dag van de maand die volgt op de zestigste ver-
jaardag;

De terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen is onherroe-
pelijk. Zo wordt de dienstbetrekking vrijgemaakt [...] (artikel 10bis van het koninklijk be-
sluit nr. 297). Ze wordt vacant verklaard vanaf de eerste dag van beschikbaarheid [...];

Tijdens  de  volledige  duur  van  deze  terbeschikkingstelling  wordt  de  leerkracht  een 
wachtwedde toegekend gelijk aan de duur van de dienst (artikel 8), onder aftrek van de 
sociale en fiscale afhoudingen. Tevens wordt er vakantiegeld en een eindejaarspremie toe-
gekend. Bij de berekening van het rustpensioen wordt er rekening gehouden met het aan-
tal jaren terbeschikkingstelling. In de regel kan een personeelslid geen winstgevende be-
zigheid uitoefenen (artikel 8) en kan hij er in ieder geval geen meer in het onderwijs uitoe-
fenen (artikel 9). Hij kan evenwel door de minister of diens afgevaardigde gemachtigd 
worden onder dezelfde voorwaarden als een pensioengerechtigde of in soortgelijke om-
standigheden buiten het onderwijs te werken;

C. De uitoefening van ambten
13. In de wetgeving wordt, met betrekking tot het openbaar ambt, de uitdrukking 'uitoe-

fening van ambten' (ten minste) in twee betekenissen aangewend. In ruime zin heeft het 
betrekking op de statutaire band, die duurt vanaf de benoeming tot de beëindiging van de 
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ambten : het 'openbaar ambt', 'ambtenaar', de 'beëindiging van de ambten', enz. In het on-
derwijs heeft het betrekking op de periode waarin de leerkracht onder statuut is, deel uit-
maakt van het onderwijzend personeel. In strikte zin betreft het de materiële en effectieve 
uitoefening van de verplichtingen die uit die statutaire band voortvloeien, het leveren van 
de prestaties: 'De administratieve stand van de ambtenaren wordt gedefinieerd als de situ-
atie waarin de ambtenaar zich bevindt ten aanzien van de tewerkstelling en de werkelijk-
heid van de uitoefening van de desbetreffende ambten' [...];

Beide  betekenissen  stemmen in  zekere  mate  overeen  met  de  Nederlandse  woorden 
'ambt' en 'functie' (waarbij 'functie' gedefinieerd wordt als de uitoefening van ambten in 
ruime zin: 'uitoefening van een ambt' - van Dale);

Ze bestaan ook in de omgangstaal. Het ambt kan immers in ruime zin gedefinieerd wor-
den als de uitoefening van een dienstbetrekking of opdracht. In strikte zin is het het geheel 
van de verplichtingen eigen aan iemands beroep (Petit Robert);

14. Het arbeidshof oordeelt dat 'de uitoefening van ambten' in de zin van artikel 6, §1, 
van de wet van 3 juli 1967 begrepen moet worden in de zin van artikel 6;

Er bestaan immers talrijke situaties waarin de ambtenaar, of leerkracht, geen prestaties 
levert maar onder statuut blijft;

15. Zolang de statutaire band behouden blijft, bevindt de ambtenaar, of leerkracht, zich 
in een administratieve stand die gedefinieerd wordt als de situatie waarin de ambtenaar 
zich bevindt ten aanzien van de tewerkstelling en de werkelijkheid van de desbetreffende 
ambten [...];

Er zijn drie administratieve standen : dienstactiviteit, non-activiteit, terbeschikking-stel-
ling (artikel 65 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1963 (lees: 
1993) houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd 
vrij onderwijs);

De normale administratieve stand is de dienstactiviteit. Die stand strekt er niet toe vast 
te stellen of de ambtenaar daadwerkelijk op zijn post is, maar definieert een juridische 
stand, met name de normale stand van de ambtenaar die op regelmatige wijze in zijn 
graad is benoemd. De leerkracht in dienstactiviteit beschikt doorgaans over de bezoldi-
ging en de bevordering [...];

De leerkracht in dienstactiviteit is niet noodzakelijkerwijs aan het werk: het jaarlijks va-
kantieverlof,  om persoonlijke  redenen,  wegens  ziekte  of  gebrekkigheid,  bijvoorbeeld, 
worden gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit [...];

De leerkracht bevindt zich in de stand non-activiteit, zonder wedde, wanneer hij een 
schorsing bij tuchtmaatregel oploopt (artikel 68 van het decreet van de Franse Gemeen-
schap van 1 juli 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs);

Ten slotte kan hij ter beschikking worden gesteld, d.w.z. dat hij, over het algemeen, niet 
meer in dienst is zonder te zijn ontslagen, dat hij bepaalde voordelen en in voorkomend 
geval een wachtwedde geniet, en dat hij ten slotte opnieuw in dienst kan worden genomen 
[...];

De terbeschikkingstelling kan bijvoorbeeld voortvloeien uit arbeidsongeschiktheid we-
gens ziekte of gebrekkigheid waaruit geen definitieve dienstongeschiktheid ontstaat, maar 
de duur van het verlof wegens ziekte en gebrekkigheid overschrijdt, ambtsontheffing in 
het belang van de dienst, enz.;

16. De artikelen 6 en 7 van de wet van 3 juli 1967 voorzien in slechts drie mogelijkhe-
den: uitoefening van ambten (artikel 6, §1), ongeschiktheid om zijn ambt uit te oefenen, 
waarbij de geschiktheid voor andere ambten blijft bestaan (artikel 6, §2) en, ten slotte, 
neerlegging van zijn ambt, met of zonder rustpensioen (artikel 7);
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Met uitzondering van de zeer beperkte hypothese van artikel 6, §2, regelen die artikelen 
geen enkel geval waarin de ambtenaar zijn ambt neerlegt terwijl hij onder statuut blijft: 
jaarlijks vakantieverlof, arbeidsongeschiktheid, tuchtstraf, afschaffing van arbeids-plaat-
sen, enz. Ze maken meer bepaald geen onderscheid naargelang de ambtenaar zijn bezoldi-
ging behoudt (over het algemeen, activiteit), ze verliest (over het algemeen, non-activiteit) 
of nog een wachtwedde geniet (over het algemeen, terbeschikkingstelling);

Met uitzondering van de zeer beperkte hypothese van artikel 6, §2, hebben de artikelen 
6 en 7 slechts betrekking op één welbepaald geval: de uitoefening of de neerlegging van 
ambten;

De ambten hebben bijgevolg dezelfde betekenis in artikel 6, §1, als in artikel 7: het be-
treft de statutaire band in ruime zin. Indien die band bestaat, wordt de rente beperkt over-
eenkomstig artikel 6, §1. Indien hij niet bestaat, wordt hij onderworpen aan artikel 7;

17. Wat artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967 betreft, geeft de parlementaire voorbe-
reiding geen enkele duidelijke aanwijzing; ze maakt het dus niet mogelijk om van de op-
lossing hierboven af te wijken;

Bepaalde passages beschouwen de uitoefening van ambten als de werkelijke, materiële 
uitoefening van de prestaties: 'Op de vraag van een commissielid of de uitdrukking 'uitoe-
fenen van ambten' betekent dat de ambtenaar zijn eigen ambt moet kunnen blijven uitoe-
fenen, wordt geantwoord dat het ontwerp voorziet in verscheidene gevallen, waaronder 
het genoemde, maar ook de mogelijkheid openlaat van toewijzing van een ander ambt, 
met behoud van de bezoldigingsregeling die de ambtenaar genoot ten tijde van het onge-
val of de beroepsziekte' (Gedr. St., Senaat, 1966-1967, nr. 242);

Andere passages kunnen op verschillende manieren uitgelegd worden (nr. 343, p. 23);
Nog andere overwegen de toepassing van artikel 6, §1, op een ambtenaar die niet werkt 

maar zijn wedde behoudt: 'Maar, aangezien de personeelsleden in de overheidssector, die 
ondanks hun invaliditeit in dienst worden gehouden, de aan hun graad verbonden geldelij-
ke voordelen blijven genieten, diende de cumulatie van de rente en de activiteitswedde op 
redelijke wijze te worden beperkt' (Gedr. St. Senaat, 1966-67, nr. 314, p. 23);

Die laatste passage beschouwt de wedde als een onderscheidende factor. De wettekst 
verwijst er echter niet naar en maakt geen onderscheid naargelang van het geval waarin de 
ambtenaar de wedde behoudt, verliest of een wachtwedde geniet;

18. Conclusie: artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967 is van toepassing op [de eiseres] 
tijdens haar terbeschikkingstelling en de arbeidsongevallenrente moet beperkt worden tot 
25 pct.".

Grieven
De wetgever heeft het personeel van de overheidsdiensten bij wet van 3 juli 1967 een 

stelsel willen toekennen dat vergelijkbaar is met dat welk in de privé-sector van toepas-
sing is, waarbij toch rekening werd gehouden met het feit dat het ambtenarenstatuut bij-
zondere eigenschappen vertoont die in bepaalde gevallen de aanname van eigen regels 
verantwoordt. Artikel 5 van die wet legt het beginsel vast dat de rente voor blijvende ar-
beidsongeschiktheid, onverminderd de bepalingen van de artikelen 6 en 7 van die wet, ge-
cumuleerd worden met de bezoldiging en met het rustpensioen, toegekend krachtens de 
wets- en reglementsbepalingen eigen aan de overheidsdiensten, waarbij die rente, net als 
in de privé-sector, een wijze van herstel van de door het ongeval veroorzaakte schade 
vormt. Dit recht kan slechts beperkt worden in de gevallen en onder de voorwaarden die 
bepaald zijn in de artikelen 6 en 7 van die wet.

Krachtens artikel 6, §1, mag, zolang het slachtoffer de uitoefening van ambten behoudt, 
de rente niet hoger liggen dan 25 pct. van de bezoldiging op grond waarvan de rente werd 
vastgesteld.
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Die uitzondering betreft  alleen de ambtenaar die,  niettegenstaande het ongeval,  zijn 
vroeger ambt daadwerkelijk blijft uitoefenen en, bijgevolg, de desbetreffende activiteits-
wedde behoudt, of die ongeschikt is bevonden om zijn vroeger ambt ten gevolge van het 
ongeval uit te oefenen en in andere ambten wedertewerkgesteld wordt overeenkomstig ar-
tikel 6, dat hem het behoud waarborgt van de bezoldigingsregeling die hij genoot toen het 
ongeval zich voordeed. Artikel 6, §1, is, met andere woorden, alleen van toepassing op si-
tuaties die gekenmerkt worden door behoud van de wedde en van het voordeel van de 
vastheid van betrekking die de ambtenaren genieten, waardoor afgeweken kan worden 
van de regel van de cumulatie van de rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid met 
de bezoldiging.

Zoals het arrest zelf erkent, kan uit de in het middel bedoelde bepalingen van het ko-
ninklijk besluit nr. 297 worden afgeleid dat de leerkracht die op grond van dat koninklijk 
besluit om persoonlijke redenen ter beschikking wordt gesteld en niet wedertewerkgesteld 
wordt in andere, met zijn gezondheidstoestand verenigbare ambten; dat hij niet meer over 
de activiteitswedde beschikt die hij vóór het ongeval genoot maar een verminderde wacht-
wedde ontvangt en, aangezien de terbeschikkingstelling onherroepelijk is, geen aanspraak 
meer kan maken op een betrekking als leerkracht in dienst van de Franse Gemeenschap of 
in een psycho-medisch-sociaal centrum en aldus het voordeel van de vastheid van betrek-
king verliest. De situatie van die ambtenaar valt dus niet onder de uitzondering bepaald in 
artikel 6, §1, van de wet, zodat hij zich kan beroepen op het beginsel van de algehele ver-
goeding van de gevolgen van het arbeidsongeval, vastgelegd in artikel 5 en in artikel 7, 
§2, luidens hetwelk het slachtoffer dat zijn ambt neerlegt zonder recht op een in artikel 5 
bedoeld rustpensioen te hebben, de totale rente geniet, dat er slechts een toepassing van is.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres op 31 mei 1983 door een arbeidsongeval is getrof-
fen en ten gevolge daarvan sedert 4 maart 1993 voor 40 pct. blijvend arbeidsongeschikt is, 
dat zij vanaf 1 december 2001 om persoonlijke redenen ter beschikking wordt gesteld op 
grond van het koninklijk besluit nr. 297, dat zij aldus definitief het recht om les te geven 
verloren heeft en slechts nog een verminderde wachtwedde geniet die veel lager is dan 
haar wedde of haar rustpensioen dat zij  zou moeten genieten vanaf 1 december 2006, 
maar niettemin beslist dat zij geen aanspraak meer kan maken op de totale rente die over-
eenstemt met haar ongeschiktheidspercentage, schendt artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 
1967, dat ook van toepassing is op de eiseres, aan wie, zoals blijkt uit de artikelen 7 tot 
10decies van het koninklijk besluit nr. 297, het voordeel van haar vroegere wedde en van 
de vastheid van betrekking ontzegd is, alsook die wettelijke bepalingen. Het arrest, dat de 
eiseres het voordeel van de artikelen 5 en 7, §2, van de wet van 3 juli  1967 weigert, 
schendt tevens die bepalingen (schending van alle in het middel bedoelde bepalingen).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 6, §1, 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,  mag,  zolang het 
slachtoffer de uitoefening van ambten behoudt, de rente niet hoger liggen dan 25 
pct. van de bezoldiging op grond waarvan de rente werd vastgesteld.
Krachtens artikel 7, §2, van die wet, geniet het slachtoffer dat zijn ambt neerlegt 
zonder recht te hebben op een rustpensioen, toegekend krachtens de wets- en re-
glementsbepalingen eigen aan zijn statuut, de totale rente wegens blijvende ar-
beidsongeschiktheid.
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Artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de 
opdrachten,  de  wedden,  de  weddetoelagen  en  de  verloven  voor  verminderde 
prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, ingevoegd bij ar-
tikel 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 betreffende 
het einde van de loopbanen in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale cen-
tra, voert een stelsel van terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen vóór het 
rustpensioen in, waaruit blijkt dat de betrekking van de op die grond ter beschik-
king gestelde leerkracht vrijgemaakt wordt en dat degene die er de titularis van 
was, geen ambt meer in het onderwijs kan uitoefenen.
Bijgevolg bevindt de leerkracht die ter beschikking gesteld wordt krachtens arti-
kel 10bis van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984, zich niet meer in 
de situatie van het slachtoffer van een arbeidsongeval dat de uitoefening van zijn 
ambt behoudt in de zin van artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres door een arbeidsongeval is getroffen, ten 
gevolge waarvan haar vanaf 4 maart 1993 een blijvende ongeschiktheid van 40 
pct. is toegekend, en vervolgens om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen 
ter beschikking is gesteld, wat, volgens het stelsel van het koninklijk besluit nr. 
297 van 31 maart 1984 waarnaar het arrest verwijst, tot gevolg heeft dat haar 
vroegere betrekking vrijgemaakt wordt, oordeelt dat onder de voortzetting van de 
uitoefening van ambten het behoud van de statutaire band moet worden verstaan 
en beslist dat artikel 6, §1, van de wet van 3 juli 1967 tijdens de terbeschikking-
stelling van de eiseres op haar van toepassing is, schendt die wettelijke bepaling, 
alsook artikel 7, §2, van diezelfde wet.
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 ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Draps en De Bruyn.

Nr. 461

3° KAMER - 8 oktober 2007

1º  CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG -  TEGEN HET 
MIDDEL OPGEWORPEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID -  VERVANGING VAN EEN DOOR HET 
MIDDEL NIET BEKRITISEERDE REDEN DOOR EEN RECHTSGROND
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2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF.  AARD  VAN  HET  CASSATIEGEDING  -  OPDRACHT VAN HET HOF - 
CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - BELANG - TEGEN HET MIDDEL OPGEWORPEN GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID -  VERVANGING VAN EEN DOOR HET MIDDEL NIET BEKRITISEERDE REDEN 
DOOR EEN RECHTSGROND

3º  WERKLOOSHEID  —  RECHT  OP  UITKERING  -  ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
TERUGVORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG - WIJZEN VAN STUITING

4º  VERJARING  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  TERMIJNEN  (AARD.  DUUR. 
AANVANG.  EINDE)  -  DUUR -  AANVANG -  RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG

5º  VERJARING  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  STUITING  -  RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING - 
WIJZEN VAN STUITING

6º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE -  RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING - 
TERMIJN - AANVANG - WIJZEN VAN STUITING

7º  CASSATIE  —  VERNIETIGING.  OMVANG  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  - 
VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING -  ANDERE BESLISSING -  DEZELFDE RECHTSGROND - 
UITWERKING

8º CASSATIE — BINDENDVERKLARING - BELANG - VOORWAARDE

1º en 2° Een tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, volgens welke 
dit middel geen belang heeft, kan niet worden aangenomen, wanneer de verweerder het 
Hof verzoekt om een reden die het middel niet bekritiseert, door een andere te vervangen 
die het bekritiseerde dictum verantwoordt, terwijl het Hof daartoe niet bevoegd is1. 

3º, 4°, 5° en 6° De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie 
jaar om de terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te 
bevelen, en die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke 
termijn  ingaat  de  eerste  dag  van  het  kalenderkwartaal  dat  volgt  op  dat  waarin  de 
uitbetaling gedaan werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een 
ter post aangetekende brief, hetzij op één van de in het B.W. bepaalde wijzen2.  (Art. 7,  
§13, tweede, derde en vierde lid, Besl. W. 28 dec. 1944)

7º  Vernietiging  van  de  beslissing  van  het  arrest  dat  het  volledige  bedrag  van  de 
onverschuldigde betaling verjaard verklaart,  strekt  zich  uit  tot  de beslissing op grond 
waarvan het arbeidshof de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de verweerster 
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij verwerpt, aangezien die 
beslissingen op dezelfde onwettigheid gegrond zijn3. 

8º De eiser tot bindendverklaring van het arrest toont het belang van zijn vordering niet aan, 
wanneer  voor  de  bodemrechter  enkel  tussen de tot  bindendverklaring  van het  arrest 
opgeroepen  partij  en  de  verweerster  een  geding  aanhangig  is  gemaakt,  en  de 
verweerster,  die aansprakelijk is gesteld,  die partij  tot  tussenkomst en vrijwaring heeft 
opgeroepen  voor  het  geval  dat  zij  veroordeeld  zou  worden  om  de  gevorderde 
onverschuldigde betaling terug te betalen4. 

1 Cass., 31 okt. 1996, AR C.96.0082.F, nr. 410. 
2 Zie Cass., 27 maart 2006, AR S.05.0022.F, nr. 175.
3 Zie Cass., 18 nov. 1988, AR 6093, A.C., 1988-89, nr. 166. 
4 Zie Cass., 20 mei 1996, AR C.95.0055.F, nr. 179; 14 feb. 2000, AR S.99.0156.F, nr. 118. 
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(R.V.A. T. C.; in aanwezigheid van FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0012.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2006 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 7, §13, inzonderheid tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Na terecht te hebben geoordeeld dat
"Een onderscheid gemaakt moet worden tussen, enerzijds, de beslissing van (de eiser) 

om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen, een beslissing die onderworpen is aan 
de verjaringstermijn - van drie of vijf jaar - van artikel 7, §13, tweede lid, van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en, 
anderzijds, de rechtsvordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde, die op 
die beslissing steunt. Laatstgenoemde rechtsvordering is niet onderworpen aan een speci-
fieke verjaringstermijn en is dus sinds 27 juli 1998 onderworpen aan de termijn van tien 
jaar;

Te dezen zijn er diezelfde dag twee beslissingen genomen;
Geen van beide beslissingen is bij aangetekende brief verstuurd;
Volgens (de eiser) is de kennisneming van de beslissing voldoende opdat de kennisge-

ving geldig zou zijn;
Met  de  kennisneming  is  de  administratieve  kennisgeving  immers  voltooid,  ook  al 

schrijft de tekst het versturen van een aangetekende brief voor en is deze niet verzonden 
aan de sociaal verzekerde".

verklaart het arrest het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het het beroe-
pen vonnis, dat de administratieve beslissing van de eiser vernietigd heeft, oordelend dat 
het volledige bedrag van de onverschuldigde betaling verjaard is, op grond dat

"De geldigheid van de kennisgeving van de administratieve beslissing echter niet ipso 
facto tot stuiting van de verjaring leidt indien de administratieve beslissing van (de eiser) 
om een onverschuldigde betaling terug te vorderen niet bij aangetekende brief is verzon-
den of indien de verjaring niet is gestuit op één van de bij het Burgerlijk Wetboek bepaal-
de wijzen (cf. artikel 2244);

Hieruit moet worden afgeleid, net zoals (de verweerster) en de eerste rechter dat hebben 
gedaan, dat de beslissing weliswaar geldig ter kennis is gebracht maar dat die kennisge-
ving de verjaring niet heeft gestuit, aangezien de beslissing niet bij aangetekende brief is 
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verzonden maar bij gewone brief, wat, evenmin als het instellen van een verhaal, een gel-
dige verjaringsstuitende daad kan zijn".

Grieven
Krachtens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betref-

fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren het recht van de eiser om de 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede 
de rechtsvorderingen van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen na drie jaar, en wordt die termijn op vijf jaar gebracht 
in geval van arglist of bedrog van de werkloze. Deze termijn gaat in de eerste dag van het 
kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd (artikel 7, §13, derde 
lid);

Krachtens het vijfde lid van dat artikel 7, §13, worden, voor de toepassing van die para-
graaf, de vergoedingen voorzien in §1, derde lid, met name "de vergoedingen bedoeld bij 
afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale be-
palingen", dit zijn de bij loopbaanonderbreking toegekende uitkeringen, gelijkgesteld met 
een werkloosheidsuitkering.

De eiser beschikt dus over een termijn van drie of vijf jaar, te rekenen van de eerste dag 
van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitkeringen betrekking hebben, om 
zijn recht uit te oefenen en de terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen onderbre-
kingsuitkeringen te bevelen.

Indien de eiser zijn recht niet binnen de termijn van drie of vijf jaar uitoefent, moet on-
derzocht worden of de verjaring niet rechtsgeldig is gestuit. Wat dat betreft bepaalt artikel 
7, §13, vierde lid, dat de verjaringstermijnen, onverminderd de bepalingen van het Bur-
gerlijk Wetboek, gestuit kunnen worden door een ter post aangetekende brief. Met betrek-
king tot de zaken die de verjaring stuiten, bepaalt artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek 
met name dat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, be-
tekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vor-
men.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de vordering tot terugbetaling van het on-
verschuldigd betaalde, die ingesteld moet worden binnen de termijn van drie of vijf jaar, 
te rekenen van de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbeta-
ling gedaan werd, aan geen enkele vormvoorwaarde onderworpen is, terwijl de verjaring 
slechts rechtsgeldig gestuit kan worden door een aangetekende brief of op één van de bij 
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen.

Uit de vaststellingen van het arrest alsook uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, volgt dat de eiser op 22 januari 1997 beslist heeft de onderberekingsuitkeringen te-
rug te vorderen die de verweerster onrechtmatig ontvangen heeft van 1 september 1992 
tot 31 augustus 1993 en van 1 oktober 1995 tot 29 februari 1996, en diezelfde dag nog als 
dusdanig tot de terugvordering is overgegaan door de vordering tot terugbetaling van de 
vermelde bedragen in te stellen.

De eiser heeft dus rechtsgeldig, want binnen de termijn van drie jaar van artikel 7, §13, 
tweede lid, van de voormelde besluitwet, op 22 januari 1997 zijn recht uitgeoefend om de 
terugbetaling te bevelen van de bedragen die de verweerster van 1 oktober 1995 tot 29 fe-
bruari 1996 heeft ontvangen.

Het arrest, dat, enerzijds, het begrip verjaring en, anderzijds, het begrip stuiting van de 
verjaring met elkaar verwart, oordeelt dat het volledige bedrag van de teruggevorderde 
onverschuldigde betaling verjaard is, op grond dat "de geldigheid van de kennisgeving 
van de administratieve beslissing echter niet ipso facto tot stuiting van de verjaring leidt 
indien de administratieve beslissing van (de eiser) om een onverschuldigde betaling terug 
te vorderen niet bij aangetekende brief is verzonden of indien de verjaring niet is gestuit 
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op één van de bij het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen (cf. artikel 2244)".
Het arrest, dat aldus oordeelt dat de eiser de verjaring bij aangetekende brief of op één 

van de andere, bij het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen had moeten " stuiten " en dat 
de bij gewone brief verzonden beslissing geen geldige verjaringsstuitende daad kan zijn, 
terwijl de beslissing om het onverschuldigd betaalde voor de periode 1995-1996 terug te 
vorderen binnen de termijn van drie jaar was genomen en het recht van de eiser om de te-
rugvordering van dat onverschuldigde betaalde te bevelen dus niet verjaard was, zonder 
dat onderzocht hoeft te worden of de verjaring - die niet was ingegaan - "rechtsgeldig ge-
stuit" was, schendt alle in het middel bedoelde bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Over de door de verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het 
middel heeft geen belang:
De verweerster betoogt dat, krachtens de artikelen 23 van het koninklijk besluit 
van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en 4, 
tweede lid, van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van 
de artikelen 13, 15, 20 en 27 van dat koninklijk besluit van 2 januari 1991, die de 
kennisgeving bij ter post aangetekende brief vereisen van de beslissingen waarop 
zij van toepassing zijn, geen van beide beslissingen van de eiser, waarvan het ar-
rest vaststelt dat ze niet bij ter post aangetekende brief ter kennis zijn gebracht, 
enige uitwerking kunnen hebben.
Het arrest beslist evenwel, op grond van een reden die het middel niet bekriti-
seert en die het Hof bijgevolg niet door een andere kan vervangen zonder zijn 
bevoegdheden te overschrijden, dat die beslissingen "op geldige wijze ter kennis 
zijn gebracht", aangezien "met de kennisneming de administratieve kennisgeving 
(...) voltooid is, ook al schrijft de tekst het versturen van een aangetekende brief 
voor". 
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Luidens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren het recht van de 
Rijksdienst  voor  Arbeidsvoorziening  om de  terugbetaling  van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen van 
de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werk-
loosheidsuitkeringen na drie jaar; die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer 
de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist of bedrog van de werkloze.
Krachtens het derde lid van deze paragraaf 13 gaan de verjaringstermijnen be-
paald in het tweede lid in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat 
waarin de uitbetaling gedaan werd.
Volgens het vierde lid van diezelfde paragraaf kunnen deze verjaringstermijnen, 
onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, gestuit worden door 
een ter post aangetekende brief. 
Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat de eiser over een verjaringstermijn van 
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drie jaar beschikt om de beslissing te nemen die de terugvordering van de onver-
schuldigd  betaalde  werkloosheidsuitkeringen  beveelt,  termijn  die  op  vijf  jaar 
wordt gebracht in geval van arglist of bedrog, en die ingaat de eerste dag van het 
kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan werd, anderzijds, 
dat de verjaring kan worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende brief, 
hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen.
Het arrest stelt vast dat de eiser, met betrekking tot betalingen voor de periodes 
van 1 september 1992 tot 31 augustus 1993 en van 1 oktober 1995 tot 29 februari 
1996, de terugvordering van het onverschuldigd betaalde heeft bevolen en be-
groot heeft door middel van twee beslissingen die op 22 januari 1997 zijn geno-
men.
Het arrest, dat oordeelt dat die beslissingen, die de verweerster niet zijn toege-
zonden bij een ter post aangetekende brief, de verjaring niet hebben kunnen stui-
ten en op die grond het volledige bedrag van het onverschuldigd betaalde ver-
jaard verklaart, terwijl het niet vaststelt dat er een termijn van drie jaar is verstre-
ken tussen de betalingen verricht tijdens de periode van 1 oktober 1995 tot 29 fe-
bruari 1996 en de beslissing van de eiser om de terugvordering van het onver-
schuldigd betaalde te bevelen, schendt de in het middel bedoelde wettelijke be-
palingen, met uitzondering van artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991.
Het middel is gegrond.
Omvang van de vernietiging
De vernietiging van de beslissing van het arrest die het volledige bedrag van de 
onverschuldigde betaling verjaard verklaart, strekt zich uit tot de beslissing waar-
bij het arbeidshof de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de verweerster 
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij verwerpt, aange-
zien die beslissingen op dezelfde onwettigheid gegrond zijn
Vordering tot bindendverklaring van het arrest
Over de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij tegen de vorde-
ring opgeworpen de grond van niet-ontvankelijkheid: de vordering heeft  geen 
belang:
De eiser heeft geen belang bij zijn vordering, aangezien voor de feitenrechter en-
kel betwisting werd gevoerd tussen de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij en de verweerster, die de partij tot tussenkomst en vrijwaring aan-
sprakelijk hield en deze heeft opgeroepen voor het geval dat zij veroordeeld zou 
worden om de gevorderde onverschuldigde betaling terug te betalen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering tot terugbetaling van 
de uitkeringen voor loopbaanonderbreking voor de periode van 1 oktober 1995 
tot 29 februari 1996 verjaard verklaart, en uitspraak doet over de vordering tot 
tussenkomst en vrijwaring van de verweerster.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de 
eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

8 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Gosseries –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont, Draps en Mahieu. 

Nr. 462

2° KAMER - 9 oktober 2007

1º  VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
HOGER BEROEP - TER TERECHTZITTING GEDANE GETUIGENVERKLARINGEN - OPNAME IN PROCES-
VERBAAL

2º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - TER TERECHTZITTING 
GEDANE GETUIGENVERKLARINGEN - OPNAME IN PROCES-VERBAAL

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN -  HOGER BEROEP - TER TERECHTZITTING 
GEDANE GETUIGENVERKLARINGEN - OPNAME IN PROCES-VERBAAL

1º, 2° en 3° Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane 
getuigenverklaringen in een proces-verbaal worden opgenomen1. 

(V.)

(A.R. P.07.0380.N)

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever:  de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,  eerste advocaat-gene-
raal  – Advocaten:  mrs. J. Heerman, Turnhout en T. Valgaeren, Turnhout. 

Nr. 463

2° KAMER - 9 oktober 2007

1º  CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE  CASSATIEBEROEP  KAN  OF  MOET  WORDEN  INGESTELD  — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE -  OVERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE, EISER IN CASSATIE - GEVOLG

2º  CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE  CASSATIEBEROEP  KAN  OF  MOET  WORDEN  INGESTELD  — 

1 Cass., 24 sept. 1962, Bull. en Pas., 1963, 113. 
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BURGERLIJKE  RECHTSVORDERING  —  BEKLAAGDE  -  OVERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE, EISER IN CASSATIE - GEVOLG

1º  en  2°  Het  overlijden  van  de  beklaagde,  eiser  in  cassatie,  vooraleer  de  bestreden 
beslissing op de strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de 
strafvordering tot gevolg, waardoor de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking 
blijft  en  het  cassatieberoep  in  zoverre  geen  bestaansreden  meer  heeft;  het 
cassatieberoep van de beklaagde behoudt een bestaansreden in zoverre het gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering1. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0381.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 15 februari 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Blijkens een uittreksel van de overlijdensakte, afgeleverd door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand te Borgloon, is de eiser op 29 juni 2007 overleden. 
Het overlijden van de beklaagde vooraleer de bestreden beslissing op de straf-
vordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvorde-
ring tot gevolg. 
Die beslissing blijft mitsdien zonder uitwerking. 
Het cassatieberoep heeft in zoverre geen bestaansreden meer. 
Vierde onderdeel van het eerste middel
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser 
voor de appelrechters verweer heeft gevoerd met betrekking tot de door de ver-
weerders gevorderde schadevergoeding. 
De eiser kan dit verweer niet voor het eerst voor het Hof aanvoeren. 
Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Overige grieven
De grieven hebben betrekking op de beslissing op de strafvordering.
De grieven behoeven derhalve geen antwoord. 
Dictum
Het Hof,
Zegt voor recht dat het bestreden arrest zonder uitwerking blijft wat de beslissing 

1 Cass., 23 nov. 1971, AC., 1972, 301; Cass., 18 sept. 1990, AR 4541, nr 31; Cass., 26 sept. 2000, 
AR P.98.1041.N, nr 492. 
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op de strafvordering betreft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van van het 
bestreden arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat. 

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Orij, Tongeren.

Nr. 464

2° KAMER - 9 oktober 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN  (GEESTRIJKE  DRANKEN  EN  DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - MOTIVERING VAN DE STRAF EN VAN DE STRAFMAAT - DRAAGWIJDTE

De strafrechter moet alleen voldoen aan de bijzondere motiveringsplicht, voorgeschreven 
bij  artikel  195,  tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering,  in  zoverre  hij  een  straf  wil 
opleggen die hij niet dient uit te spreken1.

(D. T. B.)

(A.R. P.07.0578.N)

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Blomme, Gent.  

Nr. 465

2° KAMER - 9 oktober 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - DADER VAN OPZETTELIJK MISDRIJF - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "FRAUS OMNIA 
CORRUMPIT" - FOUT VAN HET SLACHTOFFER - GEVOLG - VERDELING VAN AANSPRAKELIJKHEID

2º  RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)  -  "FRAUS OMNIA CORRUMPIT"  -  DADER VAN 
OPZETTELIJK MISDRIJF -  FOUT VAN HET SLACHTOFFER -  GEVOLG -  VERDELING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID

1º en 2° Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat 
bedrog of oneerlijkheid de dader voordeel verschaft; het sluit uit dat de dader van een 
opzettelijk  misdrijf  aanspraak  kan  maken  op  een  verdeling  van  de  aansprakelijkheid 

1 Cass., 1 maart 2000, AR P.99.1604.F, nr 149. 
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omwille van een fout van het slachtoffer1. 

(K. T. FCE Bank PLC)

ARREST

(A.R. P.07.0604.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 7 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest doet ten aanzien van de eiser enkel uitspraak op burger-
lijk gebied.
Middel
2. Anders dan het middel aanvoert, beslissen de appelrechters niet dat er een on-
zekerheid blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de opzettelijke fout 
van de eiser en de door de verweerster geleden schade. 
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbare oordeel in feite dat dit 
oorzakelijk verband vaststaat, is het niet ontvankelijk.
4. Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg 
dat bedrog of oneerlijkheid de dader voordeel verschaft. Het sluit uit dat de dader 
van een opzettelijk misdrijf aanspraak kan maken op een verdeling van de aan-
sprakelijkheid omwille van een fout van het slachtoffer. 

5. De toepassing van deze uitzonderingsregel, waarbij omwille van voormeld al-
gemeen rechtsbeginsel van de principiële causaliteitsregel wordt afgeweken, kan 
onmogelijk een tegenstrijdigheid in de toepassing van deze causaliteitsregel tot 
gevolg hebben.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal –  Advocaten:  mrs. W. Moors, Mechelen, Ph. Janssens, Antwerpen en S. Goethals, 

1 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1108.F, nr 584, met concl. adv.-gen. SPREUTELS. 
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Brussel.

Nr. 466

2° KAMER - 9 oktober 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL -  BEGRIP - 
GEVOLG

Niet ontvankelijk zijn de grieven die de vereiste klaarheid en nauwkeurigheid missen om, 
zonder  gevaar  voor  vergissing  of  onvolledigheid,  met  zekerheid  de  beweerde 
wetschendingen  duidelijk  van  elkaar  te  onderscheiden  en  de  juiste  draagwijdte  en 
omvang van de aangevoerde grieven te bepalen1. 

(C.)

(A.R. P.07.0625.N)

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal.

Nr. 467

2° KAMER - 9 oktober 2007

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - MISDRIJVEN DIE DE 
OPEENVOLGENDE EN VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - 
STRAFTOEMETING

Wanneer de zaak bij het gerecht in hoger beroep aanhangig is ingevolge de devolutieve 
werking  van  het  hoger  beroep  en  de  appelrechters,  anders  dan  de  eerste  rechter, 
eensdeels, de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek bedoelde samenloop vaststellen, 
anderdeels, oordelen dat de reeds uitgesproken straffen voor een juiste bestraffing van al 
de misdrijven niet voldoende lijken, en de aldus door de appelrechters wegens al die 
feiten bijkomende uitgesproken straf, niet zwaarder of gelijk is aan de straf die door de 
rechter in eerste aanleg is opgelegd wegens het bij hem aanhangige feit alleen, wordt de 
toestand  van  de  beklaagde  niet  verzwaard  en  is  artikel  211bis,  Wetboek  van 
Strafvordering  en  de  daarin  bedoelde  eenstemmigheid  bij  de  uitspraak,  niet  van 
toepassing. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.07.0827.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 22 juin 1994, AR P.94.0719.F, nr 327. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 7 mei 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel betreft de beslissing van de appelrechters die, anders dan de eerste 
rechter, met toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, voor de feiten 
van de telastlegging A (verkrachting), eenheid van opzet aanvaarden met feiten 
waarover reeds eerder definitief werd beslist. De rechters veroordelen daarbij de 
eiser bijkomend tot straf omdat zij de reeds uitgesproken straffen als niet vol-
doende beoordelen. 
Het middel voert aan dat de rechters aldus de toestand van de eiser verzwaren, 
mitsdien met éénparigheid van stemmen dienden te beslissen zoals bepaald in ar-
tikel 211bis Wetboek van Strafvordering. 
2. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is alleen van toepassing op de ge-
rechten in hoger beroep. Het houdt geen verband met de vaststelling van de fei-
tenrechter dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van ge-
wijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de 
veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, én aan die beslissing voorafgaan én 
samen met de eerste  misdrijven de opeenvolgende en voortgezette  uitvoering 
zijn van eenzelfde misdadig opzet, zoals bedoeld in artikel 65, tweede lid, Straf-
wetboek.
In het voorkomend geval staat het de feitenrechter die laatstgenoemde vaststel-
ling te doen, ongeacht of hij in eerste aanleg dan wel in hoger beroep beslist. 
3. Wanneer de zaak bij het gerecht in hoger beroep aanhangig is ingevolge de 
devolutieve werking van het hoger beroep en de appelrechters, anders dan de 
eerste rechter, eensdeels, de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek bedoelde sa-
menloop vaststellen, anderdeels, oordelen dat de reeds uitgesproken straffen voor 
een juiste bestraffing van al de misdrijven niet voldoende lijken, houden zij bij 
de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen. Het geheel van de 
straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel mag het maximum van de 
zwaarste straf niet te boven gaan.
Indien de aldus door de appelrechters wegens al die feiten bijkomende uitgespro-
ken straf, niet zwaarder of gelijk is aan de straf die door de rechter in eerste aan-
leg is opgelegd wegens het bij hem aanhangige feit alleen, wordt de toestand van 
de beklaagde niet verzwaard en is artikel 211bis Wetboek van Strafvordering en 
de daarin bedoelde eenstemmigheid bij de uitspraak, niet van toepassing. 
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht. 
4. Voor het overige stellen de appelrechters, met toepassing van artikel 65, twee-
de lid, Strafwetboek, eenheid van opzet vast tussen de feiten van de telastlegging 
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A (verkrachting) en andere feiten die thans niet aanhangig zijn en waarvoor de 
eiser reeds eerder definitief werd veroordeeld. 
Na de vaststelling van de samenloop beoordelen de rechters de eerder wegens 
die andere feiten uitgesproken straf als niet voldoende en veroordelen zij de eiser 
bijkomend tot dezelfde straf als deze die door de eerste rechter werd opgelegd 
wegens de feiten van de telastlegging A alleen. 
Dat is geen strafverzwaring zoals bedoeld in artikel 211bis Wetboek van Straf-
vordering;
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Noch met de redenen van het beroepen vonnis waarnaar het arrest verwijst, 
noch met de eigen redenen van het arrest, beantwoorden de appelrechters het 
door de eiser in zijn beroepsbesluiten voor hen gevoerde verweer met betrekking 
tot de afwezigheid van de noodzaak en het nut van de ontzetting uit sommige 
rechten zoals bedoeld in artikel 382bis Strafwetboek. 
6. In zoverre het arrest de eiser aldus veroordeelt tot de bijkomende straf van 
ontzetting zoals bedoeld in artikel 382bis Strafwetboek, is het niet naar recht ver-
antwoord. 
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. Behalve wat de op grond van artikel 382bis Strafwetboek uitgesproken ontzet-
ting  betreft  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewe-
zen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot ontzetting op grond 
van artikel 382bis Strafwetboek. 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. F. Mertens, Gent en J. Van Heetvelde, Gent.

Nr. 468
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2° KAMER - 9 oktober 2007

VOORLOPIGE  HECHTENIS  —  INVRIJHEIDSTELLING  ONDER 
VOORWAARDEN  -  ONDERZOEKSRECHTER -  BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE 
OPGELEGDE VOORWAARDEN - BETEKENING - GEVOLG

De wet doet het bestaan, de tegenwerpelijkheid of de rechtsgeldigheid van de door de 
onderzoeksrechter  met  toepassing  van artikel  36,  Voorlopige  Hechteniswet  genomen 
beslissingen niet afhangen van de betekening ervan1. (Art. 37, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

(R.)

ARREST

(A.R. P.07.1385.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 september 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 16, §2, 28 en 38 Voorlopi-
ge Hechteniswet.
Het stelt dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de on-
derzoeksrechter de eiser enkel heeft ondervraagd over de reden van de niet-nale-
ving van de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling, terwijl hij hem, 
alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, moest ondervragen over de feiten 
die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot 
de afgifte van een bevel tot aanhouding. 
2. Het proces-verbaal van verhoor van de eiser door de onderzoeksrechter van 7 
september 2007 verwijst naar de feiten waarvoor de eiser op 12 oktober 2006 in 
verdenking werd gesteld zoals vermeld in het bevel tot aanhouding, en vermeldt 
dat  de  onderzoeksrechter  hem heeft  gevraagd  of  zijn  verklaringen  verbeterd 
en/of aangevuld dienden te worden.
Hieruit blijkt dat de eiser werd ondervraagd, zoals vereist door artikel 16, §2, 
Wet Voorlopige Hechtenis.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel 
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Bur-

1 Cass., 21 mei 2002, AR P.02.0691.N - P.02.0693.N, nr 312.



Nr. 468 - 9.10.07 HOF VAN CASSATIE 1889 

gerlijk Wetboek.
Het stelt dat indien het bestreden arrest zo moet begrepen worden dat volgens de 
appelrechters de eiser voorafgaand aan het bevel tot aanhouding door de onder-
zoeksrechter werd ondervraagd over de feiten van de tenlastelegging, de appel-
rechters de bewijskracht van dit proces-verbaal miskennen. 
4. De appelrechters hebben van het proces-verbaal een uitlegging gegeven die 
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Derde onderdeel 
5. Anders dan het onderdeel aanvoert, beantwoordt het bestreden arrest met zijn 
overweging 3.1, tweede zin, eisers verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, 18, §1, 28 en 37 Wet 
Voorlopige Hechtenis.
Het middel stelt dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de beslissingen tot verlenging van de opgelegde voorwaarden op regel-
matige wijze aan de eiser werden ter kennis gebracht zodat ze hem niet langer te-
genwerpelijk waren. 
7. Artikel 37 Voorlopige Hechteniswet bepaalt: "De beslissingen genomen ter 
uitvoering van de artikelen 35 en 36 worden aan de partijen betekend met inacht-
neming van de vormen bepaald voor de voorlopige hechtenis. Tegen deze beslis-
singen staan dezelfde rechtsmiddelen open als tegen de beslissingen die inzake 
voorlopige hechtenis worden genomen."
Die wetsbepaling stelt geen enkele nietigheid in maar legt een vormvereiste op 
die ertoe strekt de termijnen voor hoger beroep of cassatieberoep te doen ingaan.
De wet doet aldus het bestaan, de tegenwerpelijkheid of de rechtsgeldigheid van 
de door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 36 Voorlopige Hechte-
niswet genomen beslissingen niet afhangen van de betekening ervan.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

9 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Verbist. 
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Nr. 469

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  TERUGGAVE  VAN  OVERTUIGINGSSTUKKEN  -  BESLAG IN STRAFZAKEN - 
OPHEFFING VAN HET BESLAG - TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - TERUGGAVE AAN 
DE PERSOON IN WIENS HANDEN BESLAG WERD GELEGD

2º  TERUGGAVE  VAN  OVERTUIGINGSSTUKKEN  -  BESLAG IN STRAFZAKEN - 
OPHEFFING VAN HET BESLAG - TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - EEN IEDER DIE 
OP DE IN BESLAG GENOMEN ZAAK BEWEERT RECHT TE HEBBEN - RECHT OP VERZET

3º  TERUGGAVE  VAN  OVERTUIGINGSSTUKKEN  -  BESLAG IN STRAFZAKEN - 
OPHEFFING VAN HET BESLAG - TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - TERUGGAVE AAN 
DE PERSOON IN WIENS HANDEN BESLAG WERD GELEGD - PANDHOUDENDE SCHULDEISER - ZAKELIJK 
BEZITSRECHT - TEGENSTELBAARHEID

4º PAND - STRAFRECHTELIJK BESLAG VAN HET VERPANDE GOED - OPHEFFING VAN HET BESLAG - 
TERUGGAVE VAN DE IN BESLAG GENOMEN ZAKEN - TERUGGAVE AAN DE PERSOON IN WIENS HANDEN 
BESLAG WERD GELEGD -  PANDHOUDENDE SCHULDEISER -  ZAKELIJK BEZITSRECHT – 
TEGENSTELBAARHEID

1º Na de opheffing van het beslag door de gerechtelijke overheid, geeft de griffier de in 
beslag genomen zaken terug aan de persoon in wiens handen beslag was gelegd, tenzij 
de rechter daar anders over beslist1. (Artt. 1 en 2, K.B. nr 260 van 24 maart 1936)

2º De artikelen 3 tot 5 van het koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring, 
ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken, 
stellen een procedure in na afloop waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het 
probleem van de teruggave, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die op 
de  in  beslag  genomen  zaak  beweert  recht  te  hebben  en  waaraan  de  zaak  niet  is 
teruggegeven,  om  tegen  de  teruggave  verzet  te  doen  door  zijn  aanspraak  voor  de 
burgerlijke rechter te brengen2. 

3º  en  4°  De  pandhoudende  schuldeiser  kan  zijn  zakelijk  bezitsrecht  aan  alle  derden 
tegenwerpen, i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandgevende schuldenaar, die tijdens 
de duur van het pand zou beweren recht te hebben op de zaak3. 

(B. T. ING BELGIË nv)

Conclusie van de advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH : 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, respectievelijk op 15 september 

2006 en 18 januari 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.

I. Voorafgaande rechtspleging

A. S. werd naar de correctionele rechtbank verwezen wegens, tussen 1 juni 1996 en 31 
december 1998, bedrieglijk ten nadele van S. D. C. kasbons te hebben verduisterd die hem 
overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te 
gebruiken.

De voormelde kasbons waren door de onderzoeksrechter te Luik op 9 juni 1998 in 
beslag genomen, in handen van de verweerster, aangezien de beklaagde S. ze haar tot 
zekerheid  had  overhandigd  van  verbintenissen  die  hij  bij  de  voormelde  bank  was 

1  Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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aangegaan.

Bij vonnis van 24 september 2002 heeft de correctionele rechtbank de beklaagde S. tot 
een gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld, de teruggave van de kasbons aan de 
eiseres,  in  haar  hoedanigheid  van  algemene  legataris  van  S.  D.  C.,  bevolen  en  de 
burgerlijke partijstelling van de verweerster niet ontvankelijk verklaard.

Bij arrest van 15 september 2006 heeft het hof van beroep, waarbij het hoger beroep 
van de verweerster aanhangig is gemaakt, enerzijds het overlijden vastgesteld van A. S. en 
de verweerder akte verleend van diens hervatting van het geding in de hoedanigheid van 
curator  van de onbeheerde nalatenschap van laatstgenoemde en,  anderzijds,  het  hoger 
beroep  van  de  verweerster  ontvankelijk  verklaard  behalve  in  zoverre  het  tegen  de 
strafrechtelijke bepalingen is gericht en de heropening van het debat bevolen teneinde het 
hoger beroep te onderzoeken in zoverre het gericht is tegen de burgerlijke beschikkingen 
van het beroepen vonnis.

Het bestreden arrest  verklaart  de feiten van de telastlegging bewezen,  verklaart  het 
hoger beroep van de verweerster gegrond en, nadat het de burgerlijke beschikkingen van 
de bestreden beslissing over de teruggave teniet heeft gedaan, beveelt de teruggave aan de 
verweerster van de bij haar, bij vordering van de onderzoeksrechter van 9 juni 1998, in 
beslag  genomen  titels  en  waarden  en  veroordeelt  de  verweerder  om  de  voormelde 
verweerster het provisionele bedrag van één euro te betalen en houdt de uitspraak over de 
overige punten van de burgerlijke belangen aan.

II.  Over het cassatieberoep tegen het arrest van 15 september 2006

De eiseres voert geen middel aan.

III.  Over  het  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van 18  januari  2007 dat  de  teruggave 
beveelt van de bij de verweerster in beslag genomen effecten

Het  middel  verwijt  de  bestreden  beslissing  dat  zij  weigert  om  de  eiseres  de 
hoedanigheid van bezitter animo domini toe te kennen en haar verzoek om teruggave te 
hebben afgewezen zonder uitspraak te doen over de rechten die uit dat bezit voortvloeien 
welke  concurrent  zijn  met  deze  van  de  pandhoudende  schuldeiser  wiens  bezit 
noodzakelijkerwijs beperkt is tot de uitoefening van zijn zekerheid en, in de tijd, tot de 
duur van het pandcontract.

De  vraag  is  hier  wat  er  met  de  in  beslag  genomen  goederen  gebeurt  wanneer  de 
definitieve opheffing wordt bevolen van het strafrechtelijk beslag of wanneer aan deze 
maatregel een einde komt door een beslissing over de grond van de zaak.

In  het  geval  van  verbeurdverklaring  regelt  de  wet  het  stelsel  dat  wordt  toegepast, 
teneinde de rechten van de burgerlijke partijen en van derden te beschermen.

Zo  bepaalt  artikel  43bis,  derde  lid,  van  het  Strafwetboek  dat  ingeval  de 
verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren of goederen vormen die in 
de  plaats  zijn  gesteld  van  de  zaken  die  aan  de  burgerlijke  partij  toebehoren  of  het 
equivalent  van  zulke  zaken  vormen,  de  rechter  hun  de  verbeurdverklaarde  zaken 
teruggeeft of toewijst.

Overigens kunnen diegenen die krachtens hun wettig bezit beweren recht te hebben op 
zaken die in aanmerking komen om te worden verbeurd verklaard, vrijwillig voor het 
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bodemgerecht tussenkomen om hun rechten te doen gelden4.
Als  de  beslissing  tot  verbeurdverklaring  een  definitief  karakter  heeft,  kan  de 

belanghebbende  derde  eveneens  zijn  rechten  doen  gelden  in  het  kader  van  de 
rechtspleging, ingesteld bij het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van 
de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden  die  beweren  recht  te  hebben  op  een  verbeurdverklaarde  zaak.  Door  die 
rechtsplegingen wil de wet derden beschermen die, te goeder trouw, de eigendom of het 
rechtmatig bezit over de verbeurdverklaarde goederen hebben verkregen.

Er werd in een soortgelijke regeling voorzien wanneer een einde wordt gesteld aan de 
beslagmaatregel door een vonnis, zonder verbeurdverklaring, over de grond van de zaak.

Krachtens  artikel  44  van  het  Strafwetboek,  doet  de  feitenrechter  uitspraak  over  de 
eventuele teruggaven.

Naar luid van artikel 2 van het koninklijk besluit nr.  260 van 24 maart 1936 op de 
bewaring,  ter  griffie,  en  de  procedure  tot  teruggave  van  de  in  strafzaken  in  beslag 
genomen zaken, worden de zaken, behoudens een andersluidend bevel van de rechter, 
teruggegeven aan de persoon in wiens handen beslag was gelegd.

De rechter lijkt mij dus over een beoordelingsbevoegdheid te beschikken wanneer hij 
tot  de  teruggave  van  de  in  beslag  genomen  goederen  beslist.  In  deze  fase  van  de 
rechtspleging  kunnen  immers  tegenstrijdige  aanspraken  op  de  in  beslag  genomen 
goederen  worden  gemaakt.  Binnen  dit  kader  kan  de  rechter  rekening  houden  met  de 
rechten van de eigenaar van de in beslag genomen goederen maar ook met de wettige 
rechten van de bezitter van de zaak (bezitter te goeder trouw, houder van een zakelijk 
recht, ...) en van de niet-bevoorrechte of bevoorrechte schuldeisers van de beklaagde.

Het  gaat  in  feite  om een  probleem dat  de  regels  volgt  van het  burgerlijk  recht  en 
waarvan, doorgaans, de burgerlijke gerechten en niet de strafgerechten kennis nemen.

In die zin stelt het voormelde koninklijk besluit van 24 maart 1936 een procedure in, na 
verloop waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het vraagstuk van de teruggave, 
onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die beweert recht te hebben op de 
zaak en aan wie de zaak niet werd teruggegeven, om verzet te doen tegen de teruggave 
door zijn aanspraak voor het burgerlijk gerecht te brengen.

Aldus kan, naar luid van artikel 3 van het voormelde koninklijk besluit, een ieder die op 
de in beslag genomen zaak beweert recht te hebben5, verzet doen tegen de door de rechter 
bevolen teruggave, bij een ter post aangetekend schrijven aan de griffier die belast is met 
de bewaring van de in strafzaken in beslag genomen zaken, die er ontvangst van meldt.

Artikel 4 van datzelfde koninklijk besluit  bepaalt  dat wanneer de opheffing van het 

4 Cass., 31 juli 1995, AC., 1995, nr. 352. Naar luid van art. 5ter V.T.Sv., ingevoegd bij Wet van 19 
december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in 
strafzaken,  wordt  elke  belanghebbende  derde  die  volgens  de  door  de  rechtspleging  verschafte 
aanwijzingen krachtens zijn rechtmatig bezit  rechten kan doen gelden op de vermogensvoordelen 
bedoeld in de artikelen 42, 3°, 43bis en 43quater,  van het Strafwetboek of die rechten kan doen 
gelden op de zaken bedoeld in  artikel  505 van het  Strafwetboek,  op de hoogte gebracht van de 
rechtsdag voor het gerecht dat zal vonnissen over de grond van de zaak.
5 Onder "die beweert recht te hebben", moeten niet alleen de houders van een zakelijk recht op de 
zaak maar ook de schuldeisers van de beslagene begrepen worden (zie hierover, de uitmuntende stu-
die van J. ENGLEBERT, "Le concours de saisies pénales et civiles - Quelques considérations", in Cahier  
de droit judiciaire, 1994, nr. 16, pp. 10-11).
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beslag is gelast, de griffier, bij een ter post aangetekend schrijven, hiervan bericht geeft 
aan degenen die verzet hebben gedaan en, in voorkomend geval aan de andere personen 
die hem, door het openbaar ministerie, werden aangeduid als zijnde bevoegd om, volgens 
de door de rechtspleging verschafte aanwijzingen, rechten op de zaak te doen gelden. Het 
openbaar ministerie stelt de termijn vast binnen welke deze laatsten hun rechten voor de 
bevoegde rechter moeten doen gelden. Die termijn bedraagt ten minste vijftien dagen en 
wordt nader aangeduid in het bericht van de griffier.

Deze bepaling wil eenieder beschermen die rechten op de in beslag genomen zaak kan 
doen gelden, door hem de mogelijkheid te bieden om tegen de teruggave ervan verzet te 
doen. Binnen de vastgestelde termijn moet hij de griffier bewijzen dat hij zijn aanspraak 
voor de bevoegde rechter heeft gebracht en de teruggave wordt opgeschort tot een over dit 
geschil uitvoerbare beslissing is genomen (artikel 5 van het voormelde koninklijk besluit 
nr. 260).

Te  dezen  waren  bij  de  appelrechters  samenlopende  vorderingen  tot  teruggave 
aanhangig  gemaakt,  de  ene  van  de  eigenaar  van  de  in  beslag  genomen goederen,  de 
andere van de pandhoudende schuldeiser. De bestreden beslissing beveelt de teruggave 
van de titels en waarden die bij deze laatste in beslag zijn genomen aan degene in wiens 
handen beslag werd gelegd.

In zoverre het middel de bestreden beslissing verwijt dat zij geen uitspraak ten gronde 
heeft gedaan over de samenlopende rechten van de eigenaar en van de pandhoudende 
schuldeiser,  faalt  het  middel  naar  recht,  aangezien  de  appelrechters  alleen  uitspraak 
dienden te doen over de teruggave van de in beslag genomen goederen.

Voor het overige kan de pandhoudende schuldeiser die een lichamelijke zaak in pand 
heeft gegeven, zich op artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek beroepen. De 
pandhoudende schuldeiser kan aldus, zolang zijn pandrecht duurt, elke vordering tegen 
hem van de verus dominus of van ieder ander die beweert recht te hebben, afweren door 
het zakelijk recht dat hij op de zaak heeft aan te voeren6. Die regel is eveneens van 
toepassing wanneer de pandgever geen eigenaar was van het verpande goed, op 
voorwaarde evenwel dat de pandhoudende schuldeiser te goeder trouw is7.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt niet dat het pandcontract tussen de 
verweerster en wijlen A. S. beëindigd is. De appelrechters konden dus wettig beslissen om 
de in beslag genomen goederen aan de verweerster, pandhoudende schuldeiser in wiens 
handen beslag was gelegd, terug te geven.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ik besluit dus tot verwerping van het cassatieberoep.
Brussel, 3 oktober 2007, 

Damien Vandermeersch 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0210.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 15 september 2006 en 
6 DE PAGE, dl. VI, p. 1070, nr. 1059
7 DE PAGE, op.cit., p. 1071, nr. 1060.
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18 januari 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. Zij legt bovendien een akte van af-
stand van het cassatieberoep neer voor het geval het Hof zou oordelen dat de ap-
pelrechters hun rechtsmacht niet volledig hebben uitgeoefend.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 10 oktober 2007 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag 
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. FEITEN
A. S. werd naar de Correctionele Rechtbank te Luik verwezen wegens, tussen 1 
juni 1996 en 31 december 1998, bedrieglijk, ten nadele van S. D. C., kasbons te 
hebben verduisterd of verspild die hem waren overhandigd onder de verplichting 
ze terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken.
Deze kasbons werden bij de verweerster aangetroffen, aan wie de beklaagde ze 
had overhandigd in waarborg voor verbintenissen die hij met haar was aange-
gaan. Ze werden op 9 mei 1998 door de onderzoeksrechter in beslag genomen.
Op de  terechtzitting  van  de  correctionele  rechtbank van  10  september  2002, 
heeft de verweerster de opheffing van het beslag verzocht met het oog op de ver-
koop van de effecten. De eiseres, van haar kant, heeft de teruggave van de effec-
ten in haar voordeel gevorderd.
Bij vonnis van 24 september 2002 heeft de rechtbank de beklaagde tot een ge-
vangenisstraf en een geldboete veroordeeld, de teruggave bevolen van de kas-
bons aan de eiseres, in haar hoedanigheid van algemeen legataris van S. D. C., en 
de burgerlijke partijstelling van de verweerster niet ontvankelijk verklaart.
Voor de appelrechters heeft de verweerster de teruggave betwist die ten gunste 
van de eiseres is bevolen en om de teruggave in haar voordeel verzocht.
Bij arrest van 15 september 2006 heeft het hof van beroep het overlijden van A. 
S. vastgesteld, de verweerder akte verleend van zijn hervatting van het geding in 
de hoedanigheid van curator van de onbeheerde nalatenschap, vastgesteld dat het 
nog alleen uitspraak diende te doen over de burgerlijke beschikkingen en een 
heropening van het debat bevolen om de voormelde verweerster de mogelijkheid 
te bieden om de wettigheid van haar vordering aan te tonen.
Bij arrest van 18 januari 2007 heeft het Hof van Beroep de feiten van de telast-
legging bewezen verklaard, de burgerlijke beschikkingen teniet gedaan van het 
beroepen vonnis dat de teruggave van de kasbons aan de eiseres beveelt, de bur-
gerlijke  partijstelling van de verweerster  ontvankelijk  en in  beginsel  gegrond 
verklaard, de teruggave bevolen aan deze laatste van de titels en waarden die de 
onderzoeksrechter bij haar in beslag heeft genomen, de verweerder veroordeeld, 
qualitate qua, om aan de voormelde verweerster een provisionele vergoeding te 
betalen van één euro en heeft het Hof van Beroep de uitspraak over de overige 
punten van de burgerlijke belangen aangehouden. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Aangezien het cassatieberoep niet gericht is tegen het verzuim van het hof van 
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beroep om uitspraak te doen over de kosten van de door de eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, is er geen grond om akte te verlenen van de afstand.
A. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 15 september 2006 :
De eiseres voert geen middel aan.
B. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 18 januari 2007 dat de teruggave 
van de bij de verweerster in beslag genomen effecten beveelt :
Over het middel
Krachtens artikel 1 van het Koninklijk Besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de 
bewaring, ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag 
genomen zaken, zorgt de griffier voor de teruggave van de in beslag genomen 
zaken, nadat de bevoegde gerechtelijke overheid opheffing van het beslag heeft 
verleend.
Naar luid van artikel 2 van dat besluit worden de zaken, behoudens een anders-
luidend bevel van de rechter, teruggegeven aan de persoon in wiens handen be-
slag werd gelegd.
Het voormelde besluit regelt, in de artikelen 3 tot 5, een rechtspleging na afloop 
waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het probleem van de teruggave, 
onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die op de zaak beweert recht 
te hebben en aan wie deze niet werd teruggegeven, om tegen de teruggave verzet 
te doen door zijn aanspraak voor de burgerlijke rechter te brengen.
Te dezen waren bij de appelrechters samenlopende vorderingen tot teruggave 
aanhangig gemaakt, de ene uitgaande van de eigenaar van de in beslag genomen 
goederen, de andere van de pandhoudende schuldeiser. Het arrest van 18 januari 
2007 beveelt de teruggave in handen van degene in wiens handen beslag werd 
gelegd.
In zoverre het middel het arrest eigenlijk verwijt geen uitspraak te hebben ge-
daan over de gegrondheid van de samenlopende rechten van de eigenaar en de 
pandhoudende schuldeiser, hoewel de appelrechters alleen uitspraak dienden te 
doen over de teruggave van de in beslag genomen goederen, kan het middel niet 
worden aangenomen.
Voor het overige kan de pandhoudende schuldeiser, met een materiële zaak als 
grondslag voor het onderpand, zoals iedere bezitter, beroep doen op artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt zelfs wanneer de borgsteller niet de eige-
naar is van het verpande goed, doch voor zover de pandhoudende schuldeiser, 
zoals te dezen, te goeder trouw is, d.w.z. dat hij kan geloven in de wettelijkheid 
van de rechten van de cedent.
De pandhoudende schuldeiser kan zijn zakelijk bezitsrecht aan alle derden tegen-
stellen, i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandhoudende schuldenaar, die tij-
dens de duur van het pand zou beweren recht te hebben op de zaak.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt niet, en de verweerster voert dat ook 
niet aan, dat aan de pandovereenkomst tussen de verweerster en A. S. een einde 
is gekomen. Het arrest beslist bijgevolg wettig de teruggave van de kasbons te 
weigeren aan de eiseres die de eigendomsrechten over die waarden uitoefent en 
de teruggave ervan aan de verweerster te bevelen.
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Wat dat betreft kan het middel evenmin worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 470

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º VERZET - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK GEWEZEN VEROORDELING - AKTE VAN BETEKENING - 
INFORMATIE OVER DE TERMIJN OM VERZET IN TE STELLEN EN DE MODALITEITEN ERVAN

2º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 -  RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BIJ VERSTEK GEWEZEN 
VEROORDELING - AKTE VAN BETEKENING - INFORMATIE OVER DE TERMIJN OM VERZET IN TE STELLEN 
EN DE MODALITEITEN ERVAN

3º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL  13  -  RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL -  BIJ VERSTEK GEWEZEN 
VEROORDELING - AKTE VAN BETEKENING - INFORMATIE OVER DE TERMIJN OM VERZET IN TE STELLEN 
EN DE MODALITEITEN ERVAN

4º VERZET -  STRAFZAKEN - ARTIKEL 14.5, I.V.B.P.R. - BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS - 
RECHTSMIDDEL VAN VERZET - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - TOEPASSING

5º  RECHTEN  VAN  DE  MENS  —  INTERNATIONAAL  VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -  ARTIKEL 14.5  -  BIJ VERSTEK 
GEWEZEN VONNIS -  RECHTSMIDDEL VAN VERZET -  RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - 
TOEPASSING

6º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - BEVOEGDHEID - SCHENDING VAN DE 
ARTIKELEN 10 ET 11 VAN DE GRONDWET - SCHENDING VOORTVLOEIEND UIT HET ONTBREKEN VAN 
EEN WET

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - BEVOEGDHEID - SCHENDING VAN DE 
ARTIKELEN 10 ET 11 VAN DE GRONDWET - SCHENDING VOORTVLOEIEND UIT HET ONTBREKEN VAN 
EEN WET

1º, 2° en 3° De artikelen 6 en 13 E.V.R.M. die respectievelijk het recht op een eerlijke 
behandeling  van  de  zaak  en  dat  van  een  daadwerkelijk  rechtsmiddel  waarborgen, 
schrijven niet voor dat de akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling 
de termijn om verzet in te stellen en de modaliteiten ervan vermeldt. 

4º en 5° Artikel 14.5 I.V.B.P.R dat bepaalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is 
veroordeeld het recht heeft de schuldigverklaring en de veroordeling opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft geen betrekking 
op het rechtsmiddel van verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis. 
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6º en 7° Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om te onderzoeken of het ontbreken van 
een wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 

(F. T. D. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0733.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De Correctionele Rechtbank te Hoei heeft bij vonnis van 20 december 2002 het 
op 11 oktober 2002 door de eiser ingestelde verzet tegen de lastens hem op 24 
mei 2002 uitgesproken veroordeling waarvan hij kenniskreeg door de betekening 
op 24 juni 2002 niet ontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid.
Bij arrest van 10 december 2003 heeft het hof van beroep het Arbitragehof de 
volgende prejudiciële vraag gesteld "Schendt artikel 187 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat de gevolgen van de betekening van een veroordelend verstek-
vonnis regelt, afzonderlijk of in samenhang gelezen met onder meer artikel 2, 4°, 
van de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en met 
artikel 5, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vast-
stelling van de administratieve sanctie die van toepassing is op de voorschrijvers 
die ertoe gehouden zijn gebruik te maken van het model van voorschrijfdocu-
ment voor de verstrekkingen van farmaceutische producten ten behoeve van niet 
in  een ziekenhuis  opgenomen rechthebbenden,  de  artikelen  10 en  11 van de 
Grondwet, afzonderlijk of in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, in zoverre het niet bepaalt dat de 
veroordeelde, bij de betekening van voormeld vonnis, in kennis wordt gesteld 
van de mogelijke rechtsmiddelen, de instanties die bevoegd zijn daarvan kennis 
te nemen, alsook de vormvereisten en de in acht te nemen termijnen ?"
Bij arrest nr. 210/2004 van 21 december 2004 zegt het Arbitragehof voor recht 
dat artikel 187, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet niet schendt.
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het zijn beslissing tot weigering om andermaal een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, onvoldoende met rede-
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nen omkleedt.
De verplichting die bij artikel 149 van de Grondwet is voorgeschreven is formeel 
van aard en houdt geen verband met de waarde van de redenen.
Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, schrijven de artikelen 6 en 13 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van de zaak 
en dat van een effectief rechtsmiddel waarborgen, niet voor dat de akte van bete-
kening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te stellen 
en de modaliteiten ervan vermeldt.
Voor het overige kan uit de enkele omstandigheid dat de veroordeelde bij ver-
stek slechts beschikt over een termijn van vijftien dagen na deze waarop hij ken-
nis heeft gekregen van de betekening van het vonnis, om daartegen verzet aan te 
tekenen, geen schending van de voormelde artikelen 6 en 13 worden afgeleid.
Het middel faalt naar recht.
Over het derde middel
De eiser verwijt het arrest het recht op rechtspraak in twee instanties te misken-
nen.
Enerzijds voert hij aan dat het arrest artikel 2.1 van het Aanvullend protocol nr. 7 
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden schendt.
Aangezien dat protocol niet door België ondertekend werd, heeft het geen recht-
streekse werking in de Belgische rechtsorde.
Anderzijds voert hij aan dat de appelrechters artikel 14.5 van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten hebben geschonden, dat be-
paalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft de 
schuldigverklaring en veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger 
rechtscollege.
Deze bepaling heeft evenwel geen betrekking op het rechtsmiddel van verzet te-
gen een bij verstek gewezen vonnis.
Het middel faalt naar recht.
Over het vierde middel
De eiser voert aan dat de omstandigheid dat degene die wegens een strafrechte-
lijk misdrijf is veroordeeld over geen enkele informatie beschikt over de modali-
teiten en termijnen om een rechtsmiddel in te stellen, een verschil in behandeling 
uitmaakt dat verboden is bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, vermits, in 
substantie, een informatieplicht van de rechtzoekende wordt bepaald door andere 
wetten en de termijnen om een rechtsmiddel in te stellen in strafzaken korter zijn 
dan deze die in burgerlijke zaken zijn bepaald.
Hij verzoekt het Hof om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen 
over de verenigbaarheid van het ontbreken van enige wettekst die, in strafzaken, 
de kennisgeving oplegt aan de veroordeelde van de verschillende wijzen waarop 
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een zaak wordt ingeleid en van de termijnen om een rechtsmiddel in te stellen, 
met de voormelde artikelen 10 en 11 alsook met de artikelen 6 en 13 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, 2 van het Aanvullend protocol nr. 7 van het voormelde verdrag en 14.5 
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
Naar luid van artikel 26, §1, 3° van de Bijzondere wet op het Arbitragehof, doet 
dit Hof,  bij wijze van prejudiciële  beslissing, uitspraak omtrent de schending 
door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, 
van de artikelen van titel II "De Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 
en 191 van de Grondwet.
Uit deze bepaling volgt dat het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is om te onder-
zoeken of het ontbreken van een wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt.
Er is bijgevolg geen reden om de prejudiciële vraag te stellen die door de eiser is 
opgeworpen.
In zoverre het middel het arrest verwijt dat het weigert een dergelijke vraag te 
stellen, faalt het middel om dezelfde redenen naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Ph. Charpentier, Hoei.

Nr. 471

2° KAMER - 10 oktober 2007

CASSATIE  —  ALGEMEEN.  OPDRACHT  EN  BESTAANSREDEN  VAN  HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - VERZOEKSCHRIFT TOT INTREKKING - VORM 
- ONDERTEKENING DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE

Met toepassing van de artikelen  1079,  1080 en 1114,  eerste lid,  Ger.W.,  moet,  ook in 
strafzaken, het verzoekschrift tot intrekking van een arrest van het Hof van Cassatie door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn1. 

(L.)

1 Zie Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1572.F, nr. 16. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0852.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift dat op de griffie is ingediend op 14 juni 2007 en waarvan 
een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, vordert de eiser 
de intrekking van een arrest, op 14 maart 2007 door het Hof gewezen onder het 
nummer P.07.0019.F van de algemene rol. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Met toepassing van de artikelen 1079, 1080 en 1114, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, moet, ook in strafzaken, het verzoekschrift tot intrekking van een 
arrest van het Hof, door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn.
Het verzoekschrift dat alleen door de eiser is ondertekend, is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot intrekking.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 472

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  HOF  VAN  ASSISEN  —  BEHANDELING  TER  ZITTING  EN 
TUSSENARRESTEN.  VERKLARING  VAN  DE  JURY  -  VERVANGING VAN EEN 
GRIFFIER OP DE ZITTING - PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING - DOOR DE GRIFFIER ONDERTEKEND

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERVANGING 
VAN EEN GRIFFIER OP DE ZITTING -  PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING -  DOOR DE GRIFFIER 
ONDERTEKEND

3º  VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN -  PROCES-
VERBAAL NIET DOOR DE GRIFFIER ONDERTEKEND - HERSTEL VAN DAT VERZUIM - TERUGWERKENDE 
KRACHT

4º  HOF  VAN  ASSISEN  —  BEHANDELING  TER  ZITTING  EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - PROCES-VERBAAL NIET DOOR 
DE GRIFFIER ONDERTEKEND - HERSTEL VAN DAT VERZUIM - TERUGWERKENDE KRACHT

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN -  TIJD EN MIDDELEN NODIG TER 
VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING - BEGRIP
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6º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 -  ARTIKEL 6.3.B - STRAFZAKEN - TIJD EN MIDDELEN NODIG 
TER VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING - BEGRIP

7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING -  AFLUISTEREN,  KENNISNEMEN EN 
OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 
8, E.V.R.M. - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - GRENZEN - INMENGING

8º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 -  RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN -  GRENZEN -  INMENGING - 
AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE

9º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN 
PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE VERKLARINGEN 
VAN EEN VERDACHTE - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

10º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN 
PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE VERKLARINGEN 
VAN EEN VERDACHTE - ZWIJGRECHT

11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN -  AFLUISTEREN,  KENNISNEMEN EN 
OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE 
VERKLARINGEN VAN EEN VERDACHTE - ZWIJGRECHT

12º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN 
OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE - RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 
6.1 E.V.R.M. - ARTIKEL 6.2 E.V.R.M. - AFLUISTEREN EN OPNEMEN VAN DE VERKLARINGEN 
VAN EEN VERDACHTE - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ZWIJGRECHT

1º en 2° Wanneer een griffier een andere op de zitting heeft vervangen, moeten beiden 
samen met de voorzitter het proces-verbaal ondertekenen, teneinde aan die akte een 
authentiek  karakter  te  verlenen  en  van  de  juistheid  van  alle  vermeldingen  erin  te 
getuigen. 

3º en 4° Het verzuim van een griffier om het proces-verbaal van de zitting te ondertekenen, 
kan worden hersteld overeenkomstig artikel 788 Ger.W., dat toepasselijk is in strafzaken; 
een  dergelijk  herstel  heeft  terugwerkende  kracht,  ook  al  gebeurt  het  nadat  een 
rechtsmiddel is ingesteld1. 

5º  en  6°  Om vast  te  stellen  of  de  vervolgde persoon en zijn  raadsman de tijd  en  de 
middelen hebben gekregen die nodig zijn ter  voorbereiding van de verdediging, moet 
men rekening houden met  de tijd  en de middelen  die hun zowel  vóór als  tijdens de 
zittingen waren toegekend, doch ook met het belang en de ingewikkeldheid van de zaak2.

7º  en  8°  Artikel  90ter  Sv.  is  een  toegankelijke  en  duidelijk  gestelde  regel.  Het  is  een 
wettelijke bepaling die,  krachtens artikel  8.2 E.V.R.M.,  de inmenging toestaat van het 
openbaar gezag in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé-leven3. 

9º, 1O°, 11° en 12°  Noch de artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M., noch het algemeen beginsel 
van  het  recht  van  verdediging,  verbieden  het  afluisteren  en  opnemen  van  de 
telecommunicatie van een verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, §1, Sv., ook al maakt 
die onderzoekshandeling het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan 

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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liever niet zou hebben gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van 
politie4.

(V. T. DE POST e.a;)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Vandermeersch:

De cassatieberoepen die door de eiser op 16 maart 2007 zijn ingesteld zijn gericht tegen 
het arrest dat op 5 oktober 2006 is gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Bergen, tegen de beschikking van de voorzitster van het Hof 
van Assisen van de Provincie Henegouwen van 18 december 2006, tegen twee arresten 
door  dat  hof  gewezen  op  22  januari  2007  en  tegen  de  arresten  die  datzelfde  hof 
respectievelijk op 24 en 29 januari 2007, 1, 5, 6 en 22 februari 2007, 6 en 7 maart 2007 
heeft gewezen.

De eiser wordt met name vervolgd wegens het plegen van verschillende diefstallen met 
geweld en andere verzwarende omstandigheden, wegens willekeurige vrijheidsberoving, 
opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade, deelneming als leider aan 
een criminele organisatie, feiten van heling en het dragen van oorlogswapens.

Bij arrest van 5 oktober 2006 werd hij samen met zeven medebeschuldigden naar het 
Hof van Assisen van de Provincie Henegouwen verwezen.

Bij arrest van 6 maart 2007 heeft dat hof de eiser tot een straf van 18 jaar opsluiting 
veroordeeld en tot de straffen van afzetting van en ontzetting uit de in artikel 31 van het 
Strafwetboek opgesomde rechten.

Bij  arrest  van  7  maart  2007  werd  de  eiser  veroordeeld  om aan  ieder  van  de  vier 
verweerders een provisioneel bedrag van één euro te betalen.

In een memorie die op de griffie van het Hof op 14 augustus 2007 is ingekomen, voert 
de eiser zes middelen tot staving van zijn cassatieberoep aan.

I. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest dat op 5 oktober 2006 is gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Bergen:

Bij arrest van 5 oktober 2006 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Bergen de eiser en andere medebeschuldigden naar het Hof van Assisen 
van  de  Provincie  Henegouwen  verwezen  wegens  als  misdaad  omschreven  feiten  en 
samenhangende misdrijven.

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen het arrest waarbij hij naar het hof 
van  assisen  wordt  verwezen  en  dat  gelijktijdig  met  het  cassatieberoep  tegen  het 
veroordelend arrest wordt ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, 
maakt bij het Hof geen schending aanhangig van de wetten betreffende de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek 
van de nietigheden als bedoeld in de artikelen 292bis en 416, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering, waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat5.

Voor het overige lijken mij de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht te zijn genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

4 Ibid.
5 Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1189.F, AC., nr. 612; JT., 2005, p. 4.



Nr. 472 - 10.10.07 HOF VAN CASSATIE 1903 

II.  Over  de  cassatieberoepen  die  gericht  zijn  tegen  de  kabinetsbeschikking  van  de 
voorzitster van het hof van assisen van 18 december 2006 en tegen het arrest van het 
voormelde hof van 22 januari 2007 (bladzijden 9 tot 13 van het proces-verbaal van de 
terechtzitting):

Beide  bestreden  beslissingen  verwerpen  de  door  de  eiser  ingediende  verzoeken  tot 
verdaging van de zaak.

II.1. Eerste middel:

Het eerste middel voert de schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3, b en c van het 
Europees Verdrag tot  Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging. De 
eiser voert aan dat de voormelde bepalingen regels van openbare orde zijn welke het recht 
van verdediging waarborgen, zodat zij onvermijdelijk voorrang hebben op het schema van 
de debatten, de problemen met de samenstelling van de jury, andere voor het hof van 
assisen gebrachte zaken en zelfs op de betrokkenheid van andere beschuldigden, ook al 
zijn die aangehouden.

Het recht van verdediging bestaat uit «tout droit résultant d’une disposition de droit 
écrit ou consacré par les principes généraux du droit, pour toute partie, de soutenir ou 
combattre librement une demande devant une juridiction»6 .  Het recht van verdediging 
vloeit voort uit een in ons rechtsstelsel algemeen erkend rechtsbeginsel7 . Het wordt niet 
als zodanig in een algemene Belgische rechtstekst omschreven, maar het werd, met name 
in de artikelen 6.1 en 6.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, normatief omschreven.

Artikel 6.1 van het Europees Verdrag verleent  een ieder  die van een strafrechtelijk 
misdrijf wordt beschuldigd, het recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij 
de wet is ingesteld. Deze bepaling bekrachtigt, ten aanzien van het begrip eerlijk proces, 
het algemeen beginsel van de billijke rechtspleging dat zich op de kruising bevindt van de 
verwante  beginselen van de gelijkheid der  wapenen of  de  procedure  op tegenspraak8. 
Artikel  6,  §3,  bevestigt  meer  in  het  bijzonder  de  verschillende  rechten  van  de 
beschuldigde in het strafproces.

Het recht van verdediging heeft  geen absoluut karakter: de verwante begrippen van 
eerlijk proces en recht van verdediging worden zodanig gecombineerd dat het laatste moet 
worden gemeten ten aanzien van de vereisten van het eerlijk proces.

Om te kunnen oordelen of een zaak op een eerlijke wijze is behandeld in de zin van 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens, dient te worden nagegaan of 
de  zaak  in  haar  geheel  op  een  eerlijke  wijze  voor  een  onpartijdige  rechtbank  is 
behandeld9.

Vanuit dit oogpunt oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de 

6 M. FRANCHIMONT, “Les droits de la défense et leur contexte procedural, le discours de la réalité”, 
Luik, Uitg. Jeune Barreau de Liège, 1985, p. 25.
7 J. du JARDIN, «Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003)», JT., 
2003, p. 609-625.
8 Fr. TULKENS en S. VAN DROOGHENBROECK, “L’encadrement du procès pénal par la Cour européenne 
des droits de l’homme”, in La procédure pénale en quête de cohérence, Parijs, Dalloz, 2007, p. 151-
170.
9 Cass., 18 mei 1994, Rev.dr.pén., 1995, p. 78; Cass., 15 dec. 2004, JT., 2005, p. 4. 
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toepassingsmodaliteiten van de artikelen 6.1 en 6.3, c, van het Europees Verdrag Rechten 
van  de  Mens  afhangen  van  de  bijzonderheden  van  de  rechtspleging  en  van  de 
omstandigheden van de zaak en dat om te weten of het resultaat werd bereikt dat artikel 6 
beoogt – een eerlijk proces – rekening moet worden gehouden met het geheel van de 
nationaalrechtelijke rechtsplegingen in de betrokken zaak10.

Het Europees Hof lijkt aan te nemen dat om te bepalen of een rechtspleging in haar 
geheel eerlijk was, de druk van het openbaar belang bij de vervolging van het specifieke 
misdrijf  in  kwestie  en  de  bestraffing  van  de  dader  ervan  in  aanmerking  kan  worden 
genomen en afgewogen tegen het belang van het individu om zijn rechten en meer in het 
bijzonder  zijn  recht  van  verdediging  geëerbiedigd  te  zien.  De  bezorgdheid  om  het 
algemeen belang rechtvaardigt evenwel geen maatregelen die het recht van verdediging 
van een beschuldigde uithollen11.

Om  na  te  gaan  of  artikel  6.3  van  het  Europees  Verdrag  Rechten  van  de  Mens 
geëerbiedigd  is,  dient  men  rekening  te  houden  met  de  tijd  en  de  faciliteiten  die  de 
beklaagde zowel vóór als tijdens de terechtzittingen werden toegekend12, maar ook met de 
omvang en de complexiteit van de zaak13.

Wat dat betreft oordelen de bestreden beslissingen dat de keuze van een datum voor de 
opening  van  het  debat,  in  een  zaak  waarin  verschillende  partijen  zijn  betrokken,  het 
resultaat is van verscheidene imperatieven, namelijk de bescherming van het recht van 
verdediging, het opmaken van een vast schema voor het goede verloop van het debat, de 
eventuele  anciënniteit  van  de  feiten,  de  eventuele  betrokkenheid  van  gedetineerde 
beschuldigden, de algemene kalender van de voor het hof van assisen gebrachte zaken en 
de administratieve stappen die voor de samenstelling van een assisenjury noodzakelijk 
zijn. De bestreden beslissingen gaan vervolgens tot het feitelijk onderzoek over van de 
verschillende  gegevens  van  de  zaak,  waarbij  zij  in  de  eerste  plaats  de  elementen  in 
aanmerking nemen met betrekking tot de uitoefening van het recht van verdediging van 
de eiser.

In  zoverre  het  middel  kritiek  uitoefent  op  deze  feitelijke  beoordeling  van  de 
appelrechters of voor zijn toezicht het onderzoek van feitelijke gegevens zou vereisen, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is, lijkt het mij niet ontvankelijk.

Voor  het  overige,  in  tegenstelling  tot  wat  het  middel  aanvoert,  blijkt  niet  uit  de 
bestreden beslissingen dat zij  het  grondvereiste van de eerbiediging van het recht van 
verdediging van de eiser niet hebben doen gelden, een vereiste dat, het past om eraan te 
herinneren,  niet  absoluut is.  Het middel dat van een foutieve lezing van de bestreden 
beslissingen uitgaat, lijkt mij in zoverre niet ontvankelijk.

Ten  slotte  hebben  de  bestreden  beslissingen,  met  het  geheel  aan  redenen  die  zijn 
overgenomen, wettig  en zonder  het  recht van verdediging van de eiser  te  miskennen, 
kunnen oordelen dat er geen grond was om de zaak van de eiser te verdagen. Het middel 
kan in zoverre niet worden aangenomen.

II.2 Ambtshalve toezicht:

10 Hof Mensenrechten, arrest Imbrioscia t/ Zwitserland van 24 nov. 1993, Rev.dr.pén., 1994, p. 1328 
(samenvatting).
11 Zie Hof Mensenrechten,  arrest  Jalloh t/  Duitsland,  11 juli  2006,  ref.  nr.  54810/00, §97;  Hof 
Mensenrechten, arrest Heglas t/ Tsjechië, 1 maart 2007, §87.
12 Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, AC., nr. 111, Rev.dr.pén., 1996, p. 634, JT., 1996, p. 411.
13 Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1189.F, AC., nr. 612.



Nr. 472 - 10.10.07 HOF VAN CASSATIE 1905 

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

III. Over het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest dat op 29 januari 2007 is 
gewezen door het hof van assisen, dat verklaart dat er geen grond is om de vervolgingen 
niet ontvankelijk te verklaren:

III.1. Tweede middel:

Het tweede middel voert de schending aan van artikel 90ter, §1, van het Wetboek van 
Strafvordering,  van  artikel  15  van  de  Grondwet  en  van  artikel  8  Europees  Verdrag 
Rechten  van  de  Mens.  De  eiser  betoogt  in  het  middel  dat  artikel  90ter,  §1,  van  het 
Wetboek van Strafvordering geen wet is die voldoende klaar en duidelijk is om, krachtens 
artikel 8.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens, te kunnen afwijken van de beginselen 
van onschendbaarheid van de woonst en eerbiediging van het privé-leven.

Naar luid van artikel 8.2 Europees Verdrag Rechten van de Mens, is geen inmenging 
van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van het recht op eerbiediging van 
het privé- en familieleven, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 
samenleving  noodzakelijk  is  in  het  belang  van  de  nationale  veiligheid,  de  openbare 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden 
en strafbare feiten,  de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

De artikelen 90ter tot 90decies van het Wetboek van Strafvordering stellen de strikte 
voorwaarden vast waarin de onderzoeksrechter zich overeenkomstig artikel 8.2 van het 
Europees Verdrag tot  bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, wettig kan mengen in een privé-communicatie. Naar luid van artikel 90ter, §1, 
van het Wetboek van Strafvordering, kan de onderzoeksrechter in uitzonderlijke gevallen, 
wanneer het onderzoek zulks vereist, privé- of telecommunicatie, tijdens de overbrenging 
ervan,  afluisteren,  er  kennis  van  nemen en opnemen,  indien  er  ernstige  aanwijzingen 
bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is een strafbaar feit is, bedoeld in een van de 
bepalingen opgesomd in §2, en indien de overige middelen van onderzoek niet volstaan 
om de waarheid aan de dag te brengen.

Door, in de regel, de afluistermaatregel te doen afhangen van de tussenkomst van een 
onderzoeksrechter, van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit en van heel 
strenge  vormvereisten,  heeft  de  wet  de  rechtzoekende  de  wettelijke  waarborg  willen 
bieden om elke vorm van onrechtmatige inmenging in diens privé-leven te vermijden.

De artikelen 90ter tot 90decies van het Wetboek van Strafvordering lijken mij aldus 
normen die toegankelijk zijn voor de betrokkenen en die precies zijn verwoord. Het zijn 
dus wetsbepalingen die, krachtens dat artikel 8.2, de inmenging van het openbaar gezag in 
de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé-leven toestaan14.

Het middel dat het tegendeel aanvoert lijkt mij te falen naar recht.

III.2. Derde middel:

14 Cass., 26 maart 2003, AR. P.03.0412.F, AC., nr. 208; Rev.dr.pén., p. 1080, met noot Th. Henrion; 
H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, «La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée 
contre  les  écoutes,  la  prise  de  connaissance  et  l’enregistrement  de  communications  et  de 
télécommunications privées», Rev.dr.pén., 1995, pp. 340-341.
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Het derde middel voert de schending aan van artikel 149 van de Grondwet, van de 
artikelen 6.1 en 6.2 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens en de miskenning 
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging. Met verwijzing naar het arrest 
Allan  t/  Verenigd  Koninkrijk  van 5  november  200215 (en  niet  van  7 november  zoals 
verkeerdelijk in de memorie vermeld), voert de eiser aan dat hij het voorwerp is geweest 
van listen en dat psychologische druk op hem is uitgeoefend om hem bekentenissen of 
andere  hem  beschuldigende  verklaringen  te  ontlokken,  met  miskenning  van  zijn 
zwijgrecht.  Hij  betoogt  ook  dat  de  bestreden  beslissing niet  heeft  geantwoord op het 
middel  “dat  hieruit  is  afgeleid  dat,  gezien  de  omstandigheden  van  de  zaak,  zijn 
verklaringen waren uitgelokt”.

In zijn conclusie had de eiser betoogd dat het afluisteren van zijn gesprekken terwijl hij 
zich in voorlopige hechtenis bevond en zich op zijn zwijgrecht beriep, tot doel had om 
reacties te verzamelen op de tegen hem ingebrachte beschuldigingen en, bijgevolg, tegen 
zijn zin inlichtingen in te winnen.

Bij  arrest  van 13 mei 1986 heeft  het Hof erop gewezen dat  het  zwijgrecht van de 
inverdenkinggestelde deel uitmaakte van het recht van verdediging en, om die reden, de 
eigenschappen van een algemeen rechtsbeginsel had16.

Ook al wordt het niet uitdrukkelijk in het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden vermeld, toch erkent het Europees Hof voor de 
Rechten van de mens, sinds 1993,  dat het zwijgrecht begrepen is in het recht op een 
eerlijk proces, dat door artikel 6 van het Verdrag is gewaarborgd17.

De bestaansreden van deze rechten heeft ondermeer te maken met de bescherming van 
de beschuldigde tegen onrechtmatige dwang vanwege de overheid en het verkrijgen van 
bewijselementen  onder  dwang  of  druk,  tegen  de  wil  in  van  de  beschuldigde,  wat 
gerechtelijke dwalingen vermijdt en het mogelijk maakt om de doelstellingen van artikel 6 
te halen18. Met name het recht om niet bij te dragen tot de eigen inbeschuldigingstelling 
veronderstelt dat de aanklager, in een strafzaak, poogt om zijn bewijsvoering te gronden 
zonder  zijn  toevlucht  te  nemen  tot  bewijselementen  die  onder  dwang  of  druk  zijn 
verkregen, tegen de wil in van de beschuldigde19. 

Krachtens het zwijgrecht is hij die van een misdrijf verdacht wordt vrij om al dan niet 
de  hem  gestelde  vragen  te  beantwoorden,  naargelang  hij  dit  al  dan  niet  in 
overeenstemming  met  zijn  belangen  vindt.  De  beklaagde  kan  niet  ertoe  gedwongen 

15 Hof Mensenrechten, arrest Allan t/ Verenigd Koninkrijk, 5 nov. 2002, ref. nr. 48539/99.
16 Cass., 13 mei 1986,  Rev.dr.pén., 1986, p. 905, met concl. procureur-generaal J. du JARDIN, toen 
advocaat-generaal;  Cass.,  11 maart  1992,  A.C. 1991-1992,  nr.  362.  Meer  onlangs  heeft  het  Hof 
gepreciseerd dat er “geen enkel algemeen beginsel van het recht op stilzwijgen bestaat dat verschilt 
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging” (Cass., 16 juni 2004, AR. P.04.0671.F, 
AC. 2004, nr. …).
17 Hof Mensenrechten, arrest Funke t/ Frankrijk van 25 feb. 1993, §44. Voor andere bevestigingen 
van hetzelfde principe, zie Hof Mensenrechten, arresten  Murray t/ Verenigd Koninkrijk van 8 feb. 
1996, §45, Saunders t/ Verenigd Koninkrijk van 17 dec. 1996, §68, Serves t/ Frankrijk van 20 okt. 
1997, §46, Condron t/ Verenigd Koninkrijk van 2 mei 2000, §56, Averill t/ Verenigd Koninkrijk van 6 
juni 2000, §45,  Coëme e.a. t/ België van 26 juni 2000, §126,  I.J.L., G.M.R. en A.K.P. t/ Verenigd 
Koninkrijk van 19 sept. 2000, §83, Heaney en Mc Guinness t/ Ierland van 21 dec. 2000, §40, Quinn 
t/ Ierland van 21 dec. 2000, §40, J.B. t/ Zwitserland van 3 mei 2001,  §64, Weh t/ Oostenrijk van 8 
juli 2004, §39, Shannon t/ Verenigd Koninkrijk van 4 okt. 2005, §32.
18 Hof Mensenrechten, arrest Murray t/ Verenigd Koninkrijk van 8 febr. 1996, Receuil 1996-I, p. 49, 
§45; Hof Mensenrechten, arrest Allan t/ Verenigd Koninkrijk van 5 nov. 2002, §44 en 50.
19 Hof Mensenrechten, arrest Jalloh t/ Duitsland, 11 juli 2006, ref. nr. 54810/00, §100.
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worden tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen20.

In de regel verbieden het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld, 
waarvan het zwijgrecht het logisch gevolg is, en dat van de eerbiediging van het recht van 
verdediging, iedere toevlucht tot deloyale procédés voor het verkrijgen van bekentenissen.

Aldus werden de bewijzen die met behulp van valse beloften zijn verkregen, onwettig 
verklaard  want  verkregen  met  miskenning  van  het  recht  van  verdediging21.  Hetzelfde 
geldt  wanneer  de  bekentenissen  werden  verkregen  na  duidelijke  leugens  van  de 
verbalisanten die een deloyale houding van hun kant verraden22 .

Mijns inziens is het procédé om bewijzen of bekentenissen te verkrijgen deloyaal zodra 
het  de  toestemming van de persoon23 of  het  vrijwillige  of  spontane karakter  van zijn 
verklaringen24 aantast. 

Niets belet daarentegen dat de agenten van het openbaar gezag pogen om bewijzen te 
vergaren  met  het  verrassingseffect  of  zonder  medeweten  van  betrokkene  en  de 
voorwaarden daartoe creëren, voor zover zij geen gebruik maken van illegale of deloyale 
middelen. Voor zover deze niet met bedrieglijke uitlokking of met misleiding gepaard 
gaan, zijn de onderzoeksmethoden met het oog op het vergaren van de bewijselementen 
met  verrassingseffect  en  buiten  medeweten  van  betrokkene,  niet  deloyaal, 
niettegenstaande de discretie et de context van de aanwending ervan.

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld, noch dat van de 
bewijslast  in  strafzaken,  noch dat  van de eerbiediging van het  recht  van verdediging, 
verzetten  zich  immers  tegen  het  regelmatig  aanwenden  van  wettelijke  procédés  die 
bestemd  zijn  om  “zelf-incriminerende”  bewijzen  of  verklaringen  te  vergaren  zonder 
medeweten van de betrokkene. Het dient toegegeven dat de plaatsing van telefonische 
afluisterapparatuur, in de regel, een dergelijk doel nastreeft.

Het bestreden arrest dat oordeelt dat “in zoverre het bekritiseerde afluisteren onder het 

20 Cass., 11 maart 1992, AC. 1991-1992, nr. 362.
21 Cass., 13 mei 1986,  Rev.dr.pén., 1986, p. 965, met concl. procureur-generaal J. du JARDIN, toen 
advocaat-generaal.
22 Zie daaromtrent C. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 171 tot 
174.
23 C. DE VALKENEER geeft als voorbeeld de huiszoekingen waarbij de toestemming van de eigenaar 
van de woning op deloyale wijze werd verkregen (op.cit., p. 174-175).
24 Dat is de lering die wij menen te moeten trekken uit  het  arrest van het  Europees Hof van 5 
november 2002 Allan t/ Verenigd Koninkrijk, dat in de memorie van de eiser wordt aangehaald: dit 
arrest  heeft  geoordeeld  dat  het  aanwenden  van  opnamen,  verricht  terwijl  de  eiser  zich  in  het 
commissariaat en in de gevangenis bevond in gezelschap van, enerzijds, een medeveroordeelde en, 
anderzijds, zijn vriendin, niet strijdig was met de eerlijkheidsvereisten die bij artikel 6.1 E.V.R.M. 
zijn gesteld, vermits er geen enkele aanleiding toe was om ervan uit te gaan dat de bekentenissen die 
de eiser eventueel in de loop van die opgenomen gesprekken had kunnen doen, niet spontaan waren, 
anders gezegd dat er op hem dwang zou zijn uitgeoefend om hem daartoe te brengen of dat men hem 
een valstrik zou hebben gespannen of daartoe zou hebben aangezet (§§46 en 48). Het Europees Hof 
heeft daarentegen een tegengesteld standpunt ingenomen wat de opgenomen gesprekken betreft die 
de  eiser  heeft  gehad  met  de  politie-informant,  die  in  de  cel  van  betrokkene  werd  gezet  met  de 
duidelijke bedoeling om van hem inlichtingen te verkrijgen waaruit zijn betrokkenheid zou blijken, 
daar  de  verklaringen  van  de  eiser  immers  niet  spontaan  waren  maar  werden  uitgelokt  door  de 
aandringende vragen van de informant, die op verzoek van de politie handelde, en die de gesprekken 
naar  de  moord had geleid in  omstandigheden die voor  het  feitelijke equivalent  van  een verhoor 
kunnen doorgaan,  zonder  de  waarborgen waarmee een  formeel  politieverhoor  zou gepaard  gaan 
(§§50 tot 53).
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toezicht van de onderzoeksrechter gebeurde, overeenkomstig artikel 90ter en volgende 
van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  en  de  verdediging  niet  aantoont  dat  Alexandre 
Varga verplicht of aangespoord werd om met zijn bezoekers of iemand anders te praten 
(zoals  werd vastgesteld in het arrest  Allan t/  Verenigd Koninkrijk),  kan niet  beweerd 
worden  dat  het  recht  van  verdediging,  en  meer  in  het  bijzonder  het  recht  van  de 
beschuldigde om het stilzwijgen te bewaren, werden miskend” en dat “Alexandre Varga, 
in het kader van de voormelde afluistering, steeds meester was over zijn communicatie 
met  anderen”,  beantwoordt  de  conclusie van de eiser waarin  hij  protesteert  tegen “de 
listen  aangewend  door  de  gerechtelijke  overheid  om  zijn  zwijgrecht  te  omzeilen”, 
omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht.

Het middel kan bijgevolg volgens mij niet worden aangenomen.

III.4. Het vierde middel:

Het vierde middel voert de schending aan van artikel 90quater van het Wetboek van 
Strafvordering.  In  zijn  aanvullende  conclusie  voor  het  hof  van  assisen  heeft  de  eiser 
betoogd  dat  de  beschikkingen  van  de  onderzoeksrechter  tot  het  afluisteren  van 
telefoongesprekken, met schending van het voormelde artikel 90quater, alleen de naam 
van  de  leidinggevende  officier  vermeldden,  namelijk  Jean-Paul  BREUER,  zonder 
vermelding van diens hoedanigheid van politiecommissaris of officier van gerechtelijke 
politie.

Iedere bewakingsmaatregel, buiten het geval van artikel 90ter, §5, moet het voorwerp 
uitmaken van een met redenen omklede beschikking van de onderzoeksrechter die deze 
aan de procureur des Konings meedeelt. Deze beschikking is onderworpen aan een geheel 
van vormvoorschriften en het niet naleven ervan wordt met nietigheid bestraft25.

Krachtens artikel 90quater, §1, 5°, van het Wetboek van Strafvordering, moet de met 
redenen  omklede  beschikking  van  de  onderzoeksrechter  waarbij  vooraf  machtiging 
verleend wordt  tot  iedere bewakingsmaatregel  die  bij  artikel  90ter van het voormelde 
wetboek is bepaald, op straffe van nietigheid, de naam en de hoedanigheid van de officier 
van gerechtelijke politie vermelden, aangewezen voor de uitvoering van de maatregel.

De verplichte vermelding van de hoedanigheid van degene die met deze uitvoering is 
belast,  beoogt,  enerzijds  de  garantie  dat  deze  de  hoedanigheid  heeft  van  officier  van 
gerechtelijke politie welke bij artikel 90quater, §3, van het Wetboek van Strafvordering, 
vereist is voor de tenuitvoerlegging van de beschikking tot afluisteren en, anderzijds, om 
hem bij naam te identificeren. Wat dat betreft, bepaalt de wet eveneens dat de namen van 
de  agenten  van  gerechtelijke  politie  die  de  officier  van  gerechtelijke  politie  bijstaan 
eveneens vooraf aan de onderzoeksrechter moeten worden meegedeeld om de risico’s op 
“lekken” onder controle te houden, door het aantal personen die bij de operatie betrokken 
zijn te beperken en hen op ieder ogenblik te kunnen identificeren26.

Dus voldoet de vermelding op de beschikkingen van 30 maart 2001, 13 april 2001 en 
11  mei  2001,  volgens  welke  Jean-Paul  Breuer  aangewezen  is  als  “verantwoordelijk 

25 Cass.,  26  juni  1996,  AC. 1996,  nr.  263.  Deze  straf  werd verantwoord  door  de  ernst  van  de 
inmenging in het privé-leven van deze maatregel: Verslag van de Commissie voor de Justitie van de 
Senaat, Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 843/2, p. 114.
26 Verslag van de Commissie voor de Justitie van de Senaat, Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 843/2, 
p. 31; H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, “La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie 
privée  contre  les  écoutes,  la  prise  de  connaissance  et  l’enregistrement  de  communication  et  de 
télécommunications privées”, Rev.dr.pén., 1995, p. 328.
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officier” aan de wettelijke vereiste.

Het middel kan niet worden aangenomen.

III.5. Ambtshalve toezicht

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

IV.  Over  het  cassatieberoep  dat  gericht  is  tegen het  arrest  dat  op  6 maart  2007 is 
gewezen door het hof van assisen dat de eiser op de tegen hem ingestelde strafvordering 
veroordeelt:

IV.1 Vijfde en zesde middel

In  het  vijfde  en  zesde  middel  betoogt  de  eiser  dat  de  processen-verbaal  van 
respectievelijk de terechtzittingen van 14 februari 2007 en 28 februari 2007 niet door de 
griffier Véronique Hanton zijn ondertekend, zonder dat werd vastgesteld dat zij zich in de 
onmogelijkheid bevond om deze te tekenen ofschoon zij de voormelde terechtzittingen 
gedeeltelijk had bijgewoond.

Het proces-verbaal van de zitting moet op straffe van nietigheid door de voorzitter en 
de griffier worden ondertekend27. Deze formaliteit is voorgeschreven om een authentiek 
karakter van het proces-verbaal van de terechtzitting te waarborgen en zij is substantieel28.

Het verzuim van een griffier om een proces-verbaal van de zitting of een vonnis te 
ondertekenen,  kan  evenwel  worden  hersteld  overeenkomstig  artikel  788  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek.  Wanneer  het  verzuim  van  een  griffier  overeenkomstig  de 
voormelde bepaling wordt hersteld, heeft dat herstel terugwerkende kracht, ook al gebeurt 
het nadat tegen het vonnis of arrest een rechtsmiddel is ingesteld of na de neerlegging van 
eisers memorie in cassatie29.

Welnu,  uit  de  stukken  van  het  dossier  en  inzonderheid  uit  het  schrijven  van  12 
september 2007 van de advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen, blijkt dat de 
in de middelen bedoelde verzuimen, met toepassing van het voormelde artikel 788 werden 
hersteld.

De middelen zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk geworden.

IV.2. Ambtshalve toezicht

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

V. Over het cassatieberoep dat gericht is  tegen het arrest  dat op 22 januari  2007 is 
gewezen door het hof van assisen, waarbij de vierde gezworene wordt vervangen, en over 
de cassatieberoepen die gericht zijn tegen de arresten die op 24 januari, 1, 5, 6 en 22 
februari 2007 zijn gewezen door het hof van assisen:

27 Voor meer uitleg over  het  vervullen van dit  vormvoorschrift  alsook over de doorhalingen en 
lacunes  in  het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting,  zie  R.  DECLERCQ,  Beginselen  van 
strafrechtspleging, 3de uitg., Mechelen, Kluwer, 2003, p. 793 e.v.
28 Cass., 4 dec. 2001, JT., 2003, p. 548, (samenvatting).
29 Cass., 16 okt. 2002, AC. 2002, nr. 543; Cass., 8 febr. 2005, A.R. P.04.1606.N, AC. 2005, nr. 79. 
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht 
genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

VI.  Over  het  cassatieberoep dat  gericht  is  tegen  het  arrest  dat  op 7  maart  2007  is 
gewezen door het hof van assisen, uitspraak doende over de tegen de eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen:

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Ik besluit bijgevolg tot verwerping van de cassatieberoepen.

Brussel, 27 september 2007,

D. Vandermeersch 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0864.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, tegen de 
beschikking van 18 december 2006 van de voorzitter van het Hof van Assisen 
van de provincie Henegouwen, tegen twee arresten van dat hof van 22 januari 
2007 en tegen de arresten die het op 24 en 29 januari 2007 heeft gewezen, tegen 
de arresten van 1, 5, 6 en 22 februari 2007 en tegen de arresten van 6 en 7 maart 
2007. 
De eiser voert zes middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 10 oktober 2007, heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Clo-
se verslag uitgebracht en heeft  advocaat-generaal  Damien Vandermeersch ge-
concludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over  het  cassatieberoep gericht  tegen  het  verwijzingsarrest,  op 5  oktober 
2006 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling:
Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het verwijzingsarrest naar het hof 
van assisen, dat tegelijkertijd is ingesteld met het cassatieberoep tegen het ver-
oordelend arrest, binnen de vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan 
het Hof geen schending voor van de wetten betreffende de bevoegdheid van de 
kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en evenmin het on-
derzoek van de nietigheden die bij de artikelen 292bis en 416, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, zijn bedoeld.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over de cassatieberoepen gericht tegen de kabinetsbeschikking van de voor-
zitter van het hof van assisen van 18 december 2006 en tegen het arrest van het 
voormelde hof van 22 januari 2007 (bladzijden 9 tot 13 van het proces-verbaal 
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van de terechtzitting) :
Over het eerste middel
Om vast te stellen of de vervolgde persoon en zijn raadsman de tijd en de midde-
len hebben gekregen, nodig ter voorbereiding van de verdediging, moet men re-
kening houden met de tijd en middelen die hun, zowel vóór als tijdens de terecht-
zittingen waren toegekend, maar ook met het belang en de ingewikkeldheid van 
de zaak.
In zoverre het middel een onderzoek van feiten vereist waarvoor het Hof niet be-
voegd is, is het niet ontvankelijk.
Om de verwerping van het verzoek tot uitstel van het proces met redenen te om-
kleden, doen de beschikking en het arrest opmerken dat de verhindering van een 
vorige raadsman van de eiser sinds eind november 2006 bekend is, dat de eiser 
niet om zijn vervanging heeft verzocht tijdens de samenvattende ondervraging 
van 11 december 2006, dat  op die dag een andere advocaat zijn tussenkomst 
heeft gesignaleerd, dat op 22 december een afschrift van het dossier ter inzage 
van die advocaat werd gehouden en dat deze, rekening houdend met het geheel 
van maatregelen die tussen de dag van zijn tussenkomst en deze van de opening 
van de zitting zijn genomen, over de middelen en tijd heeft beschikt die noodza-
kelijk zijn ter voorbereiding van de verdediging van de eiser die gedagvaard is 
om te verschijnen op de terechtzitting van 22 januari 2007.
De beschikking en het arrest beslissen dus niet dat een beschuldigde de tijd en de 
middelen kunnen worden ontnomen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van 
zijn verdediging, wanneer het tijdschema van de debatten en vaststellingen, de 
aanwezigheid van de jury of de voorlopige hechtenis van een andere beschuldig-
de een dergelijke beperking opleggen.
De imperatieven, waarbij de eiser kritiek uitoefent op het feit dat die in aanmer-
king zijn genomen, werden alleen door de feitenrechters vermeld om de beslis-
sing te rechtvaardigen volgens welke er, bij gebrek aan aantasting van het recht 
van verdediging van de eiser door de vervanging van één van zijn advocaten, 
geen grond was om de datum van de debatten uit te stellen. 
Het middel dat in zoverre op een foutieve interpretatie van de bestreden beslis-
singen steunt, mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
C. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest, op 29 januari 2007 gewezen 
door het hof van assisen, met toepassing van artikel 312bis van het Wetboek van 
Strafvordering en dat verklaart dat er geen grond is om de vervolgingen niet ont-
vankelijk te verklaren:
Over het tweede middel
Naar luid van artikel 8.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is er geen inmenging van enig openbaar 
gezag toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het recht op eerbiediging 
van het privé- en familieleven, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een 
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democratische samenleving nodig is  in  het  belang van 's  lands veiligheid,  de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijhe-
den van anderen.
Artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering is een toegankelijke en duide-
lijk gestelde regel. Het is een wettelijke bepaling die, krachtens artikel 8.2 van 
het Verdrag, de inmenging toestaat van het openbaar gezag in de uitoefening van 
het recht op eerbiediging van het privéleven.
Het middel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Over het derde middel
Op de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat de uitlatingen tegen de op-
name waarvan hij zich verzet, waren uitgelokt, antwoordt het arrest dat hij er niet 
in slaagt dit aan te tonen, aangezien de eiser steeds de controle had over zijn 
communicaties met anderen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Voor het overige verbieden noch de artikelen 6.1 en 6.2 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch het 
algemeen beginsel van het recht van verdediging, het afluisteren en opnemen van 
de telecommunicatie van een verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, §1, van 
het Wetboek van Strafvordering, ook al maakt die onderzoekshandeling het mo-
gelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben ge-
daan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Over het vierde middel
Krachtens artikel 90quater, §1, van het Wetboek van Strafvordering moet de met 
redenen  omklede  beschikking  van  de  onderzoeksrechter  waarbij  machtiging 
wordt  verleend  tot  een  bewakingsmaatregel  op  grond  van  artikel  90ter,  met 
name, op straffe van nietigheid, de naam en de hoedanigheid van de officier van 
gerechtelijke politie vermelden, aangewezen voor de uitvoering van de maatre-
gel.
De vermelding van de identiteit van de ambtenaar van politie en van zijn hoeda-
nigheid van "verantwoordelijk officier" voldoet aan de wettelijke vereiste.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
D. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest van het hof van assisen van 6 
maart 2007, dat de eiser op de tegen hem ingestelde strafvordering veroordeelt:
Over het vijfde en zesde middel
Wanneer een griffier een andere op de terechtzitting heeft vervangen, moeten 
beiden samen met de voorzitter het proces-verbaal ondertekenen, teneinde aan 
die akte een authentiek karakter te verlenen en aldus van de juistheid van alle 



Nr. 472 - 10.10.07 HOF VAN CASSATIE 1913 

vermeldingen erin te getuigen.
De eiser voert aan dat de griffier die eerst de in de middelen bedoelde processen-
verbaal van terechtzitting heeft getekend, niet de hoedanigheid had om daaraan 
een authentiek karakter te verlenen, in zoverre deze processen-verbaal de vervul-
ling van vormvoorschriften vaststelden die hij niet persoonlijk had bijgewoond.
Het verzuim van een griffier om het proces-verbaal van de zitting te onderteke-
nen kan evenwel worden rechtgezet overeenkomstig artikel 788 van het Gerech-
telijk Wetboek, dat toepasselijk is in strafzaken. Een dergelijke rechtzetting heeft 
terugwerkende kracht, ook al gebeurt zij nadat een rechtsmiddel is ingesteld.
Welnu, uit het dossier blijkt dat de verzuimen die in de middelen zijn bedoeld, 
met toepassing van het voormelde artikel 788, waren rechtgezet sedert de neer-
legging van de memorie van de eiser.
De middelen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
E. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest van het hof van assisen van 22 
januari 2007, waarbij de vierde gezworene is vervangen (bladzijden 6 en 7 van 
het proces-verbaal van terechtzitting) en over de cassatieberoepen tegen de arres-
ten van het hof van assisen van 24 januari, 1, 5, 6 en 22 februari 2007:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
F. Over het cassatieberoep gericht tegen het arrest, op 7 maart 2007 gewezen 
door het hof van assisen, dat uitspraak doet over de tegen de eiser ingestelde bur-
gerlijke rechtsvorderingen :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Draps.

Nr. 473

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
HERROEPING - VASTSTELLING VAN HET OVERBLIJVENDE GEDEELTE VAN DE STRAF - VERPLICHTING

2º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VOORWAARDELIJKE 
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INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - VASTSTELLING VAN HET OVERBLIJVENDE GEDEELTE VAN DE 
STRAF - VERPLICHTING

1º  en  2°  Ingeval  van  herroeping  van  een  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  bepaalt  de 
strafuitvoeringsrechtbank  het  gedeelte  van  de  vrijheidsstraf  dat  de  veroordeelde  nog 
moet ondergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen 
en  met  de  inspanning  die  de  veroordeelde  heeft  geleverd  om  de  voorwaarden  te 
respecteren die hem waren opgelegd. (Art. 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1357.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 september 2007 gewezen 
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 68, §5, twee-
de lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden:
Krachtens artikel 68, §5, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006, bepaalt de 
strafuitvoeringsrechtbank ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrij-
heidstelling, het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet on-
dergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen 
en met de inspanningen die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden 
te respecteren die hem waren opgelegd.
Aangezien het bestreden vonnis verzuimt om dienaangaande uitspraak te doen, 
schendt het deze bepaling.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewe-
zen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verzuimt om het gedeelte van de 
vrijheidsstraf vast te stellen dat de eiser nog moet ondergaan.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten en laat het overige derde ten 
laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, an-
ders samengesteld.
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10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 474

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ELEKTRONISCH TOEZICHT -  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  VOORWAARDEN -  GEEN 
TEGENAANWIJZINGEN - DRAAGWIJDTE

2º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ELEKTRONISCH TOEZICHT - 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  VOORWAARDEN -  GEEN TEGENAANWIJZINGEN - 
DRAAGWIJDTE

3º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ELEKTRONISCH TOEZICHT - ADVIES 
VAN DE DIRECTEUR - TERMIJN - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

4º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ELEKTRONISCH TOEZICHT - 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK - TERMIJN VAN TWEE MAANDEN NA HET ADVIES VAN DE DIRECTEUR - 
NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

5º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
VONNIS - KENNISGEVING BINNEN VIERENTWINTIG UUR - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

6º STRAFUITVOERING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - KENNISGEVING BINNEN 
VIERENTWINTIG UUR - NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN - GEVOLG

7º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - VRIJHEIDSBEROVING VAN EEN VEROORDEELDE - TOEPASSING

8º  STRAFUITVOERING  -  ARTIKEL 3  E.V.R.M.  -  VRIJHEIDSBEROVING VAN EEN 
VEROORDEELDE - TOEPASSING

9º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING

10º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ARTIKEL 6,  E.V.R.M.  - 
TOEPASSING

11º  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING

12º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  BESLISSING OVER DE 
STRAFUITVOERING - RECIDIVEGEVAAR - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

13º  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
BESLISSING OVER DE STRAFUITVOERING - RECIDIVEGEVAAR - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

14º  RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI  -  ARTIKEL 2  AANVULLEND PROTOCOL NR.  7  E.V.R.M.  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES
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15º  RECHTEN  VAN  DE  MENS  —  INTERNATIONAAL  VERDRAG 
BURGERRECHTEN  EN  POLITIEKE  RECHTEN  -  ARTIKEL 13  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - RECHT VAN HOGER BEROEP

16º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  ARTIKEL 2  AANVULLEND 
PROTOCOL NR. 7 E.V.R.M. - ARTIKEL 13 I.V.B.P.R. - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE 
INSTANTIES

17º  VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
ARTIKEL 2  AANVULLEND PROTOCOL NR. 7 E.V.R.M. - ARTIKEL 13 I.V.B.P.R. - RECHT OP 
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES

1º en 2° Aangezien artikel 47, §1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, de toekenning van het elektronisch toezicht en de 
voorwaardelijke  invrijheidstelling  doet  afhangen  van  het  ontbreken  van  dezefde 
tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde, kunnen de elementen waardoor het 
elektronisch  toezicht  niet  aangewezen  is,  geen  andere  uitwerking  hebben  op  de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt; 
door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, geeft de 
strafuitvoeringsrechtbank  de  redenen  op  waarom  de  tweede  maatregel  niet  werd 
toegekend. (Art. 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)

3º De termijn van twee maanden waarin de directeur van de strafinrichting, met toepassing 
van artikel 49, §3, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden, advies uitbrengt over het verzoek van de veroordeelde gedetineerde 
tot  het  verkrijgen  van  elektronisch  toezicht,  is  niet  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven. 

4º De termijn die bij artikel 52, §1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, is vastgesteld, volgens welke de behandeling van 
een verzoek tot het verkrijgen van elektronisch toezicht, uiterlijk twee maanden na het 
advies van de directeur moet gebeuren, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven1. 

5º en 6° De termijn van vierentwintig uur die bij artikel 58, §1, van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald, binnen welke het 
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank bij gerechtsbrief ter kennis van de veroordeelde 
wordt gebracht, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. 

7º en 8° De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 E.V.R.M., 
louter vanwege het feit dat de veroordeelde ziek is. 

9º,  10°  en  11°  Artikel  6  E.V.R.M.  is  alleen  toepasselijk  op,  ofwel  het  onderzoek  van 
geschillen  over  de  vaststelling  van  burgerlijke  rechten  en  verplichtingen,  ofwel  de 
gegrondheid van elke vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de 
strafuitvoeringsrechtbank.  

12º en 13° Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld wordt niet 
miskend, uitsluitend door het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over 
de tenuitvoerlegging van de straffen, een risico van herhaling vaststelt, waarvan zij het 
bestaan bij wet moet nagaan. (Art. 47, §1, 2°, Wet Strafuitvoering)

14º, 15°, 16° en 17° Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 E.V.R.M., dat overigens niet 
door België werd ondertekend, noch artikel 13 E.V.R.M., waarborgen ten aanzien van de 
vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties 
of een daadwerkelijk recht van hoger beroep. 

(V.)

1 Cass., 28 aug. 2007, AR P.07.1166.N, nr.378.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1362.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat de Strafuitvoeringsrechtbank 
te Luik op 11 september 2007 op verwijzing heeft gewezen ingevolge het arrest 
van het Hof van 28 augustus 2007.
De eiser voert negen middelen en een subsidiaire vordering aan in een memorie 
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 148 van de Grondwet, is 
het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
De eiser verwijt de strafuitvoeringsrechtbank zijn verzoek tot verhoor van een 
getuige niet te hebben ingewilligd, zonder die weigering met redenen te omkle-
den.
De rechter beoordeelt in feite, onder voorbehoud van de eerbiediging van het 
recht van verdediging, de geschiktheid om een getuige te horen. Vermits de eiser 
in zijn conclusie de redenen niet uiteenzette waarom hij om het verhoor van die 
getuige verzocht, diende de rechtbank de redenen voor haar weigering niet op te 
geven en heeft zij het recht van verdediging niet geschonden.
Artikel 47, §1, van de Wet Strafuitvoering maakt de toekenning van het elektro-
nisch toezicht evenals de voorwaardelijke invrijheidstelling, afhankelijk van het 
ontbreken van dezelfde tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde.
De elementen  waardoor  het  elektronisch toezicht  niet  aangewezen  is  kunnen 
geen andere uitwerking hebben op de voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits 
deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt.
Door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, 
geeft de strafuitvoeringsrechtbank de redenen op, ook al heeft ze die niet her-
haald, waarom de tweede maatregel niet werd toegekend.
De rechtbank diende evenmin te antwoorden op het verzoek tot opschorting van 
de strafuitvoering of tot vrijlating om medische redenen, strafuitvoerings-modali-
teiten die niet tot de bevoegdheid behoren van de strafuitvoeringsrechtbank maar 
tot deze van de minister van Justitie.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de beoordeling van de rechtbank inza-
ke het bestaan van tegenaanwijzingen, hetgeen een feitelijke beoordeling is die 
bijgevolg aan het toezicht van het Hof ontsnapt, is het niet ontvankelijk.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser een vrij-
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heidsstraf van meer dan drie jaar uitzit.
In zoverre het middel op de bewering van het tegendeel berust, mist het feitelijke 
grondslag.
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 28 en 38 van de voormel-
de Wet van 17 mei 2006, welke betrekking hebben op de rechter en niet op de 
strafuitvoeringsrechtbank, faalt naar recht.
Artikel 47, §1, 2°, van de voormelde wet bepaalt dat het risico op het plegen van 
nieuwe ernstige strafbare feiten een tegenaanwijzing is voor de toekenning van 
electronisch toezicht. Door met deze omstandigheid rekening te houden, verant-
woordt het vonnis zijn beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Over het derde middel
Het middel voert verkeerdelijk de schending aan van de artikelen 29 en 34 van 
de Wet van 17 mei 2006, die betrekking hebben op de rechter en niet op de straf-
uitvoeringsrechtbank.
De termijn van twee maanden waarin de directeur van de strafinrichting, met 
toepassing van artikel 49, §3, van deze wet, advies uitbrengt over het verzoek 
van de veroordeelde gedetineerde tot het verkrijgen van electronisch toezicht, is 
niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Hetzelfde geldt voor de termijn die bij artikel 52, §1, is vastgesteld, dat voor-
schrijft dat de behandeling van een dergelijk verzoek uiterlijk twee maanden na 
het advies van de directeur moet gebeuren.
Het middel faalt naar recht.
Over het vierde middel
Het middel voert verkeerdelijk de schending aan van artikel 46, §1, van de Wet 
van 17 mei 2006, dat betrekking heeft op de rechter en niet op de strafuitvoe-
ringsrechtbank.
De termijn die bij artikel 58, §1, eerste lid, is bepaald, is noch substantieel noch 
op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Het middel faalt naar recht.
Over het vijfde middel
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de recht-
bank of een onderzoek van feitelijke gegevens vraagt, waarvoor het Hof niet be-
voegd is, is het niet ontvankelijk.
In zoverre het middel, voor het overige, in werkelijkheid aanvoert dat de strafuit-
voeringsrechtbank bevoegd is om een vrijlating om medische reden toe te ken-
nen, faalt het naar recht.
Over het zesde middel
In zoverre het onderzoek van het middel het onderzoek van feitelijke gegevens 
veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Onder foltering of onmenselijke behandeling, in de zin van artikel 3 van het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
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den, verstaat men iedere handeling waarbij opzettelijk hevige pijn of zwaar leed, 
fysiek of moreel, worden toegebracht. Onder vernederende behandeling verstaat 
men iedere handeling die aan degene die eraan blootstaat, in de ogen van een an-
der of van hemzelf, zware krenking of onmenselijke behandeling teweegbrengt. 
Om onder het verbod te vallen dat bij dit artikel is bedoeld, moeten het lijden of 
de ontering voldoende ernstig zijn.
Het vonnis vermeldt dat de gezondheidstoestand van de eiser aangepaste zorgen 
vereist maar het stelt niet vast dat de tenuitvoerlegging van de straf volgens de 
momenteel toegepaste modaliteiten, deze zorgen onmogelijk zou maken.
De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 van het 
Verdrag, louter vanwege het feit dat die veroordeelde ziek is.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het zevende middel
Het middel steunt op de bewering dat de beslissing van de strafuitvoeringsrecht-
bank de veroordeelde van de nodige zorgen berooft.
Het middel dat een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.
Over het achtste middel
Artikel 28 van de Wet van 17 mei 2006 heeft betrekking op de rechter en niet op 
de strafuitvoeringsrechtbank.
Artikel 6 van het Verdrag is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van ge-
schillen over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de 
gegrondheid van elke vervolging in strafzaken. Bijgevolg is het niet toepasselijk 
op de strafuitvoeringsrechtbank.
In zoverre het middel de schending van deze bepalingen aanvoert, faalt het naar 
recht.
Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld geldt voor de 
rechter in alle stadia van de rechtspleging.
Het wordt evenwel niet miskend uitsluitend door het feit dat de strafuitvoerings-
rechtbank die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van de straf, een risico 
van herhaling vaststelt, waarvan zij het bestaan bij wet moet nagaan. 
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Over het negende middel
Het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven, gewaarborgd door arti-
kel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden, is niet absoluut, vermits het in aanmerking komt voor de 
beperkingen die in de tweede paragraaf van dat artikel zijn bepaald. De wet ver-
trouwt de rechter de taak toe om de feiten te beoordelen die hem zijn voorgelegd, 
ook al behoren zij tot het privé- en familieleven.
Uit het feit alleen dat de strafuitvoeringsrechtbank de aard van de door de eiser 
meegemaakte  persoonlijke  relaties  heeft  beoordeeld,  kan geen  schending  van 
deze bepaling worden afgeleid.
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Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Over het verzoek om over de grond uitspraak te doen
De eiser verzoekt het Hof dat het zijn voorwaardelijke invrijheidstelling of zijn 
plaatsing onder electronisch toezicht of zijn vrijlating om gezondheidsredenen 
zou bevelen. Hij voert immers aan dat bij ontbreken van een recht op hoger be-
roep, wat volgens hem artikel 2 van het aanvullend Protocol nr. 7 van het Ver-
drag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den schendt, het Hof over de grond van zijn dossier moet beslissen, teneinde hem 
aldus van een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van dat ver-
drag te verzekeren.
Ofschoon artikel 2 van het aanvullend Protocol in zijn eerste paragraaf bepaalt 
dat iedereen die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, het recht heeft  zijn 
schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hoger 
gerecht, dan nog is er het feit dat aangezien dat protocol niet door België werd 
ondertekend, het geen gevolg heeft in de interne rechtsorde en dat in elk geval, 
vermits het beperkt is tot de schuldigverklaring of de veroordeling van de ver-
volgde persoon, dat recht op rechtspraak in twee instanties niet op de beslissing 
over de tenuitvoerlegging van de straf kan slaan.
Artikel 13 van het Verdrag waarborgt geen daadwerkelijk recht van hoger be-
roep tegen de vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbank.
Naar luid van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, treedt het Hof niet in de 
beoordeling van de zaken zelf.
Het verzoek is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en het verzoek tot toekenning van een uitvoerings-
modaliteit van de vrijheidsstraf.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Lebrun, Verviers en M. Dupont, Brussel.

Nr. 475

2° KAMER - 10 oktober 2007

1º  VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  STRAFZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VERBETEREND VONNIS -  CASSATIEBEROEP -  BESLISSING IN 
LAATSTE AANLEG GEWEZEN - BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
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2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP  —  STRAFVORDERING  —  BESLISSINGEN  UIT  HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING IN LAATSTE AANLEG 
GEWEZEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERBETEREND VONNIS

3º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VERBETEREND VONNIS - 
CASSATIEBEROEP -  BESLISSING IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN -  BESLISSING VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP

4º  VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  STRAFZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERBETEREND VONNIS - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - 
BELANG

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP  —  STRAFVORDERING  —  GEMIS  AAN  BELANG  OF 
BESTAANSREDEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERBETEREND VONNIS

6º  STRAFUITVOERING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK -  VERBETEREND VONNIS - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - BELANG

1º,  2°  en  3°  De  veroordeelde  kan  tegen  een  verbeterend  vonnis  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank cassatieberoep instellen. (Impliciet). 

4º, 5° en 6° Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met 
een  verschrijving  van  de  strafuitvoeringsrechtbank,  is  het  cassatieberoep  tegen  het 
verbeterend vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk. 

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1383.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen een verbeterend vonnis,  op 18 september 
2007 gewezen door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bij arrest van 10 oktober 2007, gewezen onder het nummer P.07.1362.F van de 
algemene rol, heeft het Hof het cassatieberoep verworpen dat door de eiser is in-
gesteld tegen het vonnis, op 11 september 2007 gewezen door de Strafuitvoe-
ringsrechtbank te Luik.
Die verwerping houdt in dat de verschrijving waarmee het voormelde vonnis is 
aangetast, geen invloed heeft op de wettigheid van de beslissing.
Het cassatieberoep dat tegen het verbeterend vonnis is ingesteld is bijgevolg zon-
der belang en dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 476

1° KAMER - 11 oktober 2007

1º STEDENBOUW — VERKAVELING - VERGUNNINGSPROCEDURE - HOOFDELEMENTEN

2º STEDENBOUW — VERKAVELING - BESLISSING OVER DE WEGEN - KENMERKEN

3º  STEDENBOUW  —  VERKAVELING  -  VERKAVELINGSVERGUNNING -  SCHORSING - 
UITVOERBAARHEID - VOORWAARDE

4º GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - VERKAVELINGSVERGUNNING - 
GEMACHTIGDE AMBTENAAR - SPECIFIEK BESTUURLIJK TOEZICHT - GEVOLG

5º  STEDENBOUW  —  VERKAVELING  -  VERKAVELINGSVERGUNNING -  GEMACHTIGDE 
AMBTENAAR - SPECIFIEK BESTUURLIJK TOEZICHT - GEVOLG

6º STEDENBOUW — ALLERLEI - VERKAVELINGSVERGUNNING - GEMACHTIGDE AMBTENAAR 
- SPECIFIEK BESTUURLIJK TOEZICHT - GEVOLG

7º PROVINCIE - PROVINCIEGOUVERNEUR - ALGEMEEN BESTUURLIJK TOEZICHT - HOEDANIGHEID

8º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - PROVINCIEGOUVERNEUR - ALGEMEEN BESTUURLIJK TOEZICHT - FOUT - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROVINCIE

9º  PROVINCIE  -  PROVINCIEGOUVERNEUR -  ALGEMEEN BESTUURLIJK TOEZICHT -  FOUT - 
AANSPRAKELIJKHEID

1º De hoofdelementen voor de procedure van een verkavelingsvergunning zijn dezelfde als 
deze van een bouwvergunning.  (Artt. 45, 46, 48, 53, 54, 55 en 57, §1, eerste lid, Wet  
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

2º  De  beslissing  van  de  gemeenteraad  over  de  aanleg  van  nieuwe  wegen  of  de 
tracéwijziging van bestaande wegen maakt deel uit van de procedure die dient gevolgd te 
worden voor het verlenen van een verkavelingsvergunning die de aanleg of wijziging van 
wegen  inhoudt  en  is  een component  van  het  besluitvormingsproces  dat  leidt  tot  het 
verlenen van die vergunning. (Art. 57bis, §1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

3º  Een  door  het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen  toegekende 
verkavelingsvergunning kan door de gemachtigde ambtenaar worden geschorst en wordt 
pas  uitvoerbaar  indien  de  aanvrager  binnen  veertig  dagen  na  ontvangst  van  de 
vergunning geen beslissing tot schorsing ter kennis is gebracht. (Artt. 45, 46, 54, §2 en 
57, §1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

4º, 5° en 6° Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat 
door de gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van 
het College van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, 
sluit  de  uitoefening  van  het  algemeen  bestuurlijk  toezicht  op  de  beslissing  van  het 
College van Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning 



Nr. 476 - 11.10.07 HOF VAN CASSATIE 1923 

en op de voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit1. 
(Artt.  45,  §4,  eerste  en  tweede lid,  54,  §2,  en 57,  §1,  Wet  Ruimtelijke  Ordening  en  
Stedenbouw)

7º De provinciegouverneur treedt in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de 
gemeenten in het Vlaamse Gewest op als orgaan van het Vlaamse Gewest en niet als 
orgaan van de provincie2.  (Art. 7, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 
aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid, Provinciewet; Art. 30, §1,  
Decr. Vl. R. 28 april 1993)

8º en 9° De provinciegouverneur die in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op 
de gemeenten van het Vlaamse Gewest een fout begaat, brengt de aansprakelijkheid van 
de provincie niet in het gedrang3.  (Art. 7, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen 
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid, Provinciewet; Art.  
30, §1, Decr. Vl. R. 28 april 1993)

(PROVINCIE ANTWERPEN e.a; T. OSSEGOOR nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0285.N - C.O6.0295.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen C.06.285.N en C.06.0295.N zijn gericht tegen een arrest, op 
3 januari 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Zaak C.06.0285.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 28, 30, §§1 en 5, 31, 32 en 33 van het decreet van de Vlaamse Raad van 

28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toe-
zicht op de gemeenten.

Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de eerste rechter deels hervormend, veroordelen de appelrechters de ei-

seres, in solidum met het Vlaamse Gewest en de gemeente Malle, tot betaling aan de ver-
weerster van het bedrag van 25.000 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten 
vanaf 9 mei 1995, evenals de gerechtelijke interesten en de gerechtskosten t.a.v. de ver-
weerster en wijzen zij de tegenvorderingen tegen de verweerster van de eiseres af als on-
gegrond, na, op grond van volgende motieven, te hebben beslist dat de provinciegouver-
neur een fout heeft begaan:

1 D.  LINDEMANS en J.  BLANCKE,  De bouw- en de verkavelingsvergunning in het  Vlaamse Gewest, 
Heule, UGA, 1997, p. 134, nr 85; J. VERKEST, "De beoordeling van de goede plaatselijke aanleg en 
van de wegenbouwwerken door de gemeente en de gemachtigde ambtenaar bij het onderzoek van een 
verkavelingsaanvraag", (noot onder R.v.St. nr 109.458, 17 juli 2002), T.R.O.S., 2003, (31) 43.
2 Zie Cass., 13 feb. 1970, AC., 1970, 541
3 Ibid.
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"2.4
Het optreden van de provinciegouverneur binnen het kader van het decreet van 28 april 

1993 inzake het algemeen administratief toezicht, waarbij bij besluit van 29 maart 1995 
de voormelde beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege van de gemeente 
Malle werden geschorst met verwijzing naar de ministeriële omzendbrief van 12 januari 
1994, was onwettig.

Immers noch de voorafgaande beslissing van de gemeenteraad omtrent de wegenis, 
noch de beslissing van het schepencollege omtrent de aflevering van de verkavelingsver-
gunning zijn onderhevig aan het algemeen administratief toezicht, gelet op het feit dat er 
hiervoor een bijzonder administratief toezicht is geregeld (J. Verkest, 'De beoordeling van 
de goede plaatselijke aanleg en van de wegenbouwwerken door de gemeente en de ge-
machtigde ambtenaar bij het onderzoek van een verkavelingsaanvraag', T.R.O.S., 2003, 
afl. 29, 31-46).

Derhalve is het decreet van 28 april 1993, meer bepaald art. 30, dat voorziet in een re-
geling van algemeen bestuurlijk toezicht, in casu in het geheel niet van toepassing nu een 
vorm van bijzonder bestuurlijk toezicht wordt opgelegd in de vorm van het eensluidend 
advies van de gemachtigde ambtenaar bij het afleveren van de vekavelingsvergunning en 
de beslissing van de gemeenteraad inzake de wegenis, en bovendien een administratieve 
beroepsmogelijkheid openstaat voor de gemachtigde ambtenaar" (...).

Grieven
Krachtens artikel 30, §1, van het Decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 houdende regeling, 

voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten schorst de pro-
vinciegouverneur bij gemotiveerd besluit en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 
31 tot 33 de uitvoering van het besluit, waarbij de gemeenteoverheid de wet schendt of het 
algemeen belang schaadt.

Naar luid van artikel 30, §5, van het vermelde decreet gelden voor de toepassing van dit 
artikel als strijdig met het algemeen belang, de besluiten die strijdig zijn met de beginse-
len van behoorlijk en goed bestuur of die strijdig zijn met het algemeen beleid of met de 
belangen van de hogere overheid.

De appelrechters beslissen dat het vermelde decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 in onder-
havig geval niet van toepassing is omdat bij het afleveren van de verkavelingsvergunning 
en de beslissing van de gemeenteraad inzake de wegenis een bijzonder bestuurlijk toezicht 
wordt opgelegd in de vorm van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar, en 
bovendien een administratieve beroepsmogelijkheid openstaat voor de gemachtigde amb-
tenaar.

Evenwel volgt noch uit de artikelen 28, 30, §§1 en 5, 31, 32 en 33 van het Decreet (Vl. 
R.) van 28 april 1993, houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administra-
tief toezicht op de gemeenten, noch uit enige andere wetsbepaling of algemeen rechtsbe-
ginsel dat het besluit van het College van burgemeester en schepenen tot het verlenen van 
een verkavelingsvergunning en het besluit van de gemeenteraad inzake de aanleg van een 
wegenis niet onderhevig is aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegou-
verneur omdat de "gemachtigd ambtenaar" terzake een eensluidend advies zou verstrek-
ken en een administratief beroep zou kunnen instellen.

Door te beslissen dat de schorsing, door de provinciegouverneur, van het besluit van 7 
november 1994 van de gemeenteraad waarbij de aanleg van een wegenis was goedge-
keurd en het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 13 december 
1994, waarbij een verkavelingsvergunning werd verleend, onwettig was en derhalve een 
fout uitmaakt in hoofde van de provinciegouverneur, schendt het bestreden arrest alle in 
de aanhef van dit middel aangeduide wetsbepalingen.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

(zoals het bestond voor het werd vervangen door artikel 7, §1, van de Bijzondere wet van 
13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de ge-
meenschappen);

- de artikelen 4 en 124 van de Wet van 30 april 1836 betreffende de Provinciewet;
- de artikelen 28, 30, §§1 en 5, 31, 32 en 33 van het decreet van de Vlaamse Raad van 

28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toe-
zicht op de gemeenten;

- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de eerste rechter deels hervormend, veroordelen de appelrechters de ei-

seres, in solidum met het Vlaamse Gewest en de gemeente Malle, tot betaling aan de ver-
weerster van het bedrag van 25.000 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten 
vanaf 9 mei 1995, evenals de gerechtelijke interesten en de gerechtskosten t.a.v. de ver-
weerster en wijzen zij de tegenvorderingen tegen de verweerster van de eiseres af als on-
gegrond, na, op grond van de hierna weergegeven motieven, te hebben beslist dat de pro-
vinciegouverneur is opgetreden als orgaan van de eiseres en dat de eiseres derhalve aan-
sprakelijk is voor de fout van de provinciegouverneur:

"2.6
(De verweerster) heeft schade geleden door de intrekking van de voormelde verkave-

lingsvergunning en het besluit inzake de wegenis (zie hierna). Zij beschikte over een (op 
dat ogenblik) geldige verkavelingsvergunning, die foutief werd ingetrokken.

Gelet op wat voorafgaat, bestaat er in eerste instantie een fout in hoofde van de ge-
meente Malle in oorzakelijk verband met de schade van (de verweerster).

Er kan evenwel niet worden voorgehouden dat de provinciegouverneur geen fout be-
ging die mede aan de oorzaak ligt van de schade (zie hierna) van (de verweerster): zijn ac-
tie (in toepassing van in casu niet toepasselijke wetgeving) ligt aan de basis van de intrek-
king door de gemeente van de litigieuze besluiten.  Hierdoor werd de gemeente Malle 
(foutief zoals thans blijkt) in zekere mate onder druk gezet om tot intrekking over te gaan. 
Immers, het optreden van de provinciegouverneur d.m.v. schorsingsbesluiten in het kader 
van het algemeen administratief toezicht, geeft de gemeente wel de mogelijkheid om haar 
beslissing (mits uitdrukkelijke motivering) te handhaven, maar het kan niet ontkend wor-
den dat een schorsingsbesluit van de provinciegouverneur de beslissingsmacht van de ge-
meente in zekere mate beïnvloedt. In casu is dit zeker het geval geweest, vermits de ge-
meente in haar intrekkingsbesluiten de motieven van de schorsingsbesluiten van de gou-
verneur heeft overgenomen.

Vermits de provinciegouverneur is opgetreden als orgaan van het Vlaams Gewest (wat 
door deze laatste ook niet wordt ontkend) dient zijn fout vooreerst te worden toegerekend 
aan deze laatste (welke laatste immers evenmin (argumenteert) dat de provinciegouver-
neur door de foutieve toepassing van de regels van het algemeen administratief toezicht 
kennelijk zijn bevoegdheden als orgaan van het Vlaams Gewest heeft afgewend zodat er 
niet kan besloten worden tot een loutere persoonlijke aansprakelijkheid van de provincie-
gouverneur).

Bovendien blijft de provinciegouverneur, als overheid die in het kader van het alge-
meen administratief toezicht zijn schorsingsbevoegdheid uitoefent, orgaan van de provin-
cie en handelt hij daarbij als orgaan van actief bestuur (in dezelfde zin mutatis mutandis: 
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Gent, 3 mei 2000, R.W., 2002-03, 749, noot; de voorziening tot cassatie tegen dit arrest 
werd verworpen: Cass., 12 april 2002, R.W., 2002-03, 746, noot W. Lambrechts, "einde-
lijk rechtsherstel, na bijna dertig jaar"; Rb. Gent, 6 april 2005, N.J.W., 2005, nr. 130, p. 
1272-1275).

De gemeente Malle, het Vlaams Gewest evenals (de eiseres) zijn terzake in solidum 
aansprakelijk voor de schade van (de verweerster)" (...).

Grieven
Krachtens artikel 7 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-

stellingen, behoren de organisatie van de procedures alsook de uitoefening van het admi-
nistratief toezicht op de provincies, de gemeenten en de agglomeraties en federaties van 
gemeenten tot de bevoegdheid van de Gewesten.

Krachtens artikel 30, §1, van het Decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 houdende regeling, 
voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten schorst de pro-
vinciegouverneur bij gemotiveerd besluit en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 
31 tot 33 de uitvoering van het besluit, waarbij de gemeenteoverheid de wet schendt of het 
algemeen belang schaadt.

Naar luid van artikel 4 van de Provinciewet is de provinciegouverneur de commissaris 
van de regering in de provincie. De provinciegouverneur vertegenwoordigt krachtens arti-
kel 124 van de Provinciewet de Staat in de provincie.

Uit de vermelde wetsbepalingen volgt dat de provinciegouverneur, wanneer hij het al-
gemeen administratief toezicht uitoefent dat het decreet (Vl. R.) van 28 april 1993 hem 
opdraagt, handelt als orgaan van het gewest en niet van de provincie, nu de uitoefening 
van het administratief toezicht op de provincies, de gemeenten en de agglomeraties en fe-
deraties van gemeenten tot de bevoegdheid behoort van de gewesten.

Derhalve schenden de appelrechters, door te beslissen dat de provinciegouverneur, als 
overheid  die  in  het  kader  van  het  algemeen administratief  toezicht  zijn  schorsingsbe-
voegdheid uitoefent, orgaan van de provincie blijft en daarbij handelt als orgaan van actief 
bestuur en door op die grond de eiseres te veroordelen tot vergoeding van de schade die is 
veroorzaakt door de fout van de provinciegouverneur, alle in de aanhef van dit middel 
aangewezen wetsbepalingen.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de eerste rechter deels hervormend, veroordelen de appelrechters de ei-

seres, in solidum met het Vlaamse Gewest en de gemeente Malle, tot betaling aan de ver-
weerster van het bedrag van 25.000 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten 
vanaf 9 mei 1995, evenals de gerechtelijke interesten en de gerechtskosten t.a.v. de ver-
weerster op grond van onder meer de volgende motieven:

"2.7
De omvang van de schade is evenwel niet deze zoals geraamd door (de verweerster). 

2.7.1.
(De verweerster) heeft zich niet gekweten van haar schadebeperkingsplicht.
Zij heeft nl. haar administratieve beroepsmogelijkheden niet adequaat uitgeput, zodat 

zij in elk geval door haar eigen nalatigheid de thans beweerde schade, mogelijk voor een 
groot deel, mee in de hand heeft gewerkt.
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Immers dient een intrekkingsbeslissing te worden beschouwd als een weigeringsbeslis-
sing, waartegen een georganiseerd administratief beroep openstaat (R.v.St., 10.04.1986, 
arrest nr. 26.356, met noot Lambrechts, W., "Twee procedureproblemen", R.W., 1986-
1987, 1220).

(De verweerster) heeft inderdaad geen gebruik gemaakt van haar wettelijke mogelijk-
heid om binnen de voorziene termijn bij de Bestendige Deputatie in beroep te komen te-
gen de intrekking van de aan haar verleende vergunning in toepassing van de specifieke 
procedure voorzien in de stedenbouwwetgeving.

Nadat de Raad van State dit in zijn schorsingsarrest van 7 maart 1996 uitdrukkelijk 
heeft overwogen, heeft (de verweerster) het door de stedenbouwwet georganiseerde be-
roep ook ingesteld, doch zowel de Bestendige Deputatie als de Minister hebben dat be-
roep wegens laattijdigheid moeten verwerpen.

2.7.2.
Ook was de litigieuze vergunning, indien zij niet was ingetrokken, niet onherroepelijk 

definitief verworven voor (de verweerster): particuliere bezwaarindieners hadden mogelij-
kerwijze dan zelf de Raad van State geadieerd, met mogelijkerwijze andere argumenten 
dan deze die totnogtoe in het (onderhavige alsmede het administratieve) geding zijn.

2.7.3.
Bovendien is er de hoger vermelde tweede vergunningsaanvraag die werd ingediend 

door de NV Vestabuild voor (de verweerster) (zie stukken 11.1 en 11.3, dit laatste stuk 
betreft de eigen nota van de NV Vestabuild m.b.t. de hoorzitting van 13 september 2001 
voor de Bestendige Deputatie welke op pagina 1 onderaan uitdrukkelijk vermeldt: '1. Te-
gen ontvangstbewijs dd. 30 september 1999 heeft beroepster een verkavelingsaanvraag in-
gediend in naam van de (de verweerster), ...') welke werd geweigerd maar waaromtrent 
een procedure voor de Raad van State hangende is.

In deze procedure is er een gunstig advies van de Auditeur (zie hoger).
Het is dan ook niet onmogelijk dat de verkavelingsvergunning alsnog wordt verkregen. 

Dit is een grote onbekende.
Het spreekt vanzelf van (de verweerster) de onderhavige procedure mag activeren en 

niet dient te wachten op een einduitspraak van de Raad van State (en de eventuele reactie 
hierop van de gemeente Malle: vergunning alsnog verlenen of niet).

2.7.4.
Gelet op wat voorafgaat, bestaat de schade van (de verweerster) m.b.t. de litigieuze ver-

kavelingsvergunning dan ook slechts in het verlies van een kans.
Deze kan ex aequo et bono geraamd worden op 25.000 euro" (...).
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1315, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 870 

van het Gerechtelijk Wetboek moet degene die schadevergoeding vordert, bewijzen dat er 
tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband be-
staat.

Genoemd verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ont-
staan, zoals zij zich heeft voorgedaan.

De rechter kan degene die een fout begaat niet veroordelen tot vergoeding van de wer-
kelijk geleden schade, indien hij beslist dat er een onzekerheid blijft bestaan over het oor-
zakelijk verband tussen de fout en die schade.

Te dezen strekte de vordering van de verweerster niet tot de vergoeding van het verlies 
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van een kans, maar wel van de schade, namelijk winstderving, die was ontstaan door de 
intrekking van de verkavelingsvergunning en de wegenisbeslissing.

De verweerster vorderde de aanstelling van een deskundige om deze schade nauwkeu-
rig te bepalen, alsook de veroordeling van alle tegenpartijen tot betaling van een bedrag 
van 966.784,75 euro,  d.i.  het  door  de verweerster  voorlopig geraamde bedrag van de 
winstderving.

Het bestreden arrest beslist dat de verweerster de vergunning, zelfs indien zij niet was 
ingetrokken, niet onherroepelijk definitief verworven had, nu particuliere bezwaarindie-
ners mogelijkerwijze dan zelf de Raad van State hadden geadieerd.

Het bestreden arrest sluit met die overwegingen noch met enige andere uit dat de door 
de verweerster aangevoerde schade, namelijk de winstderving die het gevolg is van het 
feit dat de verweerster haar perceel grond niet kan verkavelen, zich ook zonder de fouten 
van de provinciegouverneur en de gemeente - respectievelijk het schorsen en het intrek-
ken van de beslissing tot het verlenen van een verkavelingsvergunning en van de wegenis-
beslissing - had kunnen voordoen zoals ze ontstaan is.

Door de eiseres te veroordelen tot vergoeding van de schade, terwijl er een onzekerheid 
blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade, schendt het be-
streden arrest de artikelen 1315, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
De feitenrechter kan het bedrag van de vergoeding tot herstel van de door een onrecht-

matige daad veroorzaakte schade ex aequo et  bono ramen, mits hij  de reden aangeeft 
waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden aangeno-
men en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals hij die heeft omschre-
ven, anders te bepalen.

Door de schade van de verweerster, die de appelrechters omschrijven als het verlies van 
een kans, ex aequo et bono te ramen op 25.000 euro, zonder vast te stellen dat het niet 
mogelijk is om deze anders te bepalen, schenden de appelrechters de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

B. Zaak C.06.0295.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
Samenvoeging
De cassatieberoepen in de zaken C.06.0285.N en C.06.0295.N zijn gericht tegen 
hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
A. De zaak C.06.0285.N
Eerste middel
1. Krachtens artikel 56, §1, eerste lid, van de Stedenbouwwet, zoals ter zake van 
toepassing, mag niemand een kavel, begrepen in een verkaveling, die bestemd is 
voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen, 
die voor bewoning kunnen worden gebruikt, te koop zetten of vrijwillig verko-
pen, voor meer dan negen jaar te huur zetten of verhuren, tenzij het college van 
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burgemeester en schepenen voor die verkaveling vooraf schriftelijk en uitdrukke-
lijk vergunning heeft verleend.
Krachtens artikel 57, §1, eerste lid, van de Stedenbouwwet zijn de artikelen 45, 
46, 48, 53, 54 en 55 van deze wet mede van toepassing op de verkavelingsver-
gunning. De in artikel 54 bedoelde termijnen worden evenwel verdubbeld.
2. Hieruit volgt dat de hoofdelementen van de procedure voor het bekomen van 
een verkavelingsvergunning dezelfde zijn als deze van een bouwvergunning.
3.  Krachtens artikel  45,  §1 juncto 57, §1 van de Stedenbouwwet kan, zolang 
voor het gebied waarin het goed begrepen is, geen door de Koning goedgekeurd 
bijzonder plan van aanleg bestaat, de verkavelingsvergunning niet worden ver-
leend dan op eensluidend advies van de door de Minister gemachtigde ambtenaar 
of ambtenaren van het Bestuur van de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, 
verder "de gemachtigde ambtenaar" genoemd.
4. Krachtens artikel 57bis, §1, van de Stedenbouwwet gelden voor de behande-
ling van de aanvraag, indien een verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe 
verkeerswegen,  de  tracéwijziging,  verbreding of  opheffing  van bestaande  ge-
meentelijke verkeerswegen omvat en het college van burgemeester en schepenen 
bevindt dat de vergunning zijnentwege kan worden verleend, de volgende bijko-
mende formaliteiten: 
- het College van burgemeester en schepenen onderwerpt de aanvraag aan een 
openbaar onderzoek, waarvan de kosten ten laste van de aanvrager komen. De 
Koning bepaalt de wijze waarop dit onderzoek plaatsheeft; 
- de gemeenteraad neemt een besluit over de zaak van de wegen alvorens het 
College van Burgemeester en schepenen over de vergunningsaanvraag beslist.
5. Deze beslissing van de gemeenteraad over de aanleg van nieuwe verkeerswe-
gen of de tracéwijziging van bestaande wegen maakt deel uit van de procedure 
die dient gevolgd te worden voor het verlenen van een verkavelingsvergunning 
die de aanleg of wijziging van wegen inhoudt en is een component van het be-
sluitvormingsproces dat leidt tot het verlenen van die vergunning.
6. Krachtens artikel 45, §4, eerste lid, juncto 57, §1, van de Stedenbouwwet moet 
de verkavelingsvergunning het beschikkend gedeelte van het advies van de ge-
machtigde ambtenaar overnemen. De aanvrager is gehouden de in dat advies ge-
stelde voorwaarden in acht te nemen.
Krachtens het tweede lid van voormeld artikel 45, §4, gaat de gemachtigde amb-
tenaar na of de procedure regelmatig was en of zijn advies in acht is genomen. 
Zo niet schorst hij de beslissing van het College en stelt dit laatste alsook de aan-
vrager daarvan in kennis binnen vijftien dagen na ontvangst van de vergunning. 
Binnen veertig dagen na de kennisgeving wordt de beslissing zo nodig door de 
Koning vernietigd. Heeft vernietiging binnen die termijn niet plaats, dan is de 
schorsing opgeheven. De vergunning moet dit lid overnemen.
Krachtens artikel 54, §2, juncto 57, §1, van de Stedenbouwwet mag van de met 
toepassing van de artikelen 45 en 46 afgegeven verkavelingsvergunning gebruik 
worden gemaakt, indien binnen veertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving 
ervan, de gemachtigde ambtenaar geen beslissing tot schorsing van de vergun-
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ning ter kennis van de aanvrager heeft gebracht. De vergunning moet deze para-
graaf overnemen.
7. Uit voormelde bepalingen volgt dat een door het College van burgermeester 
en schepenen toegekende verkavelingsvergunning binnen vijftien dagen na ont-
vangst door de gemachtigde ambtenaar kan worden geschorst en pas uitvoerbaar 
wordt indien de aanvrager binnen veertig dagen na ontvangst van de vergunning 
geen beslissing tot schorsing ter kennis is gebracht.
8. Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat 
door de gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslis-
sing van het College van burgemeester en schepenen die een verkavelingsver-
gunning verleent, sluit de uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op 
de beslissing van het College van burgemeester en schepenen tot toekenning van 
de verkavelingsvergunning en op de voorafgaande beslissing van de gemeente-
raad over de zaak van de wegen uit.
9. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede middel
10. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 7 van de Bijzondere Wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen behoort de organisatie alsook de 
uitoefening  van  het  gewoon  administratief  toezicht  op  de  gemeenten  in  het 
Vlaamse Gewest, met uitzondering van de Brusselse randgemeenten en de ge-
meente Voeren, tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.
Krachtens artikel 124, eerste lid, van de Provinciewet, is de gouverneur belast in 
de provincie met de tenuitvoerlegging van de wetten, van de decreten en van de 
besluiten van algemeen bestuur, alsmede van de besluiten van de regeringen van 
de gemeenschappen en de gewesten, tenzij de wet, het decreet, de Koning of de 
regering er anders over beschikken.
Krachtens artikel 30, §1, van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 april 
1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toe-
zicht op de gemeenten, schorst de provinciegouverneur bij gemotiveerd besluit 
en binnen de termijnen bepaald in de artikelen 31 tot 33 van het Decreet, de uit-
voering van het besluit, waarbij een gemeenteoverheid de wet schendt of het al-
gemeen belang schaadt.  Een afschrift  van het  schorsingsbesluit  wordt  zonder 
verwijl naar de Vlaamse regering gezonden.
11. Uit voormelde bepalingen volgt dat in de uitoefening van die opdracht van 
algemeen bestuurlijk toezicht de gouverneur optreedt als orgaan van het Vlaamse 
Gewest en niet als orgaan van de provincie.
Begaat de gouverneur hierbij een fout, dan brengt dit niet de aansprakelijkheid 
van de provincie in het gedrang.
12. De appelrechters oordelen dat een provinciegouverneur die in het raam van 
het algemeen bestuurlijk toezicht een besluit van een gemeenteoverheid schorst, 
niet alleen optreedt als orgaan van het Vlaamse Gewest, maar ook als orgaan van 
de provincie.
13. Door aldus te oordelen schenden zij artikel 30, §1, van het Decreet van de 
Vlaamse Raad van 28 april 1993, artikel 124, eerste lid, van de Provinciewet en 
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de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
14. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
B. De zaak C.06.0295.N
(...) 
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.06.0285.N en C.06.0295.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de Provincie Antwerpen veroor-
deelt tot betaling aan de eerste verweerster van het bedrag van 25.000 euro meer 
de aldaar bepaalde interest en oordeelt over de kosten.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigd arrest.
Veroordeelt de eiser in de zaak C.060295.N in de kosten van dit cassatieberoep.
Houdt de kosten in de zaak C.06.0285.N aan en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

11 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Simont, Wouters, Maes en Verbist. 
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1° KAMER - 12 oktober 2007

1º  HANDELSPRAKTIJKEN  -  VERZEKERINGEN -  ONRECHTMATIG BEDING -  KENNELIJK 
ONEVENWICHT - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - HOF VAN CASSATIE - TOETSING

2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - HANDELSPRAKTIJKEN - VERZEKERINGEN - 
ONRECHTMATIG BEDING -  KENNELIJK ONEVENWICHT -  BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
TOETSING

3º  VERZEKERING  —  LANDVERZEKERING  -  EXONERATIEBEDING -  BEWIJSLAST - 
GROVE SCHULD - OORZAKELIJK VERBAND

4º  BEWIJS  —  BURGERLIJKE  ZAKEN  —  BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - LANDVERZEKERING - EXONERATIEBEDING - GROVE SCHULD - 
OORZAKELIJK VERBAND
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1º en 2° Het  Hof  gaat  na of  de bodemrechter,  bij  zijn  beoordeling, het  wettelijk  begrip 
kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen niet heeft miskend bij 
een  onrechtmatig  beding  in  de  zin  van  de  Handelspraktijkenwet  1991.  (Art.  31, 
Handelspraktijkenwet 1991)

3º en 4° De verzekeraar die een exoneratiebeding doet gelden, is slechts van dekking van 
het schadegeval vrijgesteld indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is tussen de 
in de overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval.  (Artt. 8, tweede lid,  
en 11, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T. ALLART MOTOR bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0520.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 mei 2005 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)

Tweede middel
- de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 31 en 33, §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels-praktij-

ken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals ze bestonden vóór de wij-
ziging van die wet bij de wet van 7 december 1998;

- de artikelen 1, A, en 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt de volgende feiten vast:
"Op 7 mei 1997 heef, (de verweerster) aan een zekere G. een tweedehandsauto Golf 

verkocht tegen de prijs van (399.000 frank omgezet in) 9.890,95 euro; (de verweerster) 
heeft G. twee aangetekende herinneringsbrieven gestuurd, de ene van 4 september 1997 
en de andere van 7 oktober 1997; op 9 april 1998 heeft de advocaat van (de verweerster) 
G. een derde aangetekende herinneringsbrief gestuurd; (de verweerster) legt geen retour 
van haar aangetekende brieven over; op 12 mei 1997 veroorzaakte G. een verkeersonge-
val toen hij de voornoemde Golf bestuurde; G. had bij (de eiseres) een verzekering geslo-
ten die zijn burgerlijke aansprakelijkheid en zijn eigen stoffelijke schade dekte; de politie-
agenten die voornoemd ongeval hebben vastgesteld, noteren in hun proces-verbaal dat:

- het voertuig van G. 'onbruikbaar' is en door een takelwagen wordt weggehaald;
- de alcoholtest een alcoholgehalte aantoont van 1,06 gram per liter uitgeademde alveo-

laire lucht;
Bij een vonnis van de politierechtbank te Aarlen van 14 januari 1998 wordt G. veroor-

deeld tot een enige straf voor twee misdrijven, samengevat, enerzijds het voornoemde al-
coholgehalte en, anderzijds, het verlies van de controle over het stuur; (de eiseres) voert 
een beding aan van verval in geval van alcoholintoxicatie en beweert niets verschuldigd te 
zijn aan G. die van haar geen enkele vergoeding heeft gevorderd; (de verweerster) stelt in 
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deze zaak de op artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek gegronde zijdelingse vordering 
in",

het bestreden vonnis beslist dat de schuldvordering van G. jegens de eiseres bewezen is 
"verklaart  (bijgevolg)  de  oorspronkelijke  rechtsvordering  ontvankelijk  en  volledig  ge-
grond; veroordeelt de (eiseres) om aan haar verzekerde G. het volledige bedrag te betalen 
van de vergoeding die zij verschuldigd is op grond van haar contract nr. 010617461160, 
in hoofdsom en compensatoire interest betaalbaar vanaf 12 mei 1997, datum van het on-
geval, tot het tijdstip waarop de vergoeding in hoofdsom zal zijn vastgesteld".

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"(De verweerster) vermeldt dat de auto van G. total loss is. Dat gegeven wordt niet be-

twist door (de eiseres), die evenwel aanvoert dat de dekking uitgesloten is op grond van 
artikel 14, 1°, b), van de algemene voorwaarden van de door G. gesloten polis, dus hier de 
staat van alcoholintoxicatie van G. op het ogenblik van het ongeval, op een strafbaar alco-
holgehalte. Het laatste lid van littera b) van artikel 14, 1°, van die algemene voorwaarden 
zegt dat die uitsluitingsgrond niet van toepassing is indien 'de verzekerde aantoont dat er 
geen oorzakelijk verband is tussen het feit dat aanleiding geeft tot de uitsluiting en het 
schadegeval', dus hier tussen de alcoholintoxicatie van G. en het ongeval. (De verweer-
ster) voert aan dat het beding onrechtmatig is en schending oplevert van de communautai-
re richtlijn 93/13 van 5 april 1993, naar Belgisch recht omgezet bij de Handelspraktijken-
wet van 14 juli 1991. In de regel is een Europese richtlijn niet rechtstreeks toepasselijk in 
Belgisch recht, maar dient zij als leidraad bij de uitlegging door de rechter van de wet die 
haar naar intern recht omzet. (De verweerster) beroept zich op artikel 31 van de voor-
noemde Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 dat een onrechtmatig beding omschrijft 
als elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een of meer ander be-
dingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten 
van de partijen. Het positieve bewijs van de alcoholintoxicatie is door de verzekeraar on-
tegenzeglijk gemakkelijker te leveren dan het bewijs dat er geen oorzakelijk verband be-
staat tussen een alcoholintoxicatie van de veroorzaker van het verkeersongeval en dat on-
geval. Het is ook veel eenvoudiger te bewijzen dat een ongeval te wijten is aan de al be-
kende alcoholintoxicatie van zijn veroorzaker, dan het tegendeel te bewijzen. Het is im-
mers algemeen bekend dat alcohol, hoewel die een bestuurder niet de controle over zijn 
daden ontneemt, wel zijn reflexen kan vertragen. Er bestaat dus een sterk vermoeden op 
grond waarvan, samen met overige gegevens, het bewijs van het oorzakelijk verband kan 
worden geleverd. Daarentegen is het veel moeilijker te bewijzen dat het ongeval andere 
oorzaken heeft dan het reeds bekende alcoholgehalte bij de bestuurder. (...) Volgens de 
conclusie van (de verweerster) belet de onrechtmatige aard van het betwiste beding de 
toepassing ervan. (...) De nietigheid strekt zich uit tot het uitsluitingsbeding alsook tot de 
bewijslast betreffende het oorzakelijk verband. De lectuur van de verzekeringspolis zon-
der het laatste lid van littera g van artikel 14, 1°, heft het onevenwicht tussen de rechten 
en plichten van de partijen immers niet op. Zulks vereist dat het bewijs van het oorzake-
lijk verband tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval bedongen wordt en door de verze-
keringsmaatschappij moet worden geleverd. Dat onevenwicht kan niet hersteld worden 
door de wet van 14 juli 1991, aangezien de in artikel 33 ervan vervatte sanctie de nietig-
heid van de gelaakte bedingen is (waarvan de consument geen afstand kan doen en die 
niet  noodzakelijkerwijs  leidt  tot  nietigheid  van  het  overige  gedeelte  van  de 
overeenkomst). Voornoemd artikel 33 bepaalt dat de nietigheid van de onrechtmatige be-
dingen niet tot gevolg heeft dat het overige gedeelte van de overeenkomst wordt vernie-
tigd".

Grieven
Eerste onderdeel
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Artikel 31 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlich-
ting en bescherming van de consument luidt als volgt: "Voor de toepassing van deze wet 
moet worden verstaan onder onrechtmatig beding, elk beding of elke voorwaarde die, al-
leen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk on-
evenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen". Artikel 33, §1, van die 
wet, zoals zij hier van toepassing is (d.w.z. vóór de wijziging ervan bij de wet van 7 de-
cember 1998), luidt als volgt: "Onverminderd de andere sancties van gemeen recht kan de 
rechter de bedingen en voorwaarden evenals de combinaties van bedingen en voorwaar-
den bepaald bij artikel 31 nietig verklaren". 

Het beding dat op grond van de twee voornoemde bepalingen kan worden nietig ver-
klaard moet "een kennelijk onevenwicht (...) tussen de rechten en plichten van de partijen" 
scheppen. Het Hof van Cassatie kan toetsen of de rechter die wettelijke bepaling niet heeft 
miskend bij zijn beoordeling van het desbetreffende geval.

Artikel 1, A, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst om-
schrijft de verzekeringsovereenkomst als volgt: "een overeenkomst, waarbij een partij, de 
verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een 
andere partij, de verzekeringnemer, toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde presta-
tie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van 
het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet". Wan-
neer de verzekerde een zware fout begaat waardoor het door de overeenkomst gedekte ri-
sico wordt verzwaard, kan hij het onvoorzienbaar karakter beïnvloeden dat een wezenlijk 
bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst is en een onevenwicht scheppen tussen de 
rechten en plichten van de partijen bij die overeenkomst. Artikel 8, tweede lid, van de wet 
van 25 juni 1992 biedt de verzekeraar trouwens de mogelijkheid "zich (...) van zijn ver-
plichtingen (te) bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en be-
perkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald".

Wanneer een verzekeringsovereenkomst die de materiële schade van een motorvoertuig 
dekt, bepaalt dat de dekking uitgesloten is wanneer het schadegeval zich voordoet wan-
neer de verzekerde reed in een staat van strafbare alcoholintoxicatie, tenzij de verzekerde 
bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die staat en het schadegeval, schept 
dat beding geenszins een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de par-
tijen, in de zin van artikel 31 van de wet van 14 juli 1991, maar maakt het integendeel een 
einde aan het onevenwicht tussen die rechten en plichten dat ontstaan is door het besturen 
van een voertuig in een staat van strafbare alcoholintoxicatie, waardoor de behendigheid 
tot sturen vermindert en de kans op een ongeval aanzienlijk stijgt.

De moeilijkheid om te bewijzen dat een ongeval dat gebeurde toen de verzekerde in een 
staat van strafbare alcoholintoxicatie reed, te wijten is aan een andere oorzaak dan die 
staat, in vergelijking met de eventuele mogelijkheid om te bewijzen dat het schadegeval 
aan die staat te wijten is, vormt geen voldoende verantwoording voor het kennelijk one-
venwicht tussen de rechten en plichten van de partijen, in de zin van artikel 31 van de wet 
van 14 juli 1991, dat een dergelijk beding schept.

Bijgevolg, door te beslissen dat artikel 14, 1°, b), van de algemene voorwaarden van de 
tussen G. en de eiseres gesloten verzekeringspolis een kennelijk onevenwicht schept tus-
sen de rechten en plichten van de partijen en bijgevolg nietig is met toepassing van de ar-
tikelen 31 en 33 van de wet van 14 juli 1991, op grond "dat het positieve bewijs van de al-
coholintoxicatie (...)  door (de verzekeraar) ontegenzeglijk gemakkelijker te leveren (is) 
dan het bewijs dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen een alcoholintoxicatie van 
de veroorzaker van het verkeersongeval en dat ongeval; (dat) het (...) ook veel eenvoudi-
ger (is) te bewijzen dat een ongeval te wijten is aan een al bekende alcoholintoxicatie van 
zijn veroorzaker, dan het tegendeel te bewijzen; (dat) het immers algemeen bekend (is ) 
dat alcohol, hoewel die een bestuurder niet de controle over zijn daden ontneemt, wel zijn 
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reflexen kan vertragen; (dat) er dus een sterk vermoeden (bestaat) op grond waarvan, sa-
men met overige gegevens, het bewijs van het oorzakelijk verband kan worden geleverd; 
(dat) het daarentegen veel moeilijker (is) te bewijzen dat het ongeval andere oorzaken 
heeft dan het reeds bekende alcoholgehalte bij de bestuurder", en door bijgevolg te weige-
ren toepassing te  maken  van  het  uitsluitingsbeding  vervat  in  de verzekeringsovereen-
komst, die de wet tussen de partijen uitmaakt, schendt het bestreden vonnis de voornoem-
de artikelen 31 en 33 van de wet van 14 juli 1991, 1, A, en 8, tweede lid, van de wet van 
25 juni 1992, alsook artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel (subsidiair)
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "Hij die de uitvoering van een 

verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van 
zijn verbintenis heeft teweeggebracht". Artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekereringovereenkomst luidt als volgt: "De verzekeraar dekt de schade ver-
oorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verze-
kerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen be-
vrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 
overeenkomst zijn bepaald". Met toepassing van de voornoemde bepalingen moet de ver-
zekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking met toepassing van een beding waarbij 
de dekking wordt uitgesloten in geval van grove schuld, bewijzen dat het schadegeval te 
wijten is aan een grove schuld die door de verzekerde is begaan en die uitdrukkelijk in de 
overeenkomst is vastgelegd.

Uit het bestreden vonnis en uit de conclusies van de partijen volgt dat artikel 14, 1°, b), 
van de algemene voorvoorwaarden van de polis die G. bij de eiseres aanging m.b.t de ma-
teriële schade aan zijn voertuig als volgt was gesteld: "Niet gedekt zijn de schadegevallen: 
1°) overkomen indien de bestuurder zich bevindt in een staat van dronkenschap, strafbare 
alcoholintoxicatie", waarbij het laatste lid van die contractuele bepaling echter zegt dat 
"de uitsluitingen" niet van toepassing zijn indien "de verzekerde aantoont dat er geen oor-
zakelijk verband is tussen het feit dat aanleiding geeft tot de uitsluiting en het schadege-
val".

Het bestreden arrest oordeelt dat de voornoemde bepaling van de overeenkomst, in zo-
verre zij de verzekerde ermee belast te bewijzen dat zijn rijden in een staat van strafbare 
alcoholintoxicatie niet in oorzakelijk verband staat met het schadegeval, een kennelijk on-
evenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen schept, dat het om een onrechtma-
tig beding gaat dat bijgevolg moet worden vernietigd krachtens de artikelen 31 en 33 van 
de wet van 14 juli 1991. Aangezien het laatste lid van die contractuele bepaling, waarin de 
bewijslast van het oorzakelijk verband wordt geregeld, voor nietig wordt gehouden we-
gens het geschapen kennelijk onevenwicht, is het beding dat de dekking uitsluit, beperkt 
tot de volgende bewoordingen: "niet gedekt zijn de schadegevallen overkomen indien de 
bestuurder zich bevindt in een staat van (...) strafbare alcoholintoxicatie", zonder dat de 
bewijslast door de overeenkomst wordt geregeld, zodat de het gemene recht van de be-
wijslast moet worden toegepast. Krachtens het gemene recht dat voortvloeit uit de toepas-
sing van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8, tweede lid, van de wet 
van 25 juni 1992, hoort de verzekeraar bijgevolg het bewijs te leveren van het oorzakelijk 
verband tussen het rijden in een staat van strafbare alcoholintoxicatie en het schadegeval. 
Ingeval de verzekerde dat bewijs niet zou kunnen leveren, zou het beding dat de dekking 
uitsluit niet op de verzekerde worden toegepast en zou hij de in de overeenkomst vastge-
stelde vergoeding ontvangen, hetgeen niet zou kunnen leiden tot enig onevenwicht tussen 
de rechten en plichten van de partijen. Om dat onevenwicht te voorkomen, hoeft de verze-
keringsovereenkomst niet uitdrukkelijk te vermelden dat de bewijslast van het oorzakelijk 
verband tussen de alcoholintoxicatie van de bestuurder en het ongeval ten laste van de 
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verzekeraar valt.
Om te beslissen dat de nietigheid zich uitstrekt tot heel het beding dat de dekking uit-

sluit en niet alleen tot de laatste bepaling betreffende de bewijslast die, volgens het von-
nis, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen, oor-
deelt het bestreden vonnis: "de tekst van artikel 14, 1°, b), laatste lid, van de verzekerings-
polis heft het onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen immers niet op. 
Zulks vereist dat het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en 
het  ongeval  bedongen  wordt  en  door  de  verzekeringsmaatschappij  moet  worden 
geleverd"; door op die grond te weigeren toepassing te maken van het contract dat de wet 
tussen de partijen uitmaakt, schendt het bestreden vonnis de artikelen 31, 33 van de wet 
van 14 juli 1991, 1134, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 8, tweede lid, van de wet van 
25 juni 1992.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 31 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument, zoals te dezen van toepassing 
bepaalt dat, voor de toepassing van die wet, onder onrechtmatig beding moet 
worden verstaan elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met 
een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept 
tussen de rechten en plichten van de partijen.
Het staat aan het Hof na te gaan of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het 
wettelijk begrip kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de par-
tijen niet heeft miskend.
Het bestreden vonnis stelt vast dat, krachtens artikel 14, 1°, b), van de algemene 
polisvoorwaarden van de polis, de dekking uitgesloten is ingeval van alcoholin-
toxicatie maar dat die uitsluiting niet van toepassing is indien "de verzekerde 
aantoont dat er geen oorzakelijk verband is tussen het feit dat aanleiding geeft tot 
de uitsluiting en het schadegeval".
Door te oordelen dat "het positieve bewijs van de alcoholintoxicatie (...) door (de 
verzekeraar) ontegenzeglijk gemakkelijker te leveren (is) dan het bewijs dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen een alcoholintoxicatie van de veroorza-
ker van het verkeersongeval en dat ongeval", dat "het (...) ook veel eenvoudiger 
(is) te bewijzen dat een ongeval te wijten is aan de al bekende alcoholintoxicatie 
van zijn veroorzaker, dan het tegendeel te bewijzen", dat "het (...) algemeen be-
kend (is ) dat alcohol, hoewel die een bestuurder niet de controle over zijn daden 
ontneemt, wel zijn reflexen kan vertragen", dat "er (...) dus een sterk vermoeden 
(bestaat) op grond waarvan (...) het bewijs van het oorzakelijk verband kan wor-
den geleverd" en dat het "daarentegen veel moeilijker (is) te bewijzen dat het on-
geval andere oorzaken heeft dan het reeds bekende alcoholgehalte bij de bestuur-
der", heeft het vonnis naar recht kunnen beslissen dat het voornoemde beding 
een kennelijk onevenwicht schiep tussen de rechten en plichten van de partijen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
Krachtens artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst dekt de verzekeraar de schade veroorzaakt door de schuld, 
zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de be-
gunstigde; de verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor 
de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 
overeenkomst zijn bepaald.
Overeenkomstig artikel  11 van die wet  mag in  de verzekeringsovereenkomst 
geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedon-
gen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst 
opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de te-
kortkoming en het schadegeval.
Uit die bepalingen volgt dat de verzekeraar die een uitsluitingsbeding in de zin 
van voornoemd artikel 8, tweede lid, doet gelden, slechts van dekking van het 
schadegeval vrijgesteld is, indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is 
tussen de in de overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval.
Om te beslissen dat "de nietigheid zich uitstrekt tot het uitsluitingsbeding alsook 
tot de bewijslast betreffende het oorzakelijk verband", is het bestreden vonnis 
van oordeel dat "de lectuur van de verzekeringspolis zonder het laatste lid van 
littera g van artikel 14, 1°, het onevenwicht tussen de rechten en plichten van de 
partijen (...) niet opheft; (dat) zulks vereist dat het bewijs van het oorzakelijk ver-
band tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval bedongen wordt en door de ver-
zekeringsmaatschappij moet worden geleverd".
Het bestreden vonnis, dat onderstelt dat de wet niet de bewijslast regelt van het 
oorzakelijk verband tussen de grove schuld en het schadegeval, schendt de voor-
noemde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het derde middel, dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit artikel 14, 1°, b), van de 
algemene voorwaarden van de polis die de partijen bindt, nietig verklaart, in de 
mate dat die zegt dat de uitsluiting van de bedongen dekking niet geldt indien de 
verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband is tussen het feit dat de uit-
sluiting veroorzaakte en het schadegeval, en in zoverre het de tussenvordering 
niet-ontvankelijk verklaart;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige; 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de eiseres in een derde van de kosten en houdt de overige kosten aan 
en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neuf-
château, zitting houdende in hoger beroep.

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard. 

Nr. 478

1° KAMER - 12 oktober 2007

1º  REDENEN  VAN  DE  VONNISSEN  EN  ARRESTEN  —  ALGEMEEN  - 
BURGERLIJKE ZAKEN - MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP

2º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - ALGEMEEN - ONTSTENTENIS - RECHTSPLEGING 
IN CASSATIE - VERNIETIGING - GEVOLG

1º  Wanneer de  rechter  alleen verwijst  naar  de  redenen van een beschikking  die  geen 
verband houdt met de zaak zonder opgave van de gronden ervan, stelt hij het Hof niet in 
staat de wettigheidstoetsing uit te oefenen en leeft hij bijgevolg de motiveringsplicht niet 
na1. (Art. 149, Gw. 1994)

2º  Wanneer  de  bodemrechter  geen  veroordeling  in  de  kosten  uitspreekt,  omdat  ze 
onbestaande waren, houdt het Hof van cassatie, in geval van vernietiging, de kosten van 
de cassatierechtspleging niet aan2. (Impliciet) (Art. 1111, Ger.W.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0055.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de vrederechter van het 
kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, op 29 augustus 2002 in laatste aanleg gewe-
zen in de zaak nr. 01B187.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.

1 Zie Cass., 8 okt. 2001, AR S.00.0008.F, nr. 532.
2 Wanneer het Hof het bestreden arrest vernietigt, worden de kosten van het cassatiegeding in de 
regel aangehouden en wordt de uitspraak daaromtrent overgelaten aan de feitenrechter naar wie de 
zaak wordt verwezen. De vernietiging wordt vaak uitgesproken zonder dat zij te wijten is aan een 
fout van een partij die het proces voor de feitenrechter had gewonnen (zie FETTWEIS, A., Manuel de 
procédure civile, 1985, nr. 871, p. 559). Aangezien echter de eenzijdige rechtspleging, die, zoals hier, 
wordt ingesteld met toepassing van art.  488bis,  a) tot  k),  B.W., vrijgesteld is van griffierechten, 
bestond er geen grond om onbestaande kosten aan te houden. Daarom heeft het Hof het bestreden 
arrest kunnen vernietigen en de zaak naar een ander gerecht kunnen verwijzen zonder daarbij  de 
kosten aan te houden. Ph. d. K.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het verzoekschrift van de eiser teneinde betaling te verkrijgen van 604,28 euro onkos-

ten en honorarium betreffende zijn opdracht als voorlopig bewindvoerder van de goederen 
van dhr. R. L. wordt door de bestreden beschikking niet-gegrond verklaard.

De vrederechter verantwoordt die beslissing met de overweging, in hoofdzaak, dat "ge-
let op de inhoud zowel van de redenen als van het dictum van onze huidige beslissing 
waarbij (de eiser) wordt ontheven van zijn opdracht als bewindvoerder van de goederen 
van dhr. R. L., er geen grond bestaat om zijn vordering (tot betaling) in te willigen".

Grieven
Eerste onderdeel
Ieder vonnis moet in de tekst de redenen vermelden die de rechter tot zijn overtuiging 

hebben gebracht, zodat, enerzijds, de partijen, bij de lezing van de beslissing, de redenen 
kunnen vatten die de rechter ertoe hebben aangezet te beslissen zoals hij heeft gedaan, en, 
anderzijds, het Hof van Cassatie de mogelijkheid krijgt na te gaan of het vonnis of arrest 
zijn beslissing naar recht heeft verantwoord. Hij mag geen genoegen ermee nemen te ver-
wijzen naar de redenen van een beslissing die in een andere zaak is gewezen, zonder die 
redenen weer te geven of, op zijn minst, de essentie ervan samen te vatten. Een dergelijke 
verwijzing toont niet aan welke redenen de overtuiging van de rechter hebben bepaald.

De omstandigheid dat de vrederechter in deze zaak vermeldt dat gelet op de inhoud zo-
wel van de redenen als van het dictum van zijn beschikking waarbij de eiser wordt onthe-
ven van zijn opdracht als bewindvoerder van de goederen van dhr. R. L., er geen grond 
bestaat om zijn vordering in te willigen, stelt de eiser niet in staat, om bij het lezen van de 
beschikking, uit te maken waarom zijn verzoekschrift tot het verkrijgen van betaling van 
kosten en honorarium betreffende zijn opdracht van voorlopig bewindvoerder van de goe-
deren van dhr. R. L.. niet-gegrond werd verklaard.

Hieruit  volgt  dat  de  bestreden beschikking niet  regelmatig  met  redenen is  omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

Althans, door enkel te verwijzen naar de redenen van een vorige verwijzing, zonder ze 
weer te geven, noch zelfs samen te vatten, stelt de bestreden beschikking het Hof van Cas-
satie niet in staat na te gaan of de vrederechter zijn beslissing betreffende de artikelen 
488bis-C en 488bis-H van het Burgerlijk Wetboek, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 en 
299 van het Gerechtelijk Wetboek, naar recht heeft verantwoord (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Ieder vonnis moet in de tekst de redenen vermelden die de rechter tot zijn over-
tuiging hebben gebracht.
Wanneer de bestreden beschikking alleen verwijst naar de redenen van een be-
schikking die geen verband houdt met de zaak zonder opgave van de gronden er-
van,  stelt  zij  het  Hof  niet  in  staat  zijn  wettigheidstoetsing  uit  te  oefenen  en 
schendt zij bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beschikking.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernie-
tigde beschikking.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Ath.

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Gérard. 

Nr. 479

1° KAMER - 12 oktober 2007

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN RECHTE 
- DOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - OORZAAK - BESCHIKKINGSBEGINSEL - 
GEVOLG

De rechter die steunt op feiten die in het bijzonder voor hem zijn aangevoerd en het geschil 
beslecht overeenkomstig de rechtsregel die erop van toepassing is, wijzigt de oorzaak 
van de vordering niet en miskent het beschikkingsbeginsel niet1.  (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(BELGACOM nv T. BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE) 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0654.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie drie middelen aan.
(...)

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.

1 Zie Cass., 14 april 2005, AR C.03.0148.F, nr. 225 met concl. O.M. in Pas., 2005, nr. 225.
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Aangevochten beslissingen
Door de motivering van de verwerping van het beroep van de eiseres tegen de beslis-

sing van 6 april 2004, die de verweerder jegens haar heeft genomen, verwerpt het arrest 
op de onderstaande gronden het middel dat de eiseres "subsidiair" aanvoert en dat hierop 
gegrond is dat de bestreden beslissing nietig is omdat zij het koninklijk besluit van 4 okto-
ber 1999 schendt:

"34. Zoals eerder vermeld, is het verkeerd ervan uit te gaan dat alle [aan de verweerder] 
medegedeelde boekhoudkundige inlichtingen geacht worden vertrouwelijk te zijn.

Overigens kunnen de verslagen met de resultaatrekening en met de balans in een vorm 
die verenigbaar is met de methode om het geïnvesteerde vermogen te berekenen met het 
oog op de prijsbepaling, niet worden beschouwd, m.b.t. de gescheiden boekhoudingen van 
gereglementeerde activiteiten, als inlichtingen die niet openbaar mogen worden gemaakt.

De omstandigheid dat die verslagen een zakengeheim zouden zijn zonder specifieke 
verplichting tot rekening en verantwoording per activiteit, is niet relevant. Uit de commu-
nautaire regelgeving, in het licht waarvan de nationale bepalingen moeten worden uitge-
legd, blijkt immers dat de publicatie van de verslagen verantwoord is op grond van het al-
gemeen belang in die zin dat zij een bijkomend middel is om zich ervan te vergewissen 
dat de operatoren met een sterke marktpositie de verplichtingen naleven die op hen rusten 
wegens hun marktpositie.

Ten slotte, aangezien het koninklijk besluit de publicatie van die inlichtingen oplegt, 
hoeft daarop geen toepassing meer te worden gemaakt van de voorwaarden die moeten 
worden nageleefd bij de mededeling van meer precieze informatie aan personen die daar-
om vragen.

Zelfs in de onderstelling dat [de verweerder] de operator met een sterke marktpositie de 
mogelijkheid zou moeten bieden om zijn zienswijze te geven over de vertrouwelijkheid 
van de verschillende gedeelten van de verslagen die door die operator zijn opgesteld voor-
dat de publicatie ervan wordt bevolen, ingeval de operator met een sterke marktpositie na-
laat ze op eigen initiatief te publiceren, blijkt uit de gegevens van het dossier dat [de ver-
weerder] in dit geval die verplichting is nagekomen".

Grieven
In haar conclusie voor het hof van beroep had de eiseres "subsidiair" het volgende aan-

gevoerd:
"In de onderstelling dat het hof [van beroep] beslist, wat weinig waarschijnlijk lijkt, dat 

het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 niet onwettig is -quod certe non-, moet toch de 
nietigheid van de bestreden beslissing worden uitgesproken en zulks op grond dat de ver-
plichting tot publicatie van de gescheiden boekhoudingen die het aan de [eiseres] wil op-
leggen, indruist tegen de verplichting tot vertrouwelijkheid die voortvloeit uit het onder-
ling verband tussen de artikelen 109, §2, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991 en 2, 
§6, van het koninklijk besluit van 4 oktober".

"Uit het onderling verband tussen de artikelen 109, §2, tweede lid, van de wet van 21 
maart 1991 en 2, §6, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 volgt dat alle inlichtin-
gen a priori vertrouwelijk worden geacht en slechts aan derden worden bekendgemaakt 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat die een gewettigd belang aantonen".

"De derden horen immers hun aanvraag om toegang te krijgen tot de inlichtingen over 
het boekhoudkundig systeem van de [eiseres] bij [de verweerder] te rechtvaardigen en het 
staat niet aan de eerstgenoemde de inlichtingen die zij vertrouwelijk acht te preciseren".

(...)
Tweede onderdeel 
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Noch de eiseres noch de verweerder hadden in hun conclusie bij de behandeling van de 
schending van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999, die door de eiseres "subsidiair" 
was aangevoerd, gewag gemaakt van een communautaire regelgeving.

In die omstandigheden hoort het hof van beroep niet op algemene wijze te steunen [op] 
een "communautaire regelgeving". Het arrest heeft dat uit eigen beweging gedaan en al-
dus de oorzaak van de vordering gewijzigd en bijgevolg het beschikkingsbeginsel mis-
kend en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek geschonden waarin dat beginsel 
wordt bevestigd door de rechter te verbieden "ultra petita" uitspraak te doen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
(...)
Tweede onderdeel
Het onderdeel verwijt het arrest niet dat het steunt op feiten die door geen enkele 
van de partijen waren aangevoerd.
Het arrest dat steunt op feiten die in het bijzonder voor het hof zijn aangevoerd 
en het geschil beslecht overeenkomstig de rechtsregel die erop van toepassing is, 
wijzigt de oorzaak van de vordering niet en miskent het beschikkingsbeginsel 
niet.
Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Mahieu. 

Nr. 480

1° KAMER - 12 oktober 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS -  CASSATIEBEROEP TEGEN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — BINDENDVERKLARING - MEDEDELING VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE – GEVOLG
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1º Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de procureur-generaal bij het hof van beroep 
die voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en aan wie het arrest enkel de 
mededeling van de zaak beveelt, is niet ontvankelijk1. 

2º De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat het voor 
de zaak voor het Hof tot bindendverklaring van het arrest wordt opgeroepen. 

(v.d. S.P. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 maart 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen.
Het Hof heeft op 24 mei 2007 een arrest gewezen waarbij werd gezegd dat er 
geen grond bestond om akte van de afstand te verlenen en werd bevolen het ove-
rige gedeelte van de zaak te verwijzen naar de terechtzitting van 12 oktober 2007 
om te doen als gezegd. 
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan waarvan het eerste als volgt in 
gesteld. 

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 19, eerste lid, 1132 en 1133 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 23 tot 28, 1209, eerste lid, 1219, §2, en 1223 van 

het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat "het (eerder in de zaak door het hof van beroep gewe-

zen) arrest van 23 september 2002 de akte die het huwelijk tussen de partijen vaststelt en 
op 12 november 1988 in Villefranche (Frankrijk) op het schip 'Gallus 80' werd verleden, 
nietig verklaart, het huwelijk van de partijen vaststelt, (de verweerster) het voordeel van 
het putatief huwelijk toekent, de vereffening beveelt van de gemeenschap die tussen par-
tijen heeft bestaan en daartoe de notarissen Hubert Michel en Vincent van   Drooghen-
broeck aanwijst; (dat) de aangewezen notarissen zeggen dat zij de vereffeningsverrichtin-
gen onmogelijk kunnen voortzetten 'daar de partijen uiteenlopende interpretaties hebben 
over het al dan niet bestaan van een gemeenschap van te verleden goederen, en bijgevolg, 
over de periode die in aanmerking moet worden genomen voor de vereffeningsprocedure'; 
(dat de eiser) immers, voor het eerst voor de aangestelde notarissen, heeft aangevoerd dat 
(de verweerster) met een derde was gehuwd in september 1999, dus voordat het arrest van 

1 Zie Cass., 10 april 2003, AR C.02.0112.F, nr 240; m.b.t. de toepassing van art. 1097, derde lid, 
Ger.W., zie Cass., 24 mei 2007, zelfde zaak. 
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23 september van het hof van beroep de nietigheid uitsprak van de huwelijksakte die op 
12 november 1988 in Villefranche (Frankrijk) op het schip 'Gallus 80' werd verleden; (dat 
de eiser) daaruit opmaakt dat voornoemd huwelijk in september 1999 'impliceert dat er in 
deze zaak geen enkele wettelijke gemeenschap te verdelen valt'”, om te beslissen dat er 
grond bestaat om de uitspraak over de litigieuze verklaringen en moeilijkheden en over de 
kosten aan te houden, het debat te heropenen om te doen als gezegd in de redenen en de 
zaak aan het openbaar ministerie mee te delen, steunt het arrest op de volgende gronden 
die in de beslissingen bevatten: 

"(De eiser) geeft toe dat hij, gedurende de rechtspleging die leidde  tot het arrest van het 
hof (van beroep) van 23 september 2002, op de hoogte was van dat huwelijk van (de ver-
weerster) met een derde en voert niet aan dat hij voldoet aan de voorwaarden om de in-
trekking van dat arrest op grond van de artikelen 1132 en 1133 van het Gerechtelijk Wet-
boek te vorderen (...). Bij het arrest van het hof (van beroep) van 23 september 2002 werd 
weliswaar definitief geoordeeld dat het huwelijk van 12 november 1988 in Villefranche 
(Frankrijk) op het schip 'Gallus 80' nietig is en dat (de verweerster) te goeder trouw was 
maar er moet worden vastgesteld dat zij het voordeel van het putatief huwelijk heeft ge-
vorderd en dat het arrest van 23 september 2002 haar het voordeel van het putatief huwe-
lijk heeft toegekend; 

Hieruit volgt dat het arrest van 23 september 2002, door dat voordeel van het putatief 
huwelijk toe te kennen, definitief heeft geoordeeld dat het nietige huwelijk van 12 novem-
ber 1988 geacht wordt geldig te zijn voor het verleden – d.w.z. Dat het al zijn burgerlijke 
rechtsgevolgen heeft gehad m.b.t. de periode vóór 23 september 2002 – en dat de gevol-
gen van zijn nietigverklaring dus enkel voor de toekomst uitwerking hebben (...). Uit de 
omstandigheid dat enkel (de verweerster) te goeder trouw was volgt dat het huwelijk van 
12 november 1988 slechts jegens haar al zijn burgerlijke rechtsgevolgen heeft. In strijd 
met hetgeen (de eiser) aanvoert, kunnen de artikelen 775 en 778 van het Burgerlijk Wet-
boek geenszins op dit geval worden toegepast, zelfs niet bij analogie, en het hof (van be-
roep) ziet niet in op grond van welke rechtsregel het huwelijk , in september 1999, van (de 
verweerster) met een derde ertoe zou leiden (dat zij) het voordeel van het putatief huwe-
lijk verloren dat haar is toegekend bij een beslissing met kracht van gewijsde; 

Het hof (van beroep) vraagt zich daarentegen af of (de verweerster) zich in dat geval 
niet in een toestand van bigamie bevindt, welke toestand zij pas zou kunnen regulariseren 
als haar huwelijk van september 1999 met een derde zelf zou worden vernietigd;

De partijen hebben over de kwestie geen uitleg verschaft en het debat moet dus worden 
heroepend; 

De zaak dient eveneens opnieuw aan het openbaar ministerie te worden medegedeeld, 
overeenkomstig artikel 764 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het alle maatregelen kan 
nemen die het nuttig zal achten”.  

Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel 
Een vonnis  of  een arrest  is  pas een eindbeslissing,  in de zin van artikel 19,  eerste 

lid,van het Gerechtelijk Wetboek en het put de rechtsmacht van de rechter slechts uit over 
een geschilpunt, dat ken worden omschreven als een kwestie die bij wege van de conclu-
sies van de partijen of van een van hen aan de tegenspraak is onderworpen. 

In deze zaak ontkent het arrest niet dat, zoals de eiser in zijn conclusie aanvoerde, geen 
enkele partij voor het hof van beroep, vóór de uitspraak van het arrest van 23 spetember 
2002, debat had gevoerd over de weerslag van verweersters huwelijk, in 1999, op de mo-
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gelijkheid om haar het voordeel van het putatief huwelijk van haar vorige echtverbintenis 
toe te kennen. Integendeel, het arrest stelt vast dat de eiser “voor de notarissen die waren 
aangesteld” bij het voornoemde arrest van 23 september 2002 “voor het eerst” het in 1999 
gesloten huwelijk van de verweerster heeft aangevoerd. 

Bijgevolg, indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het definitieve karak-
ter van het arrest van 23 september 2002 de eiser het recht ontnam om nog langer voor het 
hof van beroep staande te houden dat het huwelijk van de verweerster met een derde, in 
1999, haar belette zich te beroepen op de putatieve aard van haar eerste echtverbintenis – 
d.w.z. Indien het de uitlegging a) of c) moet krijgen – schendt het arrest artikel 19, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, door te oordelen dat een kwestie waarover voor het hof 
van beroep geen debat is gevoerd, niet bij dat hof aanhangig is (schending van voornoemd 
artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, schending 
van alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen van dat wetboek). 

In dezelfde uitlegging miskent het arrest het beschikkingsbeginsel en de eerbiediging 
van het recht van verdediging (schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedge-
keurd bij  de wet  van 13 mei  1955,  en miskenning van de in het middel  aangewezen 
rechtsbeginselen) doordat het een kwestie waarover nog geen debat op tegenspraak is ge-
voerd, voor definitief beslecht houdt. In de uitlegging a) of c) miskent het arrest boven-
dien artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in onderling verband met de arti-
kelen 1132 en 1133 van dat wetboek, doordat het elke beslissing waarvan het gewijsde 
niet  kan worden herroepen,  als definitief beschouwt,  ook al  betreft  die beslissing een 
kwestie waarover voor de rechters geen debat is gevoerd.  
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
In zoverre het cassatieberoep is ingesteld tegen de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Bergen die voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en 
aan wie het arrest enkel de mededeling van de zaak beveelt, is het niet ontvanke-
lijk. 
De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat 
het voor de zaak voor het Hof tot bindendverklaring van het arrest wordt opge-
roepen. 
Het cassatieberoep voor het overige 
Eerste middel 
Tweede onderdeel 
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest volgt dat de eiser, ook al was hij 
voordien op de hoogte van verweersters huwelijk “in september 1999”, daarvan 
slechts voor het eerst heeft melding heeft gemaakt “voor de aangewezen notaris-
sen, dus nadat het arrest van 23 september 2002 was gewezen”. 
Het bestreden arrest schendt artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
door op eisers betwisting te antwoorden dat de beslissing van dat arrest waarbij 
aan de verweerster het voordeel van het putatief huwelijk wordt toegekend, defi-
nitief is, hoewel over de kwestie van de weerslag van het nieuw huwelijk van de 
verweerster op de mogelijkheid voor haar om het voordeel van het putatief hu-
welijk te vorderen, geen debat voor het hof van beroep was gevoerd vooraleer 
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dat arrest werd gewezen. 
In zoverre is het onderdeel gegrond.  
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep, in zoverre het is ingesteld tegen de procureur-gene-
raal bij het Hof van Beroep te Bergen, alsook de vordering tot bindendverklaring 
van het arrest. 
Vernietigt het bestreden arrest. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest. 
Veroordeelt de eiser in de kosten van het cassatieberoep, in zoverre het is inge-
steld tegen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen, en in de kos-
ten van zijn oproep tot bindendverklaring van het arrest. 
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrech-
ter over. 
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

12 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 481

2° KAMER - 16 oktober 2007

CASSATIEMIDDELEN  —  STRAFZAKEN  —  ALLERLEI  -  PROCES-VERBAAL VAN 
TERECHTZITTING - MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN DE AUTHENTIEKE VERMELDINGEN VAN HET PROCES-
VERBAAL - ONTVANKELIJKHEID

In strafzaken is het middel dat opkomt tegen de authentieke vermeldingen van een proces-
verbaal van terechtzitting niet ontvankelijk1. (Artt. 190 en 190ter, Sv.)

(V.)

(A.R. P.07.0668.N)

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. G. Alliet, Brugge. 

1 Over de bewijswaarde van het proces-verbaal van terechtzitting in strafzaken: Cass., 16 nov. 1988, 
AR 7095, nr.  156; R. DECLERCQ,  Beginselen van strafrechtspleging,  Mechelen,  Kluwer, 2003, nr. 
1725.
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Nr. 482

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º  CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  — 
VOORBARIG  CASSATIEBEROEP  (GEEN  EINDBESLISSING)  - 
ONDERZOEKSRECHTER - AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC - HOGER BEROEP - ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

2º  ONDERZOEK  IN  STRAFZAKEN  -  ONDERZOEKSRECHTER -  AANSTELLING VAN EEN 
LASTHEBBER AD HOC - HOGER BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
beschikking van de onderzoeksrechter waarbij een lasthebber ad hoc wordt aangesteld 
om hem in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, nu dit arrest geen einde stelt 
aan de strafvordering of aan de erbij horende burgerlijke rechtsvordering, en evenmin 
uitspraak doet met toepassing van artikel 235bis wetboek van Strafvordering noch in een 
van der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van datzelfde wetboek.  (Art. 2bis,  
V.T.Sv.; Artt. 235bis en 416, Sv.)

(VEDIOR INTERIM nv)

(A.R. P.07.0774.N)

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. N. Lemense, Antwerpen en C. Bevernage, Brussel.

Nr. 483

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  BEROEPSVERBOD OPGELEGD BIJ RECHTERLIJKE 
BESLISSING - INBREUKEN OP DE DRUGWET - K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - TOEPASSING

2º  GENEESKUNDE  —  GENEESMIDDELEN  (VERDOVENDE  MIDDELEN 
INBEGREPEN) -  INBREUKEN OP DE DRUGWET -  STRAF -  BEROEPSVERBOD OPGELEGD BIJ 
RECHTERLIJKE BESLISSING - K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - TOEPASSING

1º en 2° De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf, in de zin van 
artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okt. 1934, en het vermelde koninklijk 
besluit verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als strafbare feiten waarvoor de in 
artikel 1 van datzelfde besluit bedoelde verbodbepalingen kunnen worden uitgesproken1. 
(Artt. 4, §§2 en 3, Drugwet; Art. 1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934)

(E.)

1 Omtrent de aard van het beroepsverbod in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 
24 okt. 1934: Cass., 2 juni 1999, AR P.99.0192.F, nr. 326 en Cass., 17 mei 2005, AR P.04.1571, nr. 
282 met conclusie Advocaat-generaal DUINSLAEGER.
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ARREST

(A.R. P.07.0880.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 16 mei 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het arrest veroordeelt de eiser met toepassing van artikel 65, tweede lid, Straf-
wetboek wegens het geheel van de vermengde feiten van de bewezen verklaarde 
telastleggingen, eensdeels, tot één enkele hoofdgevangenisstraf van drie jaar en, 
anderzijds, tot de ontzetting bepaald bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 
van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeel-
den en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oe-
fenen, gedurende een termijn van vijf jaar.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat die opgelegde 
enige hoofdgevangenisstraf als zwaarste straf is uitgesproken wegens de feiten 
van de telastleggingen A en B, te dezen inbreuken op de Drugwet, die met toe-
passing van artikel 25 Strafwetboek, na correctionalisering, elk strafbaar zijn met 
gevangenisstraf van maximum tien jaar. 
3. De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf en het 
vermelde koninklijk besluit verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als 
strafbare feiten waarvoor de in artikel 1 van datzelfde besluit bedoelde verbods-
bepalingen kunnen worden uitgesproken. 
4. Het arrest dat eiser niettemin een beroepsverbod oplegt, schendt aldus de hier-
voor vermelde wetsbepalingen en is in zoverre niet naar recht verantwoord. 
Het middel is gegrond. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
5. Behalve wat de bijkomende straf van het beroepsverbod betreft, zijn de sub-
stantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht geno-
men en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot een bijko-
mende straf van beroepsverbod. 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest. 
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Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 484

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONDERZOEKSRECHTER -  VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING MET 
BETREKKING TOT GOEDEREN - BESCHIKKING - HOGER BEROEP - VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG

2º  ONDERZOEKSGERECHTEN -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -  ONDERZOEK 
NAAR DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - TOEPASSING

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -  ONDERZOEKSRECHTER - VERZOEK TOT OPHEFFING 
VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN -  BESCHIKKING -  HOGER 
BEROEP -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -  VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG

4º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONDERZOEKSRECHTER -  VERDACHTE -  VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERDACHTE IN HET 
GERECHTELIJK ONDERZOEK -  AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC -  HOGER BEROEP - 
BETWISTING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE AANSTELLING - AARD

5º  ONDERZOEK  IN  STRAFZAKEN  -  ONDERZOEKSRECHTER -  VERDACHTE - 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERDACHTE IN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - AANSTELLING VAN 
EEN LASTHEBBER AD HOC - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETWISTING 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE AANSTELLING - AARD

6º  CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  —  GEEN 
EINDBESLISSING,  TOCH  ONMIDDELLIJK  VATBAAR  VOOR 
CASSATIEBEROEP  -  ONDERZOEKSRECHTER -  VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN 
ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN -  BESCHIKKING -  HOGER BEROEP - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE REGELMATIGHEID VAN 
DE RECHTSPLEGING - ARREST

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -  ONDERZOEKSRECHTER - VERZOEK TOT OPHEFFING 
VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN -  BESCHIKKING -  HOGER 
BEROEP -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -  VRAAG TOT ONDERZOEK NAAR DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een 
beschikking van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend 
met toepassing van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak 
te doen over de regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artt.  
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61quater en 235bis, Sv.)

4º en 5° De voor de kamer van inbeschuldigingstelling door de verdachte in  conclusie 
aangevochten aanstelling door de onderzoeksrechter van een lasthebber ad hoc, om de 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, is een betwisting over de 
regelmatigheid van de rechtspleging. (Art. 235bis, Sv.)

6º en 7° Is  ontvankelijk  het  cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest  van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
beschikking  van  de onderzoeksrechter  die  uitspraak  doet  met  toepassing  van  artikel 
61quater, Wetboek van Strafvordering, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling 
met toepassing van artikel 235bis van hetzelfde wetboek ook geroepen was uitspraak te 
doen over de regelmatigheid van de rechtspleging1 2. (Artt. 61quater en 235bis, Sv.)

(VEDIOR INTERIM nv)

ARREST

(A.R. P.07.0895.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 mei 2007. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij beschikking van 26 januari 2007 stelt de onderzoeksrechter te Hasselt een 
lasthebber ad hoc aan om de eiseres in een door hem gevoerde gerechtelijk on-
derzoek te vertegenwoordigen. 
Op 9 maart 2007 legt de eiseres met toepassing van artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering een verzoekschrift neer strekkende tot het opheffen van de 
aanstelling van de lasthebber ad hoc. 
Bij beschikking van 20 maart 2007 wijst de onderzoeksrechter dit verzoek af. 
De eiseres stelt tegen die beschikking hoger beroep in. Voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling voert zij in conclusie aan dat de wettelijke voorwaarden voor 
de aanstelling van een lasthebber ad hoc niet vervuld zijn. 
III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Er wordt aangenomen dat de aanstelling van een lasthebber ad hoc door de onderzoeksrechter niet 
kan worden gezien als een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen waarvan de opheffing 
kan gevraagd worden overeenkomstig artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering (P. Waeterinckx, 
'De  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  van  de  rechtspersoon,  een  kritische  analyse  van  enkele 
capita selecta uit de eerste rechtspraak', in A. De Nauw 'Ed.), Strafrecht van nu en straks, Die Keure, 
2003, 258). In casu wees de onderzoeksrechter een verzoek gebaseerd op artikel 61qauter Wetboek 
van Strafvordering en strekkende tot opheffing van de aanstelling van de lasthebber ad hoc af als 
ongegrond. De kamer van inbeschuldigingstelling verklaarde het door eiseres in cassatie hiertegen 
ingestelde hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond. De vraag blijft open of het onderzoeksgerecht 
in hoger beroep dit rechtsmiddel niet onontvankelijk diende te verklaren, wat dan vanzelfsprekend 
niet zonder repercussies zou geweest zijn voor het daartegen ingestelde cassatieberoep. (2) Zie Cass., 
16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr. 299; Cass., 10 jan. 2006, AR P.05.1372.N, nr. 27.
2 Zie Cass., 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr. 299; Cass., 10 jan. 2006, AR P.05.1372.N, nr. 27.
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Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Een definitieve beslissing als bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering, is een beslissing die een einde stelt aan de strafvordering of de 
erbij horende burgerlijke rechtsvordering. 
2. Het arrest dat uitspraak doet met toepassing van artikel 61quater Wetboek van 
Strafvordering is dergelijke beslissing niet. 
In zoverre daartegen gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
3. Artikel 235bis, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van in-
beschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, op vordering van het 
openbaar ministerie, op verzoek van een der partijen of ambtshalve de regelma-
tigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt. 
De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling op dezelfde wijze handelt in de andere gevallen waarin ze kennisneemt 
van de zaak. 
4. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, 
in hoger beroep tegen een beschikking van de onderzoeksrechter die uitspraak 
doet over een verzoek ingediend met toepassing van artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de regelmatigheid van de 
rechtspleging, zij gehouden is dit te doen. 
5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiseres voor de kamer van in-
beschuldigingstelling bij conclusie de regelmatigheid van de aanstelling van de 
lasthebber ad hoc heeft aangevochten. Aldus was de kamer van inbeschuldiging-
stelling geroepen uitspraak te doen met toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering. 
6. Het arrest doet enkel uitspraak met toepassing van artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering. Het laat evenwel na uitspraak te doen over de aangevochten 
regelmatigheid van de aanstelling van de lasthebber ad hoc.
Aldus schendt het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. 
Middelen 
7. De middelen houden geen verband met de ontvankelijkheid van het cassatie-
beroep noch met de regelmatigheid van de rechtspleging als bedoeld in artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering. Zij behoeven bijgevolg geen antwoord. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet met toepassing 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten las-
te van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. N. Lemense, Antwerpen en C. Bevernage, Brussel.

Nr. 485

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - AARD - 
TOEPASSING

2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - AARD VAN DE MAATREGEL - TOEPASSING

3º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN)  — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP -  EENPARIGHEID - 
VERMINDERING VAN HOOFDSTRAF - TOEVOEGING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
- GEEN STRAFVERZWARING

4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - TOEVOEGING IN HOGER BEROEP - VERMINDERING VAN HOOFDSTRAF - 
GEEN STRAFVERZWARING

1º  en  2°  De terbeschikkingstelling  van de  regering  zoals  bedoeld  in  artikel  23bis,  Wet 
bescherming  Maatschappij  is  een  beveiligende  strafmaatregel  die  kan  worden 
uitgesproken na veroordeling op grond van één van de in dat artikel vermelde artikelen 
van het Strafwetboek; die maatregel is als dusdanig een bijkomende straf1.  (Art. 23bis,  
Wet Bescherming Maatschappij 1964)

3º  en  4°  Wanneer  de  appelrechters  de  door  de  eerste  rechter  uitgesproken 
hoofdgevangenisstraf verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van 
de regering toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en 
dienen ze hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen2. (Art. 211bis, Sv.)

(J.)

(A.R. P.07.0916.N)

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 

1 Zie noot M.T. onder Cass., 2 jan. 2007, AR P.06.1622.N, nr.1.
2 Cass., 28 nov. 2000, AR P.00.1383.N, nr. 651.



Nr. 485 - 16.10.07 HOF VAN CASSATIE 1953 

Advocaat: mr. G. Houbrechts, Tongeren.

Nr. 486

2° KAMER - 16 oktober 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD VAN DE 
STRAF - GEVOLG

2º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING VAN GELDSOMMEN DIE NIET VOORAF IN KLINKENDE MUNT IN BESLAG WERDEN 
GENOMEN - GEVOLG

3º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING VAN GELDSOMMEN -  BESLISSING IN KRACHT VAN GEWIJSDE -  GEEN 
TENUITVOERLEGGING DOOR DE STAAT - VEROORDELING VOOR NIEUWE FEITEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - TENUITVOERLEGGING - GRENS

1º De beslissingen tot verbeurdverklaring van zowel de artikelen 42, 43bis als van artikel 
505 Strafwetboek, in zijn versie van vóór de wetswijzigingen bij wet van 10 mei 2007 
houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming, hebben in de 
regel een zakelijke werking, dit wil zeggen dat ze op de zaak zelf slaan; de eigendom 
daarvan  wordt  aan  de  Staat  overgedragen  van  zodra  het  vonnis  dat  de 
verbeurdverklaring uitspreekt, in kracht van gewijsde is gegaan1. (Artt. 42, 43bis en 505, 
Sw.)

2º Er kan geen onmiddellijke eigendomsoverdracht door de verbeurdverklaring zelf zijn van 
geldsommen die niet vooraf in klinkende munt in beslag werden genomen; de Staat wordt 
door  de  verbeurdverklaring  dan slechts  schuldeiser  voor  die  geldsommen2.  (Artt.  42, 
43bis en 505, Sw.)

3º  Na  een  vroegere  in  kracht  van  gewijsde  gegane  verbeurdverklaring  van  bepaalde 
geldsommen die de Staat niet heeft kunnen tenuitvoerleggen, kan of moet de rechter al 
naar gelang van het geval,  als daartoe grond bestaat,  opnieuw de verbeurdverklaring 
uitspreken van  diezelfde  geldsommen;  de  beide  opeenvolgende  verbeurdverklaringen 
kunnen  dan  slechts  éénmaal  ten  uitvoer  worden  gelegd  tot  beloop  van  dezelfde 
geldsommen. 

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1202.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, correctionele kamer, van 19 juni 2007.
De eiser I voert geen middel aan.
De eisers II.1 en II.2 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

1 Zie Cass., 11 jan. 2005, AR P.04.1087.N, nr. 17; Cass., 4 sept. 2007, AR P.07.0219.N, nr.381.
2 Zie: Cass., 11 jan. 1990, AR 8453 en 8541,nr. 291.
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het bestreden arrest overweegt:
"Feiten van witwas geven in principe aanleiding tot verplichte verbeurdverkla-
ring, overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek.
De illegale vermogensvoordelen waarvan de verrichtingen van de tenlasteleggin-
gen de witwas wilden realiseren zijn verworven in hoofde van [de eiser II.I], zo-
als vastgesteld in het arrest van dit [hof van beroep] van 25 juni 2004 en voor-
melde vaststellingen; er kan niet geduld worden dat deze beklaagde verder over 
deze gelden zou kunnen beschikken. 
Deze beklaagde wordt dan ook verbeurdverklaard van de som van € 117.541,99 
daarin begrepen het bedrag van € 560 inbeslaggenomen bij [de eiser II.2], die 
hiervan ook dient te worden verbeurdverklaard, en op 26 september 2003 gestort 
op 310-1801895-12 ten behoeve van COIV (Centraal Orgaan van de inbeslagne-
ming en de verbeurdverklaring), alsmede de som van € 1000, in beslag genomen 
op de gevangenisrekening van [de eiser II.1] en onder aangiftenummer 93.980 en 
rekeningnummer 66.590 op 22.10.2003 overgemaakt aan Deposito en Cosigna-
tiekas postrekening 6792004099-79. Duidelijk dient echter gesteld dat het bedrag 
van € 117.541,99 deel uitmaakt van het reeds bij arrest van 25 juni 2004 ver-
beurd verklaarde bedrag van € 12.000.000, toen ten titel van vermogensvoorde-
len bekomen uit de BTW-fraude; de hoger vermelde in huidige zaak inbeslagge-
nomen gelden kunnen dus zeker niet teruggegeven worden".
2. Het bestreden arrest beslist:
"Verklaart [de eiser II.1] verbeurd van de som van € 117.541,99 daarin begrepen
1. het bedrag van € 560 inbeslaggenomen bij [de eiseres II.2] en op 26 september 
2003 gestort op 310-1801895-12 ten behoeve van COIV, alsmede 
2. de som van € 1000, in beslag genomen op de gevangenisrekening van [de ei-
ser  II.1]  en  onder  aangiftenummer  93.980  en  rekeningnummer  66.590  op 
22.10.2003 overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas postrekening 679-
200409979".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 1° en 3°, 43bis, eerste lid, 
en 505, derde lid, Strafwetboek (vóór de wetswijzigingen bij de wet van 10 mei 
2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en inbeslagneming).
Het middel stelt in recht dat de bijzondere verbeurdverklaring, bedoeld in de arti-
kelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek, een zakelijk karakter heeft, net zoals de ver-
beurdverklaring overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek. Dit zake-
lijk  karakter  verhindert  dat  éénzelfde  vermogensvoordeel  meer  dan  één  keer 
wordt verbeurdverklaard. Dit geldt niet alleen ten aanzien van een persoon die 
schuldig is bevonden zowel aan het misdrijf dat de criminele vermogensvoorde-
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len heeft voortgebracht als aan de latere feiten van witwassen ervan doch ook ten 
aanzien van een persoon die enkel schuldig wordt bevonden aan witwassen doch 
waarvan de feitenrechter vaststelt dat het voorwerp van het betrokken witwas-
misdrijf reeds eerder werd verbeurdverklaard. 
4. De beslissingen tot verbeurdverklaring van zowel de artikelen 42, 43bis als de 
hier toepasselijke versie van artikel 505 Strafwetboek hebben in de regel een za-
kelijke werking, dit wil zeggen dat ze op zaak zelf slaan. De eigendom daarvan 
wordt aan de Staat overgedragen van zodra het vonnis dat de verbeurdverklaring 
uitspreekt, in kracht van gewijsde is gegaan. 
Er kan evenwel geen onmiddellijke eigendomsoverdracht door de verbeurdver-
klaring zelf zijn van geldsommen die niet vooraf in klinkende munt in beslag 
werden genomen. De staat wordt door de verbeurdverklaring dan slechts schuld-
eiser voor die geldsommen. 
5. Na een vroegere in kracht van gewijsde gegane verbeurdverklaring van be-
paalde geldsommen die de Staat niet heeft kunnen tenuitvoerleggen, kan of moet 
de rechter al naar gelang van het geval, als daartoe grond bestaat, opnieuw de 
verbeurdverklaring uitspreken van diezelfde geldsommen. De beide opeenvol-
gende verbeurdverklaringen kunnen dan uiteraard slechts éénmaal  ten uitvoer 
worden gelegd tot beloop van dezelfde geldsommen. 
Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Ph. Traest, Gent.

Nr. 487

2° KAMER - 16 oktober 2007

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - NIET TOEKENNEN VAN DE VERZOCHTE 
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - BEPALEN VAN EEN DATUM VOOR NIEUW ADVIES OF NIEUW VERZOEK 
- BEVOEGDHEID - AARD - GEVOLG

Het bepalen van een datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of 
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen is een discretionaire bevoegdheid 
van  de  strafuitvoeringsrechtbank,  die  haar  beslissing  ter  zake  niet  nader  hoeft  te 
motiveren. (Art. 149, Ger.W.; Art. 57, Wet 17 juli 1963)
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(V.)

ARREST

(A.R. P.07.1370.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank 
te Antwerpen van 18 september 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...) 
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 57 Wet Strafuitvoering en van arti-
kel 149 Grondwet. 
3. Het artikel 57 Wet Strafuitvoering zegt dat indien de strafuitvoeringsrechtbank 
de verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet toekent, zij in haar vonnis de datum 
bepaalt waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de datum 
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen, deze termijn niet langer 
mag zijn dan zes maanden te rekenen van het vonnis indien de veroordeelde een 
of  meer correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat  die  samen niet  meer 
dan vijf jaar bedragen en hij maximaal een jaar is in geval van criminele straffen 
of als het geheel van de correctionele hoofdgevangenisstraffen meer dan vijf jaar 
bedraagt.
Het bepalen van een datum voor een nieuw advies is een discretionaire bevoegd-
heid van de strafuitvoeringsrechtbank. Zij hoeft haar beslissing ter zake niet na-
der te motiveren. 

Het middel faalt naar recht.

(...)

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 het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. R. Jespers, Antwerpen.

Nr. 488

2° KAMER - 17 oktober 2007

AANRANDING  VAN  EERBAARHEID  EN  VERKRACHTING  -  VERKRACHTING - 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - ONTSTENTENIS VAN TOESTEMMING - BEGRIP

Ontstentenis van toestemming bij het slachtoffer is een fundamenteel bestanddeel van het 
misdrijf  verkrachting1;  instemmen  met  lichamelijke  betrekkingen  wil  niet  zeggen 
toestemmen in elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel 
ook 2. (Art. 375, Sw.)

(W. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0726.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 april 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring :
Over het middel :
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 417bis, 417ter, 492 
en 498 van het Strafwetboek, zonder aan te geven in hoeverre het arrest die bepa-
lingen schendt, is het onduidelijk en niet ontvankelijk.
Bij gebrek aan een conclusie omkleedt de rechter de schuldigverklaring van de 
beklaagde regelmatig met redenen, wanneer hij het feit zoals het in de bewoor-
dingen van de wet is omschreven, bewezen verklaart.
Het arrest verklaart de eiser schuldig aan, met name, de misdaad van verkrach-
ting op de persoon van de eerste verweerster, die daarin niet heeft toegestemd, de 
daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, die met 
name met geweld, dwang of list werd opgedrongen of door onvolwaardigheid of 

1 Pasin., 1989, II, pp. 1373, 1375, 1391 en 1402; SCHUIND,  Traité pratique de droit criminel, dl. 1, 
aanvull. 12, p. 350.
2 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 2005, p. 123, nr 157; O. BASTYNS, Droit 
pénal et procédure pénale, Kluwer, 2006, verbo "Le viol"; contra Brussel, 5 jan. 1999, JT., 1999, p. 
627.



1958 HOF VAN CASSATIE 17.10.07 - Nr. 488 

een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer mogelijk werd gemaakt, 
met de omstandigheid dat de verkrachting werd voorafgegaan door of gepaard 
ging met de handelingen die bij artikel 417ter, eerste lid, van het Strafwetboek 
zijn bedoeld of met opsluiting.
Doordat het arrest aldus de bestanddelen van het misdrijf vermeldt, is het regel-
matig met redenen omkleed.
Voor het overige voert de eiser aan dat wanneer seksuele betrekkingen waarin de 
partners hebben toegestemd vervolgens in gedwongen betrekkingen ontaarden, 
de feiten geen misdrijf van verkrachting opleveren.
Verkrachting wordt strafbaar gesteld omdat het de persoonlijke integriteit recht-
streeks aantast. Ontstentenis van toestemming bij het slachtoffer is een funda-
menteel bestanddeel van het misdrijf.
Instemmen met lichamelijke betrekkingen wil niet zeggen toestemmen in elke 
daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook.
Het arrest stelt vast dat de eiser de eerste verweerster tot anale penetraties heeft 
gedwongen en die daden, die met geweld zijn opgedrongen, niet tot het seksueel 
verkeer behoren waarmee zij had ingestemd.
De appelrechters overtreden artikel 375 van het Strafwetboek niet, wanneer zij 
beslissen dat dergelijke daden het door dat artikel beteugelde misdrijf oplever-
den.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
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 door de eer-
ste verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht  is  tegen de beslissing op de door de 
tweede verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
De eiser voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

17 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
D. Casnot, Nijvel.

Nr. 489
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2° KAMER - 17 oktober 2007

1º  ONDERZOEKSRECHTER  -  INBESLAGNAME VAN EEN GOED -  TOESTEMMING TOT 
VERVREEMDING VAN HET IN BESLAG GENOMEN GOED -  BESCHIKKING -  WETTIGHEID - 
VOORWAARDEN - IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR VAN HET IN BESLAG GENOMEN GOED

2º  ONDERZOEKSRECHTER  -  INBESLAGNAME VAN EEN GOED -  TOESTEMMING TOT 
VERVREEMDING VAN HET IN BESLAG GENOMEN GOED -  BESCHIKKING -  WETTIGHEID - 
VOORWAARDEN - KENNISGEVING

3º  CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  TERMIJNEN  VOOR 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  STRAFVORDERING  — 
VOORBARIG  CASSATIEBEROEP  (GEEN  EINDBESLISSING)  -  PERSOON 
BENADEELD DOOR EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T.  ZIJN GOEDEREN -  VERZET TEGEN DE 
BESLISSING TOT VERVREEMDING VAN EEN GOED -  KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
BESLISSING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º De wettigheid van de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij toestemming wordt 
verleend tot vervreemding van een in beslag genomen goed vereist geen identificatie van 
de eigenaar ervan. (Art. 61sexies, Sv.)

2º  Art.  61sexies  Sv.,  voorziet  niet  in  de  nietigheid  van  de  beschikking  die  de 
onderzoeksrechter  met  toepassing  van  de  paragrafen  1  en  2  van  dit  artikel  heeft 
genomen, alleen omdat de kennisgeving die in paragraaf 3 is bepaald niet bij faxpost of 
ter post aangetekende brief is gebeurd met vermelding van de tekst van het voormelde 
artikel. (Art. 61sexies, Sv.)

3º Het cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer het vóór de eindbeslissing is ingesteld 
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die, met toepassing van artikel 
61sexies Sv., beslist dat het verzet van de eiser tegen de geplande vervreemding zonder 
belang  is  en  het  hoger  beroep  dat  hij  had  ingesteld  tegen  de  beschikking  van  de 
onderzoeksrechter  die  met  toepassing  van het  voormelde artikel  is  gewezen,  zonder 
grondslag verklaart1. (Artt. 61sexies et 416, Sv.)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1304.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2007, onder griffienum-
mer C 831, gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldi-
gingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de wettigheid 
van een onderzoekshandeling waarbij een persoon in zijn goederen wordt ge-
schaad:

1 Zie Cass., 22 sept. 2004, AR P.04.1128.F, AC., 2004, nr 428.
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Over het middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, 
hoewel deze bepaling niet toepasselijk is op de kamer van inbeschuldigingstel-
ling die uitspraak doet over het hoger beroep dat bij artikel 61sexies, §4, van het 
Wetboek van Strafvordering is bedoeld, faalt het naar recht.
In zoverre het middel aanvoert dat de wettigheid van de beschikking van de on-
derzoeksrechter waarbij toestemming wordt verleend tot vervreemding van een 
in beslag genomen goed, de identificatie van de eigenaar ervan vereist, ofschoon 
het voormelde artikel 61sexies dat niet vereist, faalt het eveneens naar recht.
Artikel 61sexies van het Wetboek van Strafvordering, voorziet niet in de nietig-
heid van de beschikking die de onderzoeksrechter met toepassing van de para-
grafen 1 en 2 van dit artikel heeft genomen, alleen omdat de kennisgeving die in 
paragraaf 3 is bepaald niet bij faxpost of ter post aangetekende brief is gebeurd 
met vermelding van de tekst van het voormelde artikel.
Door bijgevolg te vermelden dat de beschikking van de onderzoeksrechter van 
13  april  2007  geen  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vormvereiste 
schendt, omkleden de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden haar naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing heeft geen enkele onwettigheid tot gevolg die de 
eiser schade kan berokkenen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de grondslag 
van het verzoek om het beslagen goed niet te vervreemden :
Het arrest beslist dat het verzet van de eiser tegen de geplande vervreemding 
zonder belang is en verklaart diens hoger beroep tegen de beschikking van de on-
derzoeksrechter die met toepassing van artikel 61sexies van het Wetboek van 
Strafvordering is gewezen, zonder grondslag.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, 
van het voormelde wetboek, en valt niet onder de in het tweede lid van dat arti-
kel bepaalde gevallen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het Hof kan bijgevolg de overige punten van het middel niet onderzoeken, aan-
gezien dit kritiek uitoefent op een beslissing waartegen geen onmiddellijk cassa-
tieberoep openstaat.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
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P.-B. Lejeune, Luik.

Nr. 490

2° KAMER - 17 oktober 2007

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - FACULTATIEVE STRAF - HERHALING - VOORWAARDEN

2º  STRAF  —  ANDERE  STRAFFEN  -  TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING - 
FACULTATIEVE STRAF - HERHALING - VOORWAARDEN

1º  en  2°  Ingeval  de  terbeschikkingstelling  van de regering  aan de beoordeling  van de 
rechter is overgelaten, moeten de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag 
van de herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en worden de 
gronden van de beslissing erin omschreven; dit is een substantieel vormvereiste. (Art. 24, 
Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(H. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1142.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 24 van de Wet 
van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij:
Krachtens artikel 24 van de Wet tot bescherming van de maatschappij, moeten, 
ingeval  de  terbeschikkingstelling van de  regering  aan de  beoordeling van de 
rechter is overgelaten, de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag 
van de herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en wor-
den de gronden van de beslissing erin omschreven.
Dat is een substantieel vormvereiste.
Het arrest veroordeelt de eiser tot acht jaar opsluiting wegens de hem ten laste 
gelegde feiten die in staat van wettelijke herhaling zijn gepleegd na een veroor-
deling tot vijf jaar opsluiting, met uitstel van uitvoering gedurende vier jaar, uit-
gesproken bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Bergen van 22 septem-
ber 1998. Met toepassing van artikel 23, eerste lid, van de voormelde wet heeft 
het arrest hem eveneens ter beschikking van de regering gesteld gedurende tien 
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jaar.
Noch uit het arrest noch uit de overige stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat met het oog op de facultatieve straf van terbeschikkingstelling 
van de regering, de procedure betreffende de misdrijven die als grondslag van de 
herhaling gelden, bij het dossier van de vervolging was gevoegd.
Deze onwettigheid brengt de vernietiging mee van de gehele beslissing over de 
straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden. Zij heeft daarentegen geen invloed op de schuldigver-
klaring.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewe-
zen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden arrest  behalve  in  zoverre het  uitspraak doet  over  de 
schuld en over de burgerlijke rechtsvorderingen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik. 

17 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J.-P. Kilenda Kakengi Basila, Brussel.

Nr. 491

1° KAMER - 18 oktober 2007

INKOMSTENBELASTINGEN  —  AANSLAGPROCEDURE  — 
AANSLAGTERMIJNEN -  VERLENGDE AANSLAGTERMIJNEN - NIET-AANGEGEVEN INKOMSTEN 
UITGEWEZEN DOOR EEN RECHTSVORDERING -  BIJZONDERE TERMIJN VAN 12  MAANDEN - 
DRAAGWIJDTE

Artikel 358, §1, 3°, en §2, 3° van het W.I.B. (1992) hebben als doel de administratie een 
verlengde  termijn  te  geven  waarin  zij  een  aanslag  kan  vestigen  in  geval  een 
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf 
jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld; dit artikel laat aan de administratie 
niet  toe verder terug te gaan dan tot  de inkomsten van één van de vijf  jaren die het 
instellen  van  de  rechtsvordering  voorafgaan  die  de  niet-aangifte  van  belastbare 
inkomsten heeft uitgewezen; dat artikel sluit evenwel niet uit dat de administratie ook de 
inkomsten belast die na het instellen van de rechtsvordering niet  zijn aangegeven en 
waarvan het bestaan aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering. (Art. 358, §1, 
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3°, W.I.B. 1992; Art. 358, §2, 3°, W.I.B. 1992)

(M. T. BELGISCHE STAAT- Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0086.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 april 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan. 

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 358, §1, 3°, W.I.B. 1992, gewijzigd door artikel 72 van de Wet van 6 juli 1994 

(B.S. 16 juli 1994), zoals van toepassing voor aanslagjaar 1992.
Aangevochten beslissingen
Doordat het hof van beroep na te hebben vastgesteld (p. 9 arrest) dat 'uit de door eiser 

in voorziening niet betwiste gegevens van het administratief dossier, en in het bijzonder 
de brief van de Bijzondere Belastinginspectie Hasselt I aan de Hoofdcontroleur der belas-
tingen te Lanaken van 30 november 1995 (stuk 26 A.D.), blijkt dat de rechtsvordering te-
gen eiser in voorziening werd ingesteld op 12 november 1991'.

oordeelt dat 'dan ook dient te worden besloten dat de aanslag binnen de termijn voor-
zien in artikel 358 W.I.B. 1992 werd gevestigd en dat niet nader dient te worden onder-
zocht of de voorwaarde van toepassing van de termijn voorzien in artikel 354, tweede lid 
W.I.B. 1992, te weten het bewijs van bedrieglijk opzet of een oogmerk om te schaden, al 
dan niet vervuld is'.

Grieven
Artikel 358, §1, 3° W.I.B. 1992 zoals het van toepassing was voor aanslagjaar 1992 be-

paalt dat 'de belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs nadat de in 
artikel 354 bedoelde termijn is verstreken ingeval, ... 3° een rechtsvordering uitwijst dat 
belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf jaren vóór het jaar waarin de 
rechtsvordering is ingesteld';

Dat in casu niet betwist wordt dat de rechtsvordering werd ingesteld op 12 november 
1991. Met als gevolg dat met toepassing van artikel 358, §1, 3° W.I.B. 1992 enkel de be-
lastbare inkomsten kunnen belast worden die niet werden aangegeven gedurende de aan-
slagjaren 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990, zijnde de vijf (aanslag)jaren vóór het instellen 
van de rechtsvordering, doch niet zoals in casu aanslagjaar 1992.

zodat, door te beslissen dat in casu de inkomsten met betrekking tot aanslagjaar 1992 
konden belast worden op basis van artikel 358, §1, 3° W.I.B. 1992, gelet op het instellen 
van de rechtsvordering op 12 november 1991, deze bepaling door het Hof van Beroep 
werd geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 358, §1, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) be-
paalt dat de belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs 
nadat  de  in  artikel  354  bedoelde  bepaalde  termijn  is  verstreken  ingeval  een 
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één 
der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld. 
2. Artikel 358, §2, 3°, van hetzelfde wetboek bepaalt dat in die gevallen de be-
lasting  of  de  aanvullende  belasting  moet  worden  gevestigd  binnen  de  twaalf 
maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de in §1, 3°, 
genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden inge-
steld.
3. Artikel 358 heeft als doel in de gevallen erin bepaald, de administratie een 
verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen. Dit artikel laat 
aan de administratie niet toe verder terug te gaan dan tot de inkomsten van één 
van de vijf jaren die het instellen van de rechtsvordering voorafgaan die de niet-
aangifte van belastbare inkomsten heeft uitgewezen. Dit artikel sluit evenwel niet 
uit  dat  de  administratie  ook  de  inkomsten  belast  die  na  het  instellen van de 
rechtsvordering niet zijn aangegeven en waarvan het bestaan aan het licht is ge-
bracht door deze rechtsvordering.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. P. Lauwers, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 492

1° KAMER - 18 oktober 2007

1º  INKOMSTENBELASTINGEN  —  AANSLAGPROCEDURE  — 
AANSLAGTERMIJNEN - BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN VAN VIJF JAAR - INBREUKEN GEDAAN 
MET BEDRIEGLIJK OPZET - BEDRIEGLIJK OPZET - TOETSING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BESLISSINGEN IN 
LAATSTE AANLEG - OVERTREDING VAN DE WET - BEGRIP

3º  CASSATIEMIDDELEN  —  BELASTINGZAKEN  —  VEREISTE 
VERMELDINGEN -  VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN -  MIDDEL DAT 
LOUTER SCHENDING AANVOERT VAN DE RECHTSPRAAK VAN HET GRONDWETTELIJK HOF - GEVOLG
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1º De belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd gedurende vijf jaar vanaf 1 
januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is 
verschuldigd  in  geval  van  inbreuk  op  de  bepalingen  van  dat  wetboek  gedaan  met 
bedrieglijk opzet; de omstandigheid dat het bestuur een belastingverhoging toepast van 
slechts  20  pct.  gelet  op  de  concrete  omstandigheden  van  de  zaak  impliceert  niet 
noodzakelijk dat de belastingplichtige niet gehandeld heeft met bedrieglijk opzet en dat 
de  rechter  dit  bedrieglijk  opzet  niet  mag vaststellen. (Art.  259,  eerste  en tweede lid,  
W.I.B. 1964; Art. 354, eerste en tweede lid, W.I.B. 1992)

2º De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is geen wet als bedoeld in artikel 608 van het 
Ger. W. (Art. 608, Ger.W.)

3º Niet-ontvankelijk is het middel dat de appelrechters louter verwijt te hebben gehandeld in 
strijd met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. (Artt. 608 en 1080, Ger.W.)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT- Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) mag de belasting of aanvullende belasting worden gevestigd gedurende 
vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd 
waarvoor de belasting is verschuldigd in geval van inbreuk op de bepalingen van 
dat wetboek gedaan met bedrieglijk opzet.
2. De omstandigheid dat het bestuur een belastingverhoging toepast van slechts 
20 pct. gelet op de concrete omstandigheden van de zaak impliceert niet noodza-
kelijk dat de belastingplichtige niet gehandeld heeft met bedrieglijk opzet en dat 
de rechter dit bedrieglijk opzet niet mag vaststellen.
Het middel dat de tegenovergestelde stelling aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Derde middel 
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt het Hof kennis 
van de beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens 
overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van 
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nietigheid voorgeschreven vormen.
5. De eisers voeren in het onderdeel aan dat de appelrechters door hun grief be-
treffende de verwerking door de administratie van haar recht om nalatigheidsin-
terest te vorderen, onontvankelijk te verklaren, gehandeld hebben in strijd met de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
6. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is geen wet als bedoeld in artikel 
608 van het Gerechtelijk wetboek.
Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs.  P.  Ducheyne,  Brugge,  F.  Mourisse,  Brugge,  M.  Maus,  Brugge en Claeys 
Boúúaert.

Nr. 493

1° KAMER - 18 oktober 2007

1º  CASSATIEBEROEP  —  BELASTINGZAKEN  —  TERMIJNEN  VAN 
CASSATIEBEROEP  EN  BETEKENING  —  ALLERLEI  -  GEWESTBELASTINGEN - 
VLAAMS GEWEST -  BETWISTING INZAKE DE LEEGSTANDHEFFING -  CASSATIEBEROEP - 
VERPLICHTING TOT BETEKENING - SANCTIE

2º  GEMEENSCHAPS-  EN  GEWESTBELASTINGEN  -  VLAAMS GEWEST - 
LEEGSTANDHEFFING - CASSATIEBEROEP - VERPLICHTING TOT BETEKENING - SANCTIE

1º en 2° Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van het 
hof van beroep dat uitspraak doet over een betwisting inzake de heffing ter bestrijding 
van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, moet,  op straffe van 
onontvankelijkheid, vooraf worden betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is 
gericht. (Art. 1097, Ger.W.; Art. 39, Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995)

(G. T. VLAAMS GEWEST – Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en 
Technologische Innovatie) 

ARREST

(A.R. F.06.0097.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.



Nr. 493 - 18.10.07 HOF VAN CASSATIE 1967 

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van niet-ontvankelijk-
heid op van het cassatieberoep, waarvan de eiser bij gerechtsbrief overeenkom-
stig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek is verwittigd: het cassatieberoep 
is niet betekend aan de verweerder.
2.  Artikel  1079 van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  het  verzoekschrift 
waarbij een cassatieberoep wordt ingesteld, in voorkomend geval vooraf wordt 
betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is gericht.
3. Het blijkt niet dat de eiser zijn verzoekschrift in cassatie vooraf heeft laten be-
tekenen aan de verweerder.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.
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1° KAMER - 18 oktober 2007

INKOMSTENBELASTINGEN —  PERSONENBELASTING  — 
BEROEPSINKOMSTEN — BEDRIJFSLASTEN - TEN LASTE GENOMEN VERLIEZEN VAN 
EEN VENNOOTSCHAP - VOORWAARDEN INZAKE AFTREKBAARHEID - TENLASTENEMING MET HET OOG 
OP HET BEHOUD VAN PERIODIEK UIT DE VENNOOTSCHAP VERKREGEN BEDRIJFSINKOMSTEN - BEGRIP

De  verliezen  van  een  vennootschap  die  bestuurders  en  werkende  vennoten  of 
bedrijfsleiders ten laste nemen, zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde 
dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij 
periodiek uit de betrokken vennootschap verkrijgen; de wanverhouding tussen het bedrag 
van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich 
zelf geen reden om de aftrek van de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan 
wel  een  element  zijn  bij  de  beoordeling  van  de  wettelijke  voorwaarde  dat  de 
tenlasteneming van de verliezen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op 
het behoud van persoonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot 
periodiek  uit  de  vennootschap  verkrijgt;  de  omstandigheid  dat  de  bestuurder 
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beroepsinkomsten heeft verworven uit de verlieslatende vennootschap toont niet steeds 
aan dat de tenlasteneming van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het 
behoud van de beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt1. (Art.  
53, 15°, W.I.B. 1992, zoals van toepassing voor aj.1994)

(W. en V. T. BELGISCHE STAAT- Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1.  Onderhavige betwisting betreft  de tenlasteneming door eiser over het aanslagjaar 
1994 van het door de BVBA KRISELLE tijdens het boekjaar 1993 gemaakte verlies ten 
bedrage  van  200.000  BEF,  terwijl  hij  in  1993  vanwege  deze  vennootschap  een 
bezoldiging  genoot  van  41.018 BEF.  Bij  het  thans  bestreden  arrest  van  het  Hof  van 
Beroep  te  Antwerpen  werd  de  door  eisers  ingestelde  voorziening  terzake  ongegrond 
verklaard.

2.  In  het  tweede  middel tot  cassatie  komen  eisers  op  tegen  de  beslissing  van  de 
appelrechters dat de ten laste genomen verliezen niet aftrekbaar zijn omdat deze verliezen 
niet ten laste werden genomen met het inzicht om beroepsinkomsten uit de vennootschap 
te behouden.

(…)

5. Ook in het tweede onderdeel voeren eisers schending aan van artikel 53, 15° W.I.B. 
(1992) en verwijten de appelrechters inzonderheid aan deze bepaling een voorwaarde toe 
te  voegen die de wet niet  stelt  door,  bij  de beoordeling van de verhouding tussen de 
beroepsinkomsten en verliezen, als vereiste te stellen dat de belastingplichtige het bestaan 
van de redelijke verwachting moet aantonen dat de inkomsten uit de vennootschap ooit 
belangrijker zullen zijn dan de ten laste genomen verliezen. 

5.1. Artikel 53, 15° WIB 1992, zoal toepasselijk voor het aanslagjaar 1994, verbiedt 
uitdrukkelijk  de  aftrek  als  beroepskosten  van  verliezen  van  vennootschappen  die 
natuurlijke personen ten laste nemen, behoudens indien de tenlasteneming onder bepaalde 
voorwaarden  geschiedt  door  bestuurders  en  werkende  vennoten  voor  het  behoud  van 
beroepsinkomsten welke die belastingplichtige periodiek uit de vennootschap verkrijgt. 

5.2. Tot voor kort stelde de Administratie dat de aftrek diende geweigerd te worden 
indien er een ernstige wanverhouding bestond tussen het bedrag van de ten laste genomen 
verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten die de belastingplichtige gewoonlijk 
behaalde uit de vennootschap waarin hij bestuurder of werkend vennoot was. In de Com. 
I.B. werd ter zake als vereiste gesteld dat er een verhouding moet bestaan tussen het 
bedrag van de ten laste genomen verliezen en de inkomsten die de belastingplichtige uit 
de vennootschap ontvangt (de zogenaamde “proportionaliteitsvoorwaarde”; Com. I.B., nr. 
53/222). 

Deze  vereiste  vindt  men  nochtans  niet  terug  in  de  wettekst  zelf,  evenmin  als  in 
devroegere  wetgeving.  De  hoven  van  beroep  hebben  daarom  herhaaldelijk  het 
administratieve standpunt verworpen (cfr. o.m. Luik, 9 mei 1990, Fisc. Koer., 92/171; 
Antwerpen, 9 juni 1994, Fisc. Koer., 94/508; Antwerpen, 5 mei 1995, Fisc. Koer., 95/508; 
Antwerpen, 22 oktober 1996, F.J.F., N° 96/262; Gent, 16 januari 1997, Fiscoloog, 1997, 
nr.  606;  Brussel,  13 januari  1997,  Fisc.  Koer.,  97/322; Gent,  2  oktober 1997,  A.F.T., 
1998, 118; Gent, 25 juni 1998, Fisc. Koer., 1998, 392; Bergen, 4 december 1998, F.J.F., 
N° 99/73; TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht,  2004, Brussel,  De Boeck en 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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Larcier, 2004, p. 187, nr. 1264, voetnoot 777).

5.3.  Gelet  op  de  voor  de  administratie  ongunstige  arresten,  werd  beslist  om  de 
administratieve commentaar aan te passen en de proportionaliteitsvoorwaarde op te heffen 
(Com. I.B. 92, nr. 53/222, 1° e.v.).

Thans  gaat  de  administratie  er  terecht  van  uit  dat  “de  (wan)verhouding  tussen  het 
bedrag van de door de bedrijfsleider ten laste genomen verliezen van de vennootschap en 
het  bedrag van de beroepsinkomsten die  betrokkene uit  de  vennootschap verkrijgt  op 
zichzelf  geen reden is om de aftrek van de door een bedrijfsleider ten laste genomen 
verliezen te weigeren” en dat “de (wan) verhouding wel een element of een criterium kan 
zijn  bij  de  beoordeling  van  de  wettelijke  voorwaarde  dat  de  tenslasteneming  van 
vennootschapsverliezen moet zijn gedaan met het oog op het behoud van persoonlijke 
beroepsinkomsten die de bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt”. 

Deze administratieve richtlijn, opgenomen in de administratieve circulaire van 13 juli 
1998, nr. Ci.RH.243/486.044 en de Com. I.B. 92, is gesteund op een aantal arresten van 
de Raad van State die als bijlagen 4 en 5 bij de voormelde circulaire zijn opgenomen, en 
is ondertussen door talrijke arresten bevestigd (o.m. Brussel, 18 februari 1999, Fiscoloog, 
712,  10;  Antwerpen,  22  februari  2000,  F.J.F.,  N°  2001/75;  Antwerpen,  19  november 
2002, F.J.F., N° 2003/103; Zie ook Parl. Vr. nr. 705 van Mevr. PIETERS van 28 mei 
2OO1, Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, nr. 102, p. 11917-11920; Bull., nr. 828, p. 1973-
1979; Parl. Vr. nr. 704 van de h. HENDRICKX van 22 mei 2001, Vr. en Antw., Kamer, 
2001-2002, nr. 102, p. 11913-11917; Bull., nr. 828, p. 1967).

5.4. Ook uw Hof heeft zich bij deze rechtspraak aangesloten in een arrest van 8 juni 
2006 (A.R. nr. F.04.0022.N, met concl. O.M., www.cass.be).

Uw Hof preciseerde daarbij dat de omstandigheid dat de bestuurder beroepsinkomsten 
heeft  verworven  uit  de  verlieslatende  vennootschap  niet  steeds  aantoont  dat  de 
tenlasteneming van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het behoud van 
de beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt.

5.5. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 augustus 1986 werd het 
nieuw voorgestelde artikel 50, 6° WIB 1964 (thans artikel 53, 15° WIB 1992) als volgt 
verantwoord:

“Anderzijds stelt de administratie vast dat de neiging tot het oprichten van vennoot-
schappen – zonder dat het noodzakelijk gaat om optievennootschappen – met als uiteinde-
lijk doel verliezen te creëren, overhands toeneemt. Deze vorm van belastingontwijking 
moet worden tegengegaan. Daarom wordt tevens voorgesteld de verliezen die door de 
vennoten ten laste worden genomen, op fiscaal vlak slechts in aanmerking te nemen in-
dien zij het bewijs leveren dat:

- de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij 
periodiek uit die vennootschap verkrijgen…;

- die tenlasteneming gebeurt bij wijze van een definitieve storting in speciën;

- die gestorte sommen door de vennootschap volledig aangewend worden voor 

 de vermindering van haar bedrijfsverliezen.”

De voorgestelde  maatregel  wordt  mede verantwoord door  het  stelsel  dat  thans  van 
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toepassing is op de inkomsten van de bestuurders van aandelenvennootschappen en van 
werkende  vennoten  van  personenvennootschappen,  waarbij  als  bezoldigingen  worden 
belast de inkomsten die zij wegens de in de vennootschap uitgeoefende activiteit behalen. 
In dat stelsel is het logisch te beschouwen dat de door een bestuurder of werkend vennoot 
ten laste genomen verliezen van de vennootschap enkel fiscaal aftrekbaar zijn wanneer zij 
ten laste worden genomen om de bedrijfsinkomsten uit die vennootschap te behouden 
(M.v.T., Ontwerp van wet houdende fiscale bepalingen, Parl. St., Senaat, zitting 1985-86, 
19 juni 1986, p.8-9).

5.6.  Uit  de  wettekst  kan  afgeleid  worden  dat  de  betrokken  bestuurder  of  werkend 
vennoot periodieke inkomsten moet behaald hebben en deze ook in de toekomst wil veilig 
stellen door de huidige vennootschapsverliezen ten laste te nemen. De problematiek van 
de  verhouding  tussen  het  bedrag van het  ten laste  genomen verlies  en de periodieke 
inkomsten situeert zich dus in het zeer brede kader van het geheel van de bedrijfsuitgaven.

Daarbij  moet  men  er  redelijkerwijze  van  uitgaan  dat  niemand  zomaar  belangrijke 
sommen onherroepelijk stort aan een verlieslijdende vennootschap als hij daarvoor geen 
goede reden heeft: ofwel hoopt de betrokken bedrijfsleider door de tenlasteneming van het 
verlies in de toekomst uit de vennootschap zijn periodiek inkomen te halen, hetgeen deze 
tenlasteneming volledig verantwoordt, ofwel heeft deze persoon andere bedoelingen en 
dan moet de aftrek geweigerd worden (K. GHEYSEN, “Omtrent de tenlasteneming van 
verliezen en de “redelijke” verhouding daarbij  met  de bedrijfsinkomsten”,  noot  onder 
Antwerpen, 9 juni 1994, A.F.T., 1994, (222), 225).

Het is precies bij de beoordeling van de casus naar dat onderscheid dat de verhouding 
tussen  het  ten  laste  genomen verlies  en  de  periodieke  inkomsten  een rol  kan spelen. 
Wanneer bv. de periodieke inkomsten altijd gering waren en uit de gegevens van de zaak 
blijkt dat deze nooit hoger kunnen worden, is het niet onredelijk om een tenlasteneming 
van een belangrijk verlies als bedrijfsuitgave te weigeren (K. GHEYSEN, o.c., p. 226)2.

Een tenlasteneming weigeren als bedrijfsuitgave op de enkele grond dat deze zelfs in 
belangrijke  mate  de  actuele  periodieke  inkomsten  overtreft,  lijkt  anderzijds  niet 
gerechtvaardigd.

5.7.  De  verhouding  tussen  het  bedrag  van  het  ten  laste  genomen  verlies  en  de 
periodieke inkomsten dient bovendien te worden beoordeeld in een breder perspectief dan 
louter in het jaar waarin de tenlasteneming plaats vond.

Het is immers in de kleinere familievennootschappen de regel dat de beroepsinkomsten 
groter worden naarmate het vennootschapsresultaat beter wordt, maar omgekeerd ook dat 
de  periodieke  inkomsten  kleiner  worden  wanneer  de  vennootschap  verliezen  boekt. 
Wanneer de vennootschap verliezen boekt, zou het overigens bedrijfseconomisch niet te 
verantwoorden  zijn  om  het  vennootschapsverlies  te  verhogen  door  plots  hogere 
vergoedingen toe te kennen aan de bestuurders of werkende vennoten. In die optiek is het 

2 Het standpunt van Philippart De Foy sluit hierbij aan: “A vrai dire, on ne voit pas de raison de 
refuser la disproportion entre les pertes et les revenus comme une présomption de l’homme selon 
laquelle  la  prise  en  charge  n’a  pas  pour  but  de  sauvegarder  des  revenus  professionnels.  Les  
décisions qui rejettent  d’emblée cette présomption comme étant contraire à la loi me paraissent  
critiquables à cet égard. En particulier, il n’est pas normal que le juge se contente de constater que 
l’associé a effectivement perçu périodiquement des revenus de sa société sans chercher à savoir si la 
prise en charge de la perte avait réellement pour but la sauvegarde de ses revenus professionnels  
futurs” (PHILIPPART DE FOY, B., “Les conditions de proportionnalité et d’antériorité en matière de prise 
en charge des pertes sociales”, R.G.F., 2000, (186), 192.
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mogelijk dat gedurende de jaren dat de vennootschap verliezen boekt, de bedrijfsleider 
zich  tevreden  stelt  met  een  kleinere  periodieke  vergoeding  en  zelfs  de 
vennootschapsverliezen aanzuivert door storting van een onherroepelijke som, omdat hij 
in  de  stellige  overtuiging  verkeert  dat  de  vennootschap  in  de  nabije  toekomst  terug 
winsten zal maken, hetgeen dan voor hem weer hogere periodieke vergoedingen mogelijk 
maakt. 

Met auteur GHEYSEN kan aangenomen worden dat de keuze voor een dergelijk beleid 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de belastingplichtige behoort, terwijlde Administratie 
zich onmogelijk vermag in de plaats te stellen van de belastingplichtige om een dergelijke 
keuze af te wijzen (K. GHEYSEN, o.c., p. 226).

5.8. In deze zaak hebben de appelrechters hoger vermelde principes correct toegepast 
waar zij  een onderzoek hebben verricht  naar de  feitelijke  bedoeling van de werkende 
vennoot-zaakvoerder  .  De  appelrechters  komen  namelijk  tot  de  bevinding  dat  de 
tenlasteneming van de verliezen ten deze niet gebeurde met het oog op het behalen van 
beroepsinkomen uit de vennootschap op grond van een gedetailleerde ontleding van de 
door eerste eiser ontwikkelde strategie.

De appelrechters hebben in dat verband immers vastgesteld dat:

- de verliezen werden ten laste genomen om het voortbestaan van de vennootschap te 
verzekeren;

- eerste eiser evenwel niet aantoont dat de structuur van de vennootschap, haar financi-
eel plan, haar lasten en inkomsten op korte, middellange of lange termijn toelaten om be-
roepsinkomsten te verwerven die belangrijker zijn dan de ten laste genomen verliezen;

- het totaal ongeloofwaardig is voor te houden dat jaarlijks geld aan een vennootschap 
wordt  afgestaan,  terwijl  er  geen  enkele  redelijke  verwachting  zou  bestaan  dat  de 
inkomsten uit  de vennootschap ooit  belangrijker zullen zijn dan de ten laste genomen 
verliezen.

5.9. Eisers’ standpunt faalt overigens naar recht waar zij er van uitgaan 

dat bij de beoordeling van de verhouding tussen de beroepsinkomsten en verliezen, als 
vereiste te stellen dat de belastingplichtige het bestaan van de redelijke verwachting moet 
aantonen dat de inkomsten uit de vennootschap ooit belangrijker zullen zijn dan de ten 
laste genomen verliezen. Eisers voerden in hun synthesebesluiten op p. 14 overigens zelf 
aan dat “ook in de rechtspraak wordt gesteld dat er sprake dient te zijn van een redelijke 
verwachting  dat  er  middels  de  tenlasteneming  gegarandeerd  wordt  dat  er  op  korte, 
middellange of lange termijn in het behoud van inkomsten voorzien wordt”. 

De rechter kan zich bij de beoordeling van de precieze bedoeling van de bedrijfsleider 
laten leiden door de hoegrootheid van bedoelde inkomsten.

Het zou overigens niet te verzoenen zijn met de hoger besproken ratio legis van artikel 
53, 15° van het W.I.B. 1992 wanneer, bij  de oprichting van vennootschappen met als 
uiteindelijk doel verliezen te creëren, de ter zake gestelde voorwaarde eenvoudigweg zou 
kunnen  omzeild  door  de  bedrijfsleider  eenvoudigweg  en  pro  forma  een  bescheiden 
beroepsinkomen toe te kennen.

Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
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(…)

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.06.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Krachtens het toepasselijk artikel 53, 15°, van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen  (1992)  worden  als  beroepskosten  niet  aangemerkt,  verliezen  van 
vennootschappen die bestuurders en werkende vennoten ten last nemen, behou-
dens indien de tenlasteneming geschiedt door de onherroepelijke en onvoorwaar-
delijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die 
belastingplichtige periodiek uit de vennootschap verkrijgt en de aldus betaalde 
som door de vennootschap volledig wordt  gebruikt  voor de aanzuivering van 
haar verliezen.
Hieruit volgt dat de verliezen van een vennootschap die bestuurders en werkende 
vennoten of bedrijfsleiders ten laste nemen, slechts aftrekbaar zijn als beroeps-
kosten op voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud 
van bedrijfsinkomsten die zij periodiek uit de betrokken vennootschap verkrij-
gen.
4. De wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en 
het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich zelf geen reden om de aftrek van 
de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de 
beoordeling van de wettelijke voorwaarde dat de tenlasteneming van de verlie-
zen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op het behoud van per-
soonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot periodiek uit 
de vennootschap verkrijgt.
De omstandigheid dat de bestuurder beroepsinkomsten heeft verworven uit de 
verlieslatende vennootschap toont niet steeds aan dat de tenlasteneming van de 
vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het behoud van de beroepsin-
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komsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt.
5. De appelrechters die oordelen dat het totaal ongeloofwaardig is voor te hou-
den dat jaarlijks geld aan een vennootschap wordt afgestaan, terwijl er geen en-
kele redelijke verwachting zou bestaan dat  de inkomsten uit de vennootschap 
ooit belangrijker zullen zijn dan de ten laste genomen verliezen, voegen aan de 
wet geen voorwaarde toe die deze niet bevat, maar oordelen alleen dat in concre-
to niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden om de verliezen af te trekken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: B. Smets, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 495

1° KAMER - 19 oktober 2007

1º KOOP - VERBORGEN GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK - BEGRIP

2º GEBREK VAN DE ZAAK - KOOP - VERBORGEN GEBREKEN - BEGRIP

3º KOOP - VERBORGEN GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK - RECHTSVORDERING VAN DE KOPER 
- GRONDSLAG

4º VORDERING IN RECHTE - KOOP - VERBORGEN GEBREKEN - RECHTSVORDERING VAN DE 
KOPER - GRONDSLAG

5º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS -  VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ -  CONCLUSIES - 
GEDING TUSSEN PARTIJEN - BEGRIP - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of moest 
kunnen vaststellen1. (Art. 1641, B.W.)

3º en 4° Wanneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, kan de koper 
alleen de rechtsvordering  tot  vrijwaring  voor  verborgen gebreken instellen en  niet  de 
rechtsvordering wegens niet-nakoming van de verplichting tot levering van een zaak die 
conform de verkochte zaak is. (Art. 1641, B.W.)

5º Tussen de partijen is een geding aangegaan wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster verzocht heeft om de wijziging van het 
beroepen vonnis dat de rechtsvordering van de eiseres had toegewezen en haar in de 

1 Zie Cass., 29 maart 1976, AC., 1976, 872 en Cass., 24 nov. 1989, AR 6491, AC., 1989-1990, nr 196
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kosten had veroordeeld, en dat de partijen tegen elkaar conclusies hebben genomen. Het 
tegen die verweerster ingestelde cassatieberoep is ontvankelijk2 3. 

(DEXIA INSURANCE nv T. RENAULT BELGIQUE-LUXEMBOURG nv en ETABLISSEMENTS ENCLIN nv; DEXIA 
INSURANCE nv T. AGF Belgium Insurance nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0500.F – C.05.0403.F) 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 18 december 2003 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer C.04.0500.F voert de eiseres een middel aan:

Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 1101,  1108,  1126,  1184,  1246,  1582,  1603,  1604,  1606,  1641,  1642, 

1643, 1644 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met wijziging van het bestreden vonnis verklaart het bestreden arrest de rechtsvorde-

ring van de in de rechten van haar verzekerde gesubrogeerde eiseres, welke rechtsvorde-
ring hierop was gebaseerd dat de verweersters hun verplichting tot levering van een con-
forme zaak niet waren nagekomen, niet gegrond, verwerpt ze en veroordeelt (de eiseres) 
in de door de verweersters in beide instanties gemaakte kosten, op grond dat de eiseres be-
twist dat "er een structureel gebrek bestaat dat inherent is aan de verkochte zaak en zo ern-
stig is dat het de zaak ongeschikt maakt voor gebruik, wat de omschrijving van het koop-
vernietigend gebrek is in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek".

"een intrinsiek gebrek is geen gebrek aan conformiteit: 'een geleverde zaak is niet con-
form wanneer ze niet in overeenstemming is met de bepalingen van het contract. Er is 
sprake van een gebrek wanneer de geleverde zaak aangetast is door een gebrek dat de 
zaak veel minder geschikt maakt voor gebruik' (...) in geval van een intrinsiek gebrek be-
staat er evenmin dwaling over de zaak zelf (...); dat het voor het bestaan (herstel) van de 
gelijkheid tussen de pleiters vereist is dat elke koper die in dezelfde of in een analoge situ-
atie verkeert over een en dezelfde rechtsvordering beschikt' (...) 'ofwel vertoont de zaak 
wel degelijk een structureel gebrek, in welk geval de regels van de vrijwaring van toepas-
sing zijn. Ofwel vertoont ze op zich geen gebreken, maar beantwoordt ze niet aan het ge-
bruik waartoe ze in de overeenkomst is bestemd, in welk geval er sprake is van een ver-
borgen gebrek aan conformiteit en de regels met betrekking tot de levering van toepassing 
zijn' (...).(...) Hoewel in laatstgenoemd geval de vordering waarover de koper beschikt als 
hij te maken krijgt met één van die gevallen van verborgen gebrek aan conformiteit, een 
twistpunt is in de rechtsleer en de rechtspraak, en het Hof van Cassatie ze in zijn recht-
spraak opvat als functionele verborgen gebreken waarop de regels van de vrijwaring van 

2 Zie Cass., 18 juni 2004, AR C.03.0036.F, AC., 2004, nr 339.
3 Te dezen had de eiseres haar oorspronkelijke rechtsvordering ingesteld tegen de vennootschappen 
wier beroepsaansprakelijkheid verzekerd was bij de verweerster die reeds in eerste aanleg vrijwillig 
was tussengekomen. De rechtsvordering van de eiseres was voor de eerste rechter toegewezen, maar 
werd in hoger beroep afgewezen. 
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toepassing zijn, is er daarentegen geen discussie mogelijk voor de intrinsieke gebreken uit 
hoofde waarvan uitsluitend de rechtsvordering tot vrijwaring kan worden ingesteld; (...) 
dat (de eiseres) te dezen aanvoert dat de motor een structureel gebrek vertoont waardoor 
het voertuig totaal ongeschikt is voor het normale gebruik waartoe het bestemd was; dat 
zij niet betwist dat het voertuig, zoals alle andere voertuigen die van dezelfde fabricagelijn 
gerold zijn, zonder dat gebrek helemaal zou hebben beantwoord aan de bepalingen van 
het contract, die van haar verzekerde werden verwacht; dat, aangezien derhalve alleen de 
rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken kon worden ingesteld, (de eise-
res) niet met de enige bedoeling te ontkomen aan de exceptie van laattijdigheid die terecht 
aan haar is tegengeworpen, haar vordering kan baseren op de verbintenis tot levering die 
hoe dan ook geen verband houdt met de intrinsieke verborgen gebreken".

Grieven
Volgens artikel 1126 van het Burgerlijk Wetboek "heeft ieder contract tot voorwerp iets 

dat een partij zich verbindt te geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te 
doen". Die bepaling vormt een bijzonder toepassingsgeval van artikel 1101 van genoemd 
Wetboek.  Artikel  1108 van dat wetboek vereist  voor de geldigheid van gelijke welke 
overeenkomst onder meer het bestaan van "een bepaald voorwerp als inhoud van de ver-
bintenis".

In elk wederkerig contract waarvan de verkoop slechts een bijzonder geval is, "is de 
ontbindende voorwaarde", naar luid van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek dat het 
gemeen recht terzake vormt, "altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van bei-
de partijen haar verbintenis niet nakomt"; En, voegt het tweede lid hieraan toe "het con-
tract is in dit geval niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis 
niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst 
uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeen-
komst te vorderen, met schadevergoeding". Krachtens het derde lid van dat artikel kan de 
rechter die over de vordering uitspraak moet doen, nagaan of de ernst van de tekortko-
ming die aan degene die de verbintenis moet nakomen wordt verweten, de sanctie wettigt 
waarom de eiser  hem verzoekt.  De stilzwijgende ontbindende voorwaarde van artikel 
1184 kan enkel worden uitgesloten ofwel in het geval dat ze contractueel vervangen wordt 
door een strengere uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde, behalve in de gevallen dat de 
wet deze verbiedt, ofwel als de wet zelf deze uitdrukkelijk vervangt door een andere sanc-
tie die de wetgever op de door hem bepaalde wijze meer geschikt heeft bevonden; in dat 
geval mag enkel op grond van een formele en nauwkeurige tekst die op beperkende wijze 
van toepassing is, worden aangenomen dat de rechtsvordering tot ontbinding of tot scha-
devergoeding van gemeen recht niet langer van toepassing is in het in de wet uitdrukkelijk 
bepaalde geval.

Geen enkele bijzondere bepaling die van toepassing is op de koopovereenkomst sluit de 
toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek op dat soort overeenkomst uit, 
wel integendeel.

De koop is volgens artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst waarbij 
de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te 
betalen. De verplichting om de zaak te leveren houdt de plicht in deze te leveren en de 
plicht om de koper te vrijwaren zowel in geval van uitwinning als voor de verborgen ge-
breken van de verkochte zaak.

Terwijl de verbintenis tot levering op grond waarvan de verkoper een zaak moet leve-
ren die volledig conform de verkochte zaak is, bij niet-nakoming ervan, onderworpen is 
aan het gemeen recht van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, valt de rechtsvorde-
ring tot ontbinding of tot vermindering van de prijs die gegrond is op het bestaan van een 
verborgen gebrek, onder toepassing van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk 
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Wetboek. De rechtsvordering tot ontbinding of tot schadevergoeding ingeval de verkoper 
zijn verplichting om een zaak te leveren die conform de verkochte zaak is, niet nakomt, is 
echter niet uitgesloten, zelfs wanneer het gebrek aan conformiteit een, zelfs ernstig, ge-
brek is van de zaak, daar de koper het recht heeft zich op de vrijwaring voor gebreken te 
beroepen en noch artikel 1641 noch de artikelen 1642 tot 1644 van het Burgerlijk Wet-
boek in een dergelijke uitsluiting voorzien.

De verkoper is op grond van zijn leveringsverbintenis gehouden aan de koper een zaak 
te leveren die overeenkomt met de verkochte zaak; die resultaatsverbintenis houdt de ver-
plichting in een zaak te leveren die geen verborgen gebrek aan conformiteit vertoont; die 
gebreken kunnen niet worden gedekt door de inontvangstneming en de aanvaarding van 
de zaak; enkel de aanvaarding kan tot gevolg hebben dat de koper elke vordering verliest 
die hij tegen de verkoper zou kunnen instellen wegens zichtbare niet-overeenstemming 
van de geleverde zaak met de verkochte zaak. 

Op grond van zijn leveringsplicht dient de verkoper de koper een zaak ter beschikking 
te stellen die op alle punten overeenstemt met wat laatstgenoemde ervan verwacht, zowel 
qua identiteit of hoeveelheid als qua kwaliteit, zoals tevens volgt uit artikel 1246 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de schuldenaar die een zaak moet leveren de verplichting oplegt 
een zaak van goede kwaliteit te geven.

Daaruit volgt dat de verkoper, als hij een zaak levert die door een gebrek is aangetast, 
zijn leveringsplicht niet nakomt; als dat gebrek verborgen is, staat het de koper dus vrij 
om tegen de verkoper een rechtsvordering in te stellen overeenkomstig het gemeen recht 
van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en zich daarbij te beroepen op het gebrek 
aan conformiteit, nu de aanvaarding dat gebrek niet dekt en dit alleen de mogelijkheid 
ontneemt om die rechtsvordering eventueel in te stellen, daar ze niet onderworpen is aan 
de regels van de artikelen 1644 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Hij kan zich ook beroepen op de vrijwaring voor verborgen gebreken door de rechts-
vordering tot ontbinding wegens koopvernietigende gebreken of tot vermindering van de 
prijs in te stellen.

De inontvangstneming en de aanvaarding van de geleverde zaak zijn van geen enkele 
invloed op het recht van de koper om, wanneer hij zijn rechtsvordering baseert op het ge-
brek aan conformiteit, zich te beroepen op het bestaan van een verborgen gebrek, daar die 
rechtsvordering niet wordt uitgesloten door de rechtsvordering tot vrijwaring tegen gebre-
ken waarover de koper daarnaast beschikt, ongeacht, wat dat betreft, of de geleverde zaak 
aangetast is door een intrinsiek dan wel door een functioneel gebrek. De wet maakt im-
mers geen enkel onderscheid, noch wat betreft de verplichting om een conforme zaak te 
leveren en de sanctie daarop, namelijk de stilzwijgende ontbindende voorwaarde, noch 
wat betreft de vrijwaring voor verborgen gebreken, tussen het gebrek dat eigen is aan de 
zaak en het gebrek dat, zonder de zaak zelf aan te tasten, haar ongeschikt maakt voor het 
gebruik waartoe de koper, met medeweten van de verkoper, haar bestemt.

Daaruit volgt dat het arrest, door op de in het middel weergegeven gronden te beslissen 
dat de eiseres de gemeenrechtelijke rechtsvordering tot ontbinding van de koop met scha-
devergoeding niet  kon instellen tegen de verweersters in haar hoedanigheid van in de 
rechten en rechtsvorderingen van de koper gesubrogeerde verzekeraar, daar zij zich beriep 
op het bestaan van een intrinsiek verborgen gebrek van het litigieuze voertuig en tegen de 
verkopers enkel een rechtsvordering tot vrijwaring tegen verborgen gebreken kon instel-
len met uitsluiting van elke rechtsvordering wegens niet-nakoming van de verplichting tot 
levering van een conform goed, die niet kan worden ingesteld in geval van intrinsieke ver-
borgen gebreken, alle in het middel aangegeven bepalingen schendt.

In het cassatieverzoekschrift dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.05.0403.F waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert 
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de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
A. Cassatieberoep, op de algemene rol ingeschreven onder het nr. C.04.0500.F:
Naar luid van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper gehouden 
tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze onge-
schikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig 
verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of 
slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.
Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of niet 
moest kunnen vaststellen.
Het arrest stelt vast dat de motor van het voertuig van de verzekerde van de eise-
res na gebruik vuur vatte en het voertuig volledig vernield werd en dat de motor 
aangetast was door een verborgen gebrek.
Het beslist dat, "aangezien derhalve alleen de rechtsvordering tot vrijwaring voor 
verborgen gebreken kon worden ingesteld, (de eiseres) niet met de enige bedoe-
ling te ontkomen aan de exceptie van laattijdigheid die terecht aan haar is tegen-
geworpen haar vordering kon baseren op de verbintenis tot levering".
Door op grond van die overwegingen te  beslissen dat,  wanneer  de verkochte 
zaak door een verborgen gebrek is aangetast, de koper alleen de rechtsvordering 
tot vrijwaring voor verborgen gebreken kan instellen en niet de rechtsvordering 
wegens niet-nakoming van de verbintenis om een zaak te leveren die conform de 
verkochte zaak is, maakt het arrest een juiste toepassing van de in het middel 
vermelde wetsbepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
B. Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.05.0403.F:
Het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-
ontvankelijkheid, volgens hetwelk de eiseres geen rechtsvordering tegen de ver-
weerster heeft ingesteld en er tegen de eiseres geen veroordeling is uitgesproken 
die de verweerster ten goede komt:
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster de 
hervorming heeft gevorderd van het bestreden vonnis dat de rechtsvordering van 
de eiseres aangenomen had en haar had veroordeeld in de kosten van eerste aan-
leg en hoger beroep en dat de partijen tegen elkaar conclusies hebben genomen.
Tussen die partijen was dus een geding aangegaan voor de rechter.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Uit  het  antwoord  op  het  tot  staving  van  het  cassatieberoep  in  de  zaak  nr. 
C.04.0500.F aangevoerde middel volgt dat het arrest wettig beslist dat de eiseres 
haar rechtsvordering niet kan baseren op de niet-nakoming van de verbintenis tot 
levering van een conforme zaak.



1978 HOF VAN CASSATIE 19.10.07 - Nr. 495 

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol ingeschreven zijn onder de 
nummers C.04.0500.F en C.05.0403.F.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal. 

Nr. 496

1° KAMER - 19 oktober 2007

1º BEZITSVORDERING - BEZIT - ACTIO REÏNTEGRANDA - VEREISTEN

2º BEZIT - BEZITSVORDERING - ACTIO REÏNTEGRANDA - VEREISTEN

1º en 2° De bezitsvordering, actio reïntegranda genaamd, strekt tot  handhaving van de 
openbare rust en kan worden ingesteld door elke houder, uit welken hoofde ook, van een 
onroerend goed of onroerend zakelijk recht die in het genot daarvan wordt gestoord door 
geweld of feitelijkheid1 2. (Art. 1370, B.W.)

(P. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0509.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 25 februari 2004 in hoger be-
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan :

Eerste middel

1 Zie Cass., 29 mei 1997, AR C.95.0455.F, AC., 1997, nr 245.
2 Het O.M. was van mening dat de door de rechtbank bevolen heropening van het debat aldus kon 
worden uitgelegd dat ze betrekking had op de bepaling van de aard van het recht waarop de actio 
reïntegranda berustte en niet op de titel uit hoofde waarvan het bezit werd uitgeoefend. Het bestreden 
arrest dat overweegt dat het in de huidige stand van het dossier alleen mogelijk is met zekerheid aan 
te tonen dat de eisers daden hadden verricht die overeenkwamen met de uitoefening van een recht 
van overgang, en dat dus niet door verjaring kon worden verkregen en niet de grondslag kon vormen 
van een actio reïntegranda, biedt het bestreden vonnis de eisers inderdaad de gelegenheid het bestaan 
aan te  tonen van "daden waaruit  zou blijken dat  zij  zich als  eigenaars  hadden gedragen" of die 
"overeenkwamen" met het geclaimde recht, teneinde dat recht als al dan niet vatbaar voor verjaring te 
omschrijven.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234 en 2235 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 1370 en 1371 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben aangenomen dat de verweerder een feitelijkheid had begaan betreffende 

de litigieuze strook grond waardoor de eisers gerechtigd waren de "actio reintegranda" in 
te stellen, beveelt het bestreden vonnis de heropening van het debat voor de doeleinden 
die het preciseert en beslist het dat, "in strijd met wat de eerste rechter heeft beslist, [...] 
(de eisers) niet voldoende aantonen dat het door hen geclaimde bezit van de litigieuze 
strook grond overeenkomt met de uitoefening van een eigendomsrecht; dat het echtpaar 
P.-D., door verschillende jaren geleden een deel van de grond langs hun gebouw en hun 
erf bij hun erf in te lijven, op ondubbelzinnige wijze ten aanzien dat welbepaalde stuk 
grond handelingen hebben verricht die neerkomen op de uitoefening van een eigendoms-
recht; dat (de eisers) evenwel betreffende het niet bij hun erf ingelijfde deel van dat stuk 
grond waarop het onderhavige geschil betrekking heeft geen enkele precisering verstrek-
ken en thans niet aantonen voortdurend materiële handelingen van enige betekenis te heb-
ben verricht (onderhoud van dat stuk grond, scheren of maaien van het zich erop bevin-
dende gras, aanplantingen of andere) waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat zij meer 
rechten hebben uitgeoefend dan een recht van overgang; dat immers het feit dat zij een 
poort hebben aangebracht in de muur die liep over een deel van de grond langs hun ge-
bouw en die uitgaf op de litigieuze strook grond, de uiting is van hun wil om zich een 
recht van overgang over die strook voor te behouden, maar niet het bewijs oplevert dat zij 
op dat goed handelingen hebben verricht die neerkomen op de uitoefening van een recht 
van eigendom; dat er grond bestaat tot heropening van het debat teneinde de (eisers) uit te 
nodigen het bewijs te leveren van concrete elementen waaruit kan blijken dat zij zich door 
hun daden als eigenaars hebben gedragen van de litigieuze strook grond".

Grieven
Artikel 1370, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "bezitsvorderin-

gen worden slechts onder de volgende voorwaarden toegelaten:
1. mits het gaat om onroerende goederen of onroerende rechten die verkregen kunnen 

worden door verjaring,
2. mits de eiser bewijst gedurende ten minste een jaar in het bezit ervan te zijn geweest.
3. mits het bezit alle eigenschappen heeft, vereist bij de artikelen2228 tot 2235 van het 

Burgerlijk Wetboek,
4. mits minder dan een jaar verlopen is sedert de stoornis of de ontzetting van bezit".
Het tweede lid voegt eraan toe dat "er niet moet worden voldaan aan de voorwaarden 

die onder 2° en 3° zijn gesteld, wanneer de stoornis of de ontzetting van bezit veroorzaakt 
is door geweld of feitelijkheden".

Hoewel artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "om iets door verjaring te 
verkrijgen, een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig be-
zit, als eigenaar is vereist" en hoewel degene die de bezitsvordering instelt het feit van het 
bezit dient te bewijzen, wat hij mag doen met alle middelen van recht, kan daarentegen, 
wanneer wordt aangevoerd dat de genotstoornis door geweld of feitelijkheid wordt ver-
oorzaakt, degene die de bezitsvordering, "actio reintegranda" genaamd, instelt, niet ertoe 
worden verplicht aan te tonen dat hij een recht van eigendom bezat op het onroerend goed 
waarop zijn rechtsvordering betrekking heeft. Het volstaat dat de eiser op het onroerend 
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goed een feitelijke macht van welke aard ook, uitoefent.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De door de eisers ingestelde rechtsvordering is een bezitsvordering, actio reinte-
granda genaamd, die strekt tot handhaving van de openbare rust en kan worden 
ingesteld door eenieder die, uit welke hoofde ook, houder is van een onroerend 
goed of onroerend zakelijk recht en in het genot daarvan wordt gestoord door ge-
weld of feitelijkheid.
Krachtens artikel 1370, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek dient de eiser 
niet het bewijs te leveren van zijn burgerlijk bezit dat de in de artikelen 2228 tot 
2235 van het Burgerlijk Wetboek omschreven kenmerken vertoont.
Na te hebben vastgesteld dat de door de verweerder verrichte daden feitelijke ge-
welddaden zijn, beslist het bestreden vonnis dat de eisers, in de huidige stad van 
het dossier, "niet voldoende aantonen dat het door hen geclaimde bezit van de li-
tigieuze strook grond overeenkomt met de uitoefening van een eigendomsrecht" 
en beslist het "dat er grond bestaat tot heropening van het debat teneinde de [ei-
sers] uit te nodigen het bewijs te leveren van concrete elementen waaruit kan 
blijken dat zij zich door hun daden als eigenaars hebben gedragen van de litigi-
euze strook grond".
Door de eisers ertoe te verplichten te bewijzen dat zij het perceel grond als eige-
naar  bezitten,  schendt het  bestreden vonnis  artikel  1370 van het  Gerechtelijk 
Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste 
middel noch van de overige middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart en uitspraak doet over de tegenvordering.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle-
roi, zitting houdende in hoger beroep.

19 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: 
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1º  ZIEKTE-  EN  INVALIDITEITSVERZEKERING  — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  -  VERZEKERINGSINSTELLING -  VERLEENDE 
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT 
TERUGBETALING - VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE PERSOON - VERZEKERINGSINSTELLING - 
INDEPLAATSSTELLING - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN -  GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - 
PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN

3º  ZIEKTE-  EN  INVALIDITEITSVERZEKERING  — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  -  VERZEKERINGSINSTELLING -  VERLEENDE 
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT 
TERUGBETALING - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN 
BEROEPEN - VERZEKERINGSINSTELLING - INDEPLAATSSTELLING

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN -  GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - 
PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN -  INDEPLAATSSTELLING -  ZIEKTE-  EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - VERLEENDE 
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT 
TERUGBETALING

5º INDEPLAATSSTELLING - BURGERLIJKE ZAKEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING -  VERZEKERINGSINSTELLING -  VERLEENDE GENEESKUNDIGE 
VERSTREKKINGEN -  GETROFFENE -  VERKEERSONGEVAL -  VORDERING TOT TERUGBETALING - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -  ZAKEN -  GEBREK VAN DE ZAAK - 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN 
BEROEPEN – VERZEKERINGSINSTELLING

1º Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan 
één  van  haar  verstrekkingsgerechtigde  leden  die  door  een  wegverkeersongeval  is 
getroffen, en de veroordeling vordert van de voor het ongeval aansprakelijke persoon tot 
terugbetaling van de verleende verstrekkingen, dan stelt zij geen andere rechtsvordering 
in dan die van de getroffene, maar stelt zij, bij een afzonderlijke eis, de rechtsvordering in 
tot betaling van de schadeloosstelling van de getroffene zelf1.  (Art. 136, §2, derde en 
vierde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

2º Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is 
op  grond  van  artikel  1384,  eerste  lid,  B.W.,  werd  ingevoerd  ten  gunste  van  de 
schadelijders; het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door 
hen worden aangevoerd2. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

3º, 4° en 5° De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.497.
2 Ibid.
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één  van  zijn  verstrekkingsgerechtigde  leden  die  door  een  wegverkeersongeval  is 
getroffen, en die aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld,  kan, net als hij, 
tegen de veroorzaker van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren 
dat door artikel 1384, eerste lid, B.W., is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de 
personen die rechtstreeks schade hebben geleden3. (Art. 136, §2, derde en vierde lid,  
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(LANDSBOND VAN ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. STAD SAINT-GHISLAIN, in aanwezigheid van D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0078.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 februari 2005 in hoger be-
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 augustus 2007 verwe-
zen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :

Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, gevoegd bij het koninklijk be-
sluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis ontslaat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 

van alle aansprakelijkheid voor het ongeval en beslist vervolgens dat alleen de verweer-
ster ervoor aansprakelijk was in haar hoedanigheid van bewaarder van een gebrekkige 
zaak, verwerpt de subrogatoire vordering van de eiseres tot terugbetaling van de genees-
kundige verstrekkingen die zij aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij verleend heeft, op grond dat "het vermoeden van aansprakelijkheid, ingevoerd door 
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de benadeelden die schade hebben 
geleden door de daad van zaken die men onder zijn bewaring heeft, een betere bescher-
ming wil bieden; dat het alleen geldt ten voordele van de personen die rechtstreeks schade 
hebben geleden en alleen door die personen kan worden aangevoerd (Cass., 17 januari 
1991, Pas., 1991, I, 457); (...) dat die beperking van de aansprakelijkheid door het Hof van 
Cassatie volkomen logisch is, gelet op het feit dat artikel 1384 van het Burgerlijk Wet-
boek een vermoeden van aansprakelijkheid invoert dat afwijkt van het gemeen recht en 
dus slechts ten goede kan komen aan zij die rechtstreeks zijn getroffen door het ongeval, 
dat veroorzaakt is door het gebrek van de zaak; dat (de verweerster) dus op die rechts-
grond niet veroordeeld kan worden om de schade te dekken die door (de eiseres) wordt 
aangevoerd, (...) aangezien zij niet rechtstreeks is getroffen door de gebrekkige weg".

Grieven

3 Ibid.
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Krachtens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet de bewaarder van 
een gebrekkige zaak de door die zaak veroorzaakte schade vergoeden; het onweerlegbaar 
vermoeden dat die bepaling invoert, komt ten goede aan de schadelijder en aan degenen 
die in zijn rechten treden en als dusdanig zijn rechtsvordering uitoefenen.

Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de in het middel bedoelde gecoördineerde wet, 
kan de verzekerde geen prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging ge-
nieten indien hij van de gemeenrechtelijk aansprakelijke het volledige herstel van zijn 
schade verkregen heeft. Wanneer de veroorzaker van de schade zijn herstelplicht niet na-
komt, kent de verzekeringsinstelling - krachtens artikel 136, §2, derde lid, van dezelfde 
wet - de prestaties onder door de Koning bepaalde voorwaarden toe, in afwachting dat de 
schade effectief  wordt  vergoed.  Die verzekeringsinstelling treedt dan krachtens artikel 
136, §2, vierde lid, rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling 
geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de som-
men die krachtens een Belgische wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die 
de voornoemde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden. De verzekeringsinstelling, die al-
dus de rechtsvordering uitoefent van de getroffene die niet het volledige herstel van zijn 
schade verkregen heeft, moet - net als die getroffene - beschouwd worden als zijnde recht-
streeks getroffen door het ongeval dat veroorzaakt is door het gebrek van de zaak, in de 
zin van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis beslist te dezen dat alleen de verweerster aansprakelijk is voor het 
ongeval van 5 oktober 2000 in haar hoedanigheid van bewaarder van de gebrekkige weg 
en dat zij de schade van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij volledig 
moet vergoeden.

Het vonnis betwist niet dat er ten gevolge van het ongeval geneeskundige verstrekkin-
gen dienden verleend te worden aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij en dat de eiseres daardoor betalingen heeft moeten doen. Het bestreden vonnis, dat 
haar rechtsvordering tot terugbetaling van die uitgaven niettemin verwerpt, op grond dat 
zij niet rechtstreeks getroffen is "door het ongeval, dat veroorzaakt is door het gebrek van 
de zaak", schendt de artikelen 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 136, §2, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, worden de bij  deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de 
schade voortvloeiend uit  ziekte,  letsels,  functionele  stoornissen  of  overlijden, 
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het ge-
meen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend; belopen de bedragen welke 
krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder 
dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het 
verschil ten laste van de verzekering.
Volgens het derde lid van die tweede paragraaf worden de prestaties, onder door 
de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de schade effec-
tief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wet-
geving of het gemeen recht.
Luidens het  vierde lid van dezelfde paragraaf treedt  de verzekeringsinstelling 
rechtens in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot be-
loop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen 
die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het ge-
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meen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel 
of gedeeltelijk vergoeden.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer een verzekeringsinstelling verzekerings-
prestaties heeft verleend aan de getroffene en van de voor het ongeval aansprake-
lijke persoon of van zijn BA-verzekeraar de terugbetaling van die prestaties vor-
dert, zij geen andere rechtsvordering instelt dan die van de getroffene, maar, bij 
een andere eis dan die van de getroffene, de rechtsvordering instelt tot betaling 
van de schadeloosstelling van de getroffene zelf, in wiens plaats zij rechtens ge-
steld wordt.
De verzekeringsinstelling die aldus in de plaats van de getroffene van een onge-
val wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker van de schade het ver-
moeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, is ingesteld, enkel en alleen ten gunste van de personen 
die rechtstreeks schade hebben geleden.
Het bestreden vonnis dat tot afwijzing van de door de eiseres tegen de verweer-
ster ingestelde subrogatoire rechtsvordering tot terugbetaling van de geneeskun-
dige verstrekkingen die ze aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij verleend heeft, vermeldt dat "de aansprakelijkheid van (de verweer-
ster) is (...) vastgesteld op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek", 
maar oordeelt dat "(de eiseres) niet rechtstreeks is getroffen door het ongeval, dat 
veroorzaakt werd door de gebrekkige zaak", schendt de in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard ten aanzien 
van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de rechtsvordering verwerpt die 
de eiseres tegen de verweerster ingesteld heeft op grond van artikel 1384, eerste 
lid,  van het  Burgerlijk Wetboek,  en oordeelt  over  de kosten van de bij  deze 
rechtsvordering betrokken partijen.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van D.G.P.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Door-
nik, zitting houdende in hoger beroep.

22 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: 
mr. Draps.
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Nr. 498

3° KAMER - 22 oktober 2007

SOCIALE  ZEKERHEID  —  ZELFSTANDIGEN  -  SOCIAAL STATUUT -  BIJDRAGEN - 
BEREKENING -  BEROEPSINKOMSTEN -  IN AANMERKING TE NEMEN BEROEPSINKOMSTEN - 
ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN - GEVOLG

De  beroepsinkomsten  waarop  de  bijdragen  van  de  verzekeringsplichtige  zelfstandigen 
berekend worden,  zijn  krachtens de  geldende wettelijke  en  reglementaire  bepalingen 
m.n.  samengesteld  uit  de  beroepsinkomsten  die  door  de  administratie  der  directe 
belastingen  zijn  meegedeeld;  het  arbeidsgerecht  kan  het  bedrag  van  die  aldus 
meegedeelde  beroepsinkomsten niet  betwisten,  evenmin  als  de  omschrijving  van die 
inkomsten op grond waarvan de belasting ten kohiere is gebracht1.  (Art. 11, §§1 en 2,  
eerste en zesde lid, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; Art. 33, K.B. 19 dec. 1967)

(STEUNT ELKANDER vzw, vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige arbeiders T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juli 2004 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 581, inzonderheid 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 11, inzonderheid §§1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 

houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals dit artikel (en meer be-
paald de eerste en tweede paragraaf) achtereenvolgens van toepassing waren op de bere-
kening van de bijdragen die opeisbaar zijn krachtens een zelfstandige beroepswerkzaam-
heid uitgeoefend van 1 april 1984 tot 31 december 1995, dit wil zeggen (1) zoals gewij-
zigd bij de wetten van 9 juni 1970, 23 december 1974 en 6 februari 1976, maar vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 3 december 1984, (2) zoals gewijzigd bij de voormelde 
wetten, met inbegrip van de wet van 3 december 1984, maar vóór de wijziging ervan bij 
de wet van 30 december 1988, (3) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip 
van de wet van 30 december 1988, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 
1992, (4) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 26 juni 
1992, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 30 maart 1994, en (5) zoals gewijzigd 
bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 30 maart 1994, maar vóór de wijzi-
ging ervan bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende finan-
ciële en diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut der zelfstandigen, met 
toepassing van titel VI van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering van de socia-
le zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en 
van artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voor-
waarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie;

1 Zie Cass., 14 jan. 2002, AR S.01.0009.F, nr 23.
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- artikel 12, inzonderheid §2, van het reeds vermelde koninklijk besluit nr. 38, zoals 
deze bepaling achtereenvolgens van toepassing was op de berekening van de bijdragen die 
opeisbaar waren krachtens een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitgeoefend van 1 april 
1984 tot 31 december 1995, dit wil zeggen (1) zoals gewijzigd bij de wetten van 12 juli 
1972, 23 december 1974 en 6 februari 1976, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 
13 juni 1985, (2) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 
13 juni 1985, maar vóór de wijziging ervan bij de wet van 30 december 1988, (3) zoals 
gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van de wet van 30 december 1988, maar 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992, (4) zoals gewijzigd bij de voormelde 
wetten, met inbegrip van de wet van 26 juni 1992, maar vóór de wijziging ervan bij de 
wet van 30 maart 1994, en (5) zoals gewijzigd bij de voormelde wetten, met inbegrip van 
de wet van 30 maart 1994, maar vóór de wijziging ervan bij artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 18 november 1996 houdende financiële en diverse bepalingen met betrekking 
tot het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van titel VI van de wet van 26 juli 
1996 houdende modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 strek-
kende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Euro-
pese Economische en Monetaire Unie;

- artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen regle-
ment in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals het van kracht was (1) vóór de wijziging 
ervan bij het koninklijk besluit van 7 februari 1989, (2) na de wijziging ervan bij het voor-
melde besluit van 7 februari 1989, maar vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit 
van 12 februari 1993, en (3) zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 februari 
1993, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 23 december 1996.

Aangevochten beslissingen
Na, in essentie, de volgende feiten te hebben vastgesteld : de verweerder en zijn broer, 

M. M., waren zaakvoerder van de verwerende vennootschap, die op 1 april 1984 was op-
gericht door de echtgenotes van de twee broers, maar zijn nooit vennoten van die ven-
nootschap geweest; op 1 april 1984, neemt de verweerster de verweerder en zijn broer in 
dienst als bezoldigde werknemers-mechanici; de (verweerster) heeft de verweerder lonen 
uitbetaald ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst; zij heeft die lonen op de individuele 
rekeningen van de werknemers ingeschreven; zij heeft de overeenkomstige sociale bijdra-
gen in het werknemersstelsel betaald; de verweerder heeft zijn inschrijving in het handels-
register geschrapt en aan de eiseres verklaard dat hij zijn zelfstandige beroepswerkzaam-
heid had stopgezet; de verweerder heeft de betaling van zijn bijdragen als zelfstandige ge-
staakt met ingang van het tweede kwartaal van het jaar 1984; naast de lonen die inge-
schreven werden op de individuele rekeningen van de werknemers, heeft de verwerende 
vennootschap de verweerder in de loop van die zelfde jaren andere beroepsinkomsten uit-
betaald waarvoor geen enkele sociale bijdrage is betaald, noch door de verweerder, noch 
door de (verweerster); de verweerder heeft in zijn belastingaangiften het geheel van zijn 
bedrijfsinkomsten als inkomsten van werkende vennoot aangegeven, d.w.z. de som van 
zijn bezoldiging als werknemer en van zijn andere bedrijfsinkomsten; de belastingadmini-
stratie heeft het totaalbedrag van de voornoemde inkomsten belast als inkomsten van een 
vennoot en de verweerder heeft de belasting op regelmatige wijze betaald; de belastingad-
ministratie heeft het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen op de 
hoogte gebracht van het feit dat de verweerder inkomsten als zelfstandige genoot en (dit 
instituut) heeft de eiseres verzocht van de verweerder sociale bijdragen voor zelfstandigen 
te vorderen voor een bijkomstige activiteit  uitgeoefend vanaf 1 april 1984; op 24 mei 
1993 heeft de verweerder bij de belastingadministratie een bezwaarschrift ingediend, ten-
einde zijn inkomsten op te splitsen in inkomsten die hij als werknemer genoot, waarvoor 
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socialezekerheidsbijdragen voor werknemers zijn betaald, en in inkomsten die hij als zelf-
standige genoot; de belastingadministratie heeft het bezwaarschrift bij beslissing van 14 
februari 1994 verworpen, op grond dat ze laattijdig was ingediend; het Rijksinstituut voor 
de sociale verzekeringen der zelfstandigen heeft de eiseres op 10 november 1995 verzocht 
het lidmaatschap van de verweerder voor een bijkomstige activiteit vanaf 1 april 1984 te 
handhaven, met dien verstande dat de bijdragen berekend moesten worden op het geheel 
van de inkomsten, zonder onderscheid tussen de inkomsten die als werknemer en die wel-
ke als zelfstandige waren genoten; de eiseres heeft, met een nieuw regularisatiebericht van 
21 november 1995, van de verweerder bijdragen gevorderd die waren berekend op de to-
tale inkomsten; uit het dossier blijkt dat de verweerster voor de verweerder ten minste tot 
31 december 1994 socialezekerheidsbijdragen voor werknemers betaald heeft; de eiseres 
bevestigt dat de verweerder zich bij haar tot 31 december 1994 als zelfstandige in bijbe-
roep had aangesloten; de eiseres vordert sociale bijdragen tot 31 december 1995; de ver-
weerder vraagt op zijn beurt om zijn beroepsinkomsten tot 1995 te herberekenen;

beslist het arrest dat de sociale bijdragen voor zelfstandigen die de verweerder aan de 
eiseres verschuldigd is voor de periode van 1 april 1984 tot 31 december 1995, "uitslui-
tend berekend worden op de bedrijfsinkomsten die hij tijdens die periode uit zijn zelfstan-
dige activiteit heeft verkregen, met uitsluiting van de lonen die hij in diezelfde periode als 
werknemer heeft ontvangen, ongeacht de wijze waarop de belastingadministratie die be-
drijfsinkomsten belast heeft" en beveelt de heropening van het debat teneinde de partijen 
toe te staan hun middelen aan te voeren omtrent het bedrag van de op die basis berekende 
sociale bijdragen.

Die beslissing is gesteund op de volgende gronden :
"De bedragen die de (verweerster) (aan de verweerder) betaalt als tegenprestatie voor 

de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst geleverde arbeid, zijn (...) werknemerslo-
nen. Onder voorbehoud van een grondige bespreking, schijnen die bedragen die te zijn 
welke op de individuele rekeningen van de werknemers ingeschreven zijn voor de jaren 
1984 tot 1994 en, wellicht, 1995 (...), en waarop de vennootschap socialezekerheidsbijdra-
gen voor werknemers heeft betaald. Dat (de verweerder) die bedragen in zijn belasting-
aangiften als inkomsten van werkende vennoot heeft aangegeven, en 'dit in zijn belasting-
aangifte is blijven doen' (...) en bijna drie jaar lang gewacht heeft om een fiscaal bezwaar-
schrift in te dienen, wijzigt de aard van die inkomsten niet. De rechter kan immers van de 
omschrijving van de partijen afwijken wanneer die omschrijving foutief is. Uit het voor-
gaande volgt dat de bedragen wel degelijk werknemerslonen zijn; de omschrijving als in-
komsten van een werkende vennoot is foutief. (De verweerder) heeft met andere woorden 
werknemerslonen ontvangen van 1 april 1984 tot 31 december 1994 en, wellicht, tot 31 
december 1995 (...). (De verweerder) heeft daarenboven (inkomsten als zelfstandige ont-
vangen van 1 april 1984 tot 31 december 1994, net als in 1995). De (verweerster) heeft 
deze niet in de individuele rekeningen van de werknemers ingeschreven en heeft geen so-
cialezekerheidsbijdragen in het werknemersstelsel betaald. (De verweerder) heeft ze daar-
enboven aangegeven als inkomsten van een werkende vennoot (...).

(De verweerder) is onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen (...). Hij heeft 
van 1 april 1984 tot 31 december 1994 (wellicht 1995) daarenboven gewoonlijk en hoofd-
zakelijk een activiteit als werknemer uitgeoefend. Hij moet bijgevolg de sociale bijdragen 
voor zelfstandigen betalen in het stelsel  van de bijkomstige zelfstandige beroepswerk-
zaamheid, overeenkomstig artikel 12, §2, van het koninklijk besluit nr. 38. Hij moet socia-
le bijdragen voor zelfstandigen betalen op 'zijn beroepsinkomsten als zelfstandige' (artikel 
12, §2, van het koninklijk besluit nr. 38). Het komt er vooral op aan die inkomsten vast te 
stellen. Gaat het om het geheel van de bedrijfsinkomsten die de administratie van de di-
recte belastingen als inkomsten van werkende vennoot heeft belast of moeten hiervan de 
inkomsten uitgesloten worden die in werkelijkheid werknemerslonen zijn? 
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In een arrest van 14 januari 2002 heeft het Hof van Cassatie beslist dat 'de beroepsin-
komsten die voor de berekening van de bijdragen in aanmerking moeten worden genomen 
de inkomsten zijn die de administratie der directe belastingen heeft vastgesteld of, bij be-
twisting, die de overheid of het gerecht die kennisnemen van het belastingberoep, bij het 
einde van het geschil vastleggen'. Het Hof baseert zich hiervoor op artikel 11, §2, eerste 
en zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 en artikel 33 van het koninklijk besluit van 
19 december 1967 (...). Het arbeidshof wijkt om de volgende redenen van die oplossing 
af. De bepalingen van het koninklijk besluit nr. 38 beperken inderdaad de bevoegdheid 
van de arbeidsrechter niet om de sociale bijdragen van de zelfstandige in geval van be-
twisting vast te stellen en verlenen de Koning de bevoegdheid niet om dit te doen. Ze be-
perken meer bepaald de bevoegdheid van de rechter niet om de berekeningsgrondslag van 
die bijdragen vast te stellen, d.w.z. het bedrag van de bedrijfsinkomsten van de zelfstandi-
ge. Artikel 11, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38, dat bepaalt dat de bedrijfs-
inkomsten van de zelfstandige vastgesteld worden overeenkomstig de wetgeving inzake 
inkomstenbelastingen, bepaalt niet welke overheid met het vaststellen van de inkomsten 
belast is. Het omschrijft die inkomsten : het zijn die welke als dusdanig door de belasting-
wetten aangenomen worden. De bevoegde rechter, d.i. de arbeidsrechter, moet de inkom-
sten dus vaststellen overeenkomstig de belastingwetgeving, d.w.z. dat hij de belastingwet-
geving moet toepassen om te beoordelen of er inkomsten zijn en deze te omschrijven. De 
arbeidsrechter is wat dat betreft dus niet gebonden door de beslissing van de administratie 
der directe belastingen. De arbeidsrechter kan en moet de belastingwetgeving toepassen. 
Hij is het die de toepasselijke rechtsnorm bepaalt (...). De aard van die rechtsnorm en de 
rechtstak waartoe deze behoort, hebben geen weerslag op de bevoegdheid en de macht 
van de rechter. De bevoegdheid van de rechter en zijn rechtsmacht worden immers alleen 
bepaald naar het onderwerp, de waarde, het spoedeisend karakter van de vordering en de 
hoedanigheid van de partijen (artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek). Het Hof van Cas-
satie geeft in zijn arrest van 14 januari 2002 aan de formulering 'vastgesteld overeenkom-
stig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting' de betekenis 'vastgesteld door de be-
lastingadministratie'. Noch uit de bewoordingen noch uit de zinsconstructie blijkt enige 
verplichting. De wetgever heeft het niet opgelegd : hij heeft geen commentaar gegeven 
(Verslag aan de Koning, artikel 12, Belgisch Staatsblad, 29 juli 1967, p. 8075). Die bete-
kenis gaat de algemene regels betreffende de hierboven vermelde bevoegdheden van de 
rechter ver te buiten : ze ontzegt de rechter zijn bevoegdheid om de feiten van het geschil 
te beoordelen en uit te leggen. Ze is ongepast. De belastingadministratie doet uitspraak 
om de belasting ten kohiere te brengen, de belastingplichtigen dienen de mogelijke be-
zwaarschriften in op grond waarvan de belasting ten kohiere kan worden gebracht. Noch 
de belastingadministratie noch de belastingplichtige bekommeren zich om de gevolgen 
die de omschrijvingen op het sociaal statuut van de zelfstandige hebben. Die betekenis is 
soms onrechtvaardig. In dit geval is ze onrechtvaardig omdat ze de werknemer zou ver-
plichten tweemaal sociale bijdragen te betalen op dezelfde inkomsten. Zij zou discrimine-
rend kunnen zijn : de werknemers vallen niet ten prooi aan een beperking van de be-
voegdheden van hun rechter die in dergelijke mate buitensporig, ongepast en onrechtvaar-
dig is. Het arbeidshof verwerpt die betekenis dus. De arbeidsrechter moet zich gedragen 
naar de belastingwetgeving maar is niet gebonden door de beslissing van de belastingad-
ministratie.

Artikel 11, §2, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38, luidens hetwelk 'de admini-
stratie der directe belastingen ertoe gehouden is het Rijksinstituut voor de sociale verzeke-
ringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te verstrekken om het bedrag vast te stel-
len van de krachtens dit besluit verschuldigde bijdragen', bepaalt niet welke overheid met 
het vaststellen van de inkomsten belast is en beperkt de bevoegdheden van de rechter niet 
: het verplicht twee administraties om samen te werken. Artikel 33 van het koninklijk be-
sluit van 19 december 1967, dat bepaalt dat de beroepsinkomsten 'de beroepsinkomsten 
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zijn (met betrekking tot een welbepaald jaar), die meegedeeld worden door de administra-
tie der directe belastingen', regelt de bevoegdheden van de rechter niet : het verplicht twee 
administraties om samen te werken. Een koninklijk besluit kan in ieder geval niet afwij-
ken van het Gerechtelijk Wetboek. Indien aangenomen zou worden dat die bepaling het 
geschil omtrent het bedrag van de beroepsinkomsten van de zelfstandige aan de rechter 
onttrekt, d.w.z. dat ze hem onrechtstreeks de bevoegdheid onttrekt om het bedrag van de 
sociale bijdragen van de zelfstandige vast te stellen, dan zou dit artikel 33 van het konink-
lijk besluit van 19 december 1967 onwettig zijn (...). De rechter zou de toepassing ervan 
dus moeten weigeren overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet.

Kortom, noch het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen noch het koninklijk besluit van 19 december 1967 hou-
dende algemeen reglement in uitvoering van dit koninklijk besluit wijzigen de bevoegd-
heid van de arbeidsrechter om uitspraak te doen over het bedrag van de sociale bijdragen 
van de zelfstandige (...). Zelfs al waren de bedrijfsinkomsten op grond waarvan de bijdra-
gen berekend worden, die welke 'vastgesteld worden door de administratie van de directe 
belastingen', en zelfs al was de arbeidsrechter niet bevoegd om over hun bedrag uitspraak 
te doen, dan is de arbeidsrechter in ieder geval nog bevoegd om vast te stellen welk ge-
deelte van die bedrijfsinkomsten voortvloeien uit de gewone uitoefening van de zelfstan-
dige beroepswerkzaamheid in de loop van een welbepaald refertejaar. De bijdragen moe-
ten immers berekend worden op basis van de bedrijfsinkomsten van de zelfstandige be-
roepswerkzaamheid alleen (artikelen 11, §1, 2, eerste lid, en 12, §2, van het koninklijk be-
sluit nr. 38; Cass., 9 juni 1997, Bull., blz. 660). De arbeidsrechter moet dus in ieder geval 
nagaan of de inkomsten al dan niet voortvloeien uit de beroepswerkzaamheid die de on-
derworpene in de loop van het refertejaar uitgeoefend heeft (en) of ze wel degelijk voort-
vloeien uit de gewone uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid in de loop 
van het refertejaar (Cass., 9 juni 1997). Dit is te dezen des te meer het geval, daar de ad-
ministratie alle bedrijfsinkomsten van de zaakvoerders van besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid als inkomsten van zaakvoerders belast  (of destijds belastte) 
krachtens het 'attractiebeginsel'. De omschrijving die (de verweerder) ten overstaan van de 
belastingadministratie aan zijn inkomsten gegeven heeft, is zonder belang. Dit is een on-
juiste omschrijving en het arbeidshof verwerpt ze (...). (De verweerder) wijst er trouwens 
op dat zowel (hijzelf) als de belastingadministratie die bedragen als 'inkomsten van wer-
kende vennoot' omschreven heeft, wat onjuist is. Hij is nooit een vennoot van de verweer-
ster geweest".

Grieven
Het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal sta-

tuut der zelfstandigen bepaalt enerzijds dat het bedrag van de kwartaalbijdrage in een per-
centage van de beroepsinkomsten uitgedrukt wordt en anderzijds dat, voor de toepassing 
van  de  voormelde  regel,  onder  bedrijfsinkomsten  de  brutobedrijfsinkomsten  verstaan 
moeten worden, verminderd met de bedrijfsuitgaven en -lasten en eventueel met de be-
drijfsverliezen, "vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelas-
ting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten". Deze dubbele regel, oorspron-
kelijk bepaald in de artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit nr. 38, werd ten gevolge 
van de hervorming van de wet van 9 juni 1970 alleen nog in artikel 11 vermeld.

Het koninklijk besluit nr. 38 bepaalt daarenboven dat de administratie der directe belas-
tingen ertoe gehouden is de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen 
(later het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) de nodige inlich-
tingen te verstrekken om het bedrag van de bijdragen vast te stellen (die regel, oorspron-
kelijk bepaald in artikel 12, werd vervolgens opgenomen in artikel 11).

Artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 december houdende algemeen reglement in 
uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 (hierna : 'het algemeen reglement') bepaalde 
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oorspronkelijk dat de administratie der directe belastingen op de haar door de sociale ver-
zekeringskassen meegedeelde nominatieve steekkaarten "de inkomsten der verzekerden in 
de zin van artikel 11, §2, van het koninklijk besluit nr. 38" diende aan te geven.

Sinds zijn wijziging door het koninklijk besluit van 7 februari 1989 bepaalt artikel 33 
van het algemeen reglement dat "de bedrijfsinkomsten" die de grondslag voor de bijdra-
gen vormen, "samengesteld zijn uit de bedrijfsinkomsten" van het voorlaatste aanslagjaar 
voorafgaand aan het jaar van inning van de bijdragen, "meegedeeld door de administratie 
der directe belastingen overeenkomstig" de reeds vermelde bepaling van het koninklijk 
besluit nr. 38 (artikel 11, §2), die deze administratie verplicht het Rijksinstituut voor de 
sociale verzekeringen der zelfstandigen de nodige inlichtingen te verstrekken om de bij-
dragen vast te stellen.

Uit de voormelde bepalingen volgt dat de bedrijfsinkomsten op grond waarvan de bij-
dragen berekend moeten worden, die zijn welke de administratie der directe belastingen 
vaststelt of, bij betwisting, die de overheid of het gerecht die kennisnemen van het belas-
tingberoep, bij het einde van het geschil vastleggen.

Het staat niet aan het arbeidsgerecht, dat uitspraak doet over het geschil betreffende de 
verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en reglementen inzake het sociaal statuut, 
om het bedrag te wijzigen van de inkomsten die als grondslag voor de berekening van de 
belasting hebben gediend, en evenmin om de omschrijvingen te wijzigen die hieraan zijn 
gegeven door de belastingadministratie of, in geval van belastingberoep, door de directeur 
of de rechter die zich hierover hebben uitgesproken. Het staat evenmin aan het arbeidsge-
recht om een onderscheid te maken dat niet is aangenomen door de belastingadministratie 
(of, in voorkomend geval, door de directeur of de rechter die van het belastingberoep ken-
nisnemen), door van de berekeningsbasis van de bijdrage van de zelfstandige het gedeelte 
van de inkomsten af te trekken die in hun geheel zijn belast als winst van een nijverheids-, 
handels- of landbouwonderneming, baten uit een vrij beroep, ambt of post, of bezoldigin-
gen van bedrijfsleiders, ongeacht of dit nu geschiedt krachtens artikel 20, 1°, 2°, b) of c), 
of 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) dan wel krachtens de artike-
len 24, 25, 27 en 30, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Kortom, het arrest dat vaststelt dat alle bedrijfsinkomsten van de verweerder tijdens de 
litigieuze periode bij de personenbelasting als inkomsten van een werkende vennoot zijn 
belast, heeft niet wettig kunnen beslissen dat het gedeelte van de aldus belaste inkomsten 
afgetrokken moest worden van de grondslag van de sociale bijdragen van de zelfstandige. 
Het arrest schendt op grond van die beslissing de in de aanhef van het middel bedoelde 
bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 11, §§1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en 33 van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uit-
voering van dat koninklijk besluit nr. 38, in de verschillende versies die geduren-
de de betwiste periode van toepassing waren, zijn de bedrijfsinkomsten waarop 
de bijdragen van de onderworpenen aan het sociaal statuut van de zelfstandige 
berekend worden, onder de door die bepalingen voorschreven wettelijke en re-
glementaire voorwaarden samengesteld uit de bedrijfsinkomsten die door de ad-
ministratie der directe belastingen zijn vastgesteld en die door deze administratie 
aan de Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen zijn meege-
deeld of, bij betwisting, uit die welke de overheid of het gerecht die van het be-
lastingberoep kennisnemen, bij het einde van het geschil vastleggen.
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Het arbeidsgerecht dat uitspraak doet over het geschil betreffende de verplichtin-
gen die voortvloeien uit de wetten en reglementen inzake het sociaal statuut van 
de zelfstandige, kan het bedrag van de bedrijfsinkomsten in de zin van artikel 11 
van het koninklijk besluit nr. 38, hetwelk is vastgesteld overeenkomstig de wet-
geving betreffende de inkomstenbelasting, niet betwisten, evenmin als de om-
schrijving van die inkomsten op grond waarvan de belasting ten kohiere is ge-
bracht.
Het arrest stelt vast dat "de belastingadministratie het geheel van (de) bedrijfsin-
komsten (van de verweerder), d.w.z. de som van zijn werknemerslonen en van 
zijn andere bedrijfsinkomsten, als inkomsten van werkende vennoot belast heeft 
(en) (dat zij) (zijn) bezwaarschrift verworpen heeft (...) waarin hij vroeg om zijn 
inkomsten op te splitsen in inkomsten die hij als werknemer genoot, waarvoor 
socialezekerheidsbijdragen voor werknemers zijn betaald, en in inkomsten die 
hij als zelfstandige genoot".
Het arrest, dat beslist dat "(de verweerder) sociale bijdragen voor zelfstandigen 
moet betalen voor de periode van 1 april 1984 tot 31 december 1995, die uitslui-
tend berekend worden op de bedrijfsinkomsten die hij tijdens die periode uit zijn 
zelfstandige activiteit heeft verkregen, met uitsluiting van de werknemerslonen 
die hij in diezelfde periode heeft ontvangen, ongeacht de wijze waarop de belas-
tingadministratie die bedrijfsinkomsten belast heeft", schendt de in het middel 
bedoelde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de ont-
vankelijkheid van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

22 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat:  
mr. Kirkpatrick.

Nr. 499

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE STRAFWET - MILDERE STRAF - 
TERUGWERKENDE KRACHT

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - NIEUWE STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - MILDERE 
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STRAF - TERUGWERKENDE KRACHT

3º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - MISDRIJVEN IN VERBAND MET DE STAAT VAN HET FAILLISSEMENT - 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - NIET-AANGIFTE VAN FAILLISSEMENT - BESTRAFFINGSVOORWAARDEN - 
OUDE EN NIEUWE WET

4º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - MISDRIJVEN IN VERBAND MET DE STAAT VAN HET FAILLISSEMENT - 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN -  MISDRIJF VAN NIET-TIJDIGE AANGIFTE VAN HET FAILLISSEMENT - 
BESTANDDELEN - OUDE EN NIEUWE WETSBEPALINGEN

5º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - MISDRIJVEN IN VERBAND MET DE STAAT VAN HET FAILLISSEMENT - 
TOEREKENBAARHEID - OUDE EN NIEUWE WETSBEPALINGEN

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - ALS MISDRIJF OMSCHREVEN 
FEIT - OPGEHEVEN WET - NIEUWE WET - ZELFDE FEIT ONDER ANDERE VOORWAARDEN TEN LASTE 
GELEGD - TOEPASSING - VOORWAARDEN

7º  MISDRIJF  —  ALGEMEEN.  BEGRIP.  MATERIEEL  EN  MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET -  ALGEMEEN -  ALS MISDRIJF OMSCHREVEN 
FEIT - OPGEHEVEN WET - NIEUWE WET - ZELFDE FEIT ONDER ANDERE VOORWAARDEN TEN LASTE 
GELEGD - TOEPASSING - VOORWAARDEN

8º  FAILLISSEMENT,  FAILLISSEMENTSAKKOORD  EN  GERECHTELIJK 
AKKOORD  —  BEGRIP.  VEREISTEN  VAN  HET  FAILLISSEMENT  - 
SCHULDEISERS - DAGVAARDING VAN DE GEFAILLEERDE - RECHTSMISBRUIK - BEGRIP

1º en 2° Art. 2 Sw., verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten 
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het 
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft1. (Art.  
2, Sw.)

3º  De  niet-aangifte  van  staking  van  betaling  binnen  de  voorgeschreven  termijnen,  als 
bepaald bij art. 574, 4°, oude Faillissementswet, is nog steeds strafbaar gesteld door het 
nieuwe art. 489bis, 4°, Sw., maar de bestraffingsvoorwaarden, i.e. de bestanddelen van 
het  misdrijf,  zijn  thans  strikter  en  dus  gunstiger  voor  de  beklaagde2. (Art.  574,  4°,  
Faillissementswet 1851; Art. 489bis, 4°, Sw.; ingevoegd bij art. 119, Faillissementswet  
1997)

4º De verlenging van de termijn die voor de aangifte van het faillissement is gesteld en de 
vereiste van het oogmerk om haar uit te stellen, beletten niet dat het onder de oude en de 
nieuwe wet om hetzelfde misdrijf gaat3. (Art. 489 oud, Sw.; Artt. 437, 440, 442, 472, 574,  
4°, en 583, Faillissementswet 1851; Art. 489bis, 4°, Sw.)

5º Door te bepalen dat de straffen die voor misdrijven in verband met faillissement zijn 
vastgelegd,  toepasselijk  zijn  op  degenen  die  in  art.  489  Sw.,  zijn  bedoeld,  i.e.  de 
kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden of de bestuurders, in rechte of in 
feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden, heeft de 
wetgever de toerekenbaarheid van deze misdrijven niet uitgebreid tot andere personen 
dan degene die onder de oude wet strafrechtelijk aansprakelijk konden worden gesteld. 
(Art. 489 oud, Sw.; Artt. 489 e.v., nieuw, Sw.)

1 Cass., 8 jan. 2003, AR P.02.1314.F, nr 14.
2 Cass., 4 jan. 2000, AR P.98.1416.N, nr 3.
3 Zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0081.N, nr 509.
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6º en 7° Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verzaken 
of wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de opgeheven wet, 
kan zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd; indien 
de  nieuwe  wet  niet  afziet  van  het  doel  van  de  opgeheven  wet,  maar  aan  de 
strafbaarstelling van het feit andere voorwaarden verbindt, kan zij op de feiten die onder 
de  vorige  wet  zijn  gepleegd  alleen  onder  de  voor  de  beklaagde  meest  gunstige 
voorwaarden worden toegepast4. (Art. 15, I.V.B.P.R.; Art. 2, Sw.)

8º Het arrest dat vaststelt dat alle hoop op herstel verloren was en de voortzetting van de 
activiteit alleen kon leiden tot een toename van het exploitatieverlies en erkent dat de 
schuldeisers  hun  recht  hebben  aangewend  om  de  gefailleerde  schuldenaar  te 
dagvaarden,  zonder  dat  daardoor  het  nadeel  voor  laatstgenoemde buiten verhouding 
staat tot  het door hen nagestreefde voordeel,  omkleedt zijn beslissing regelmatig met 
redenen en verantwoordt ze naar recht. 

(R. T. Mr. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0965.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2006 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring:
Over het eerste middel :
1. De eiser werd veroordeeld in de hoedanigheid van bestuurder, in feite of in 
rechte, van de naamloze vennootschap Scierie de Trazegnies, failliet verklaard 
op 15 januari 1996, wegens, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stel-
len, schuldeisers te hebben betaald of bevoordeeld ten nadele van de boedel (te-
lastlegging B) en verzuimd te hebben om binnen de bij artikel 9 van de faillisse-
mentswet gestelde termijn aangifte te doen van het faillissement (telastlegging 
C). Het hof van beroep heeft de incriminatieperiode ingeperkt en gepreciseerd en 
ze vastgelegd tussen 31 december 1994 en 16 januari 1996.
2. Het middel oefent kritiek uit op het arrest in zoverre het zijn beslissing betref-
fende het conflict tussen wetten in de tijd, niet regelmatig met redenen heeft om-
kleed noch wettig heeft verantwoord, aangezien de feiten vóór de inwerkingtre-
ding van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn gepleegd.
Over het eerste en derde onderdeel samen :
3. Het eerste onderdeel verwijt het arrest de eiser schuldig te verklaren aan de 
overtreding van de artikelen 489 en 489bis van het Strafwetboek, die in werking 

4 Zie Cass., 15 dec. 2004, AR P.04.1189.F, nr 612, met concl. O.M.
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zijn getreden na de incriminatieperiode, zonder vast te stellen dat de feiten even-
eens strafbaar waren op het ogenblik dat zij werden gepleegd.
In het derde onderdeel voert het middel aan dat het arrest, wat de toerekenbaar-
heid van de feiten betreft, nieuwe wetsbepalingen toepast die minder gunstig zijn 
dan deze welke op het ogenblik van de feiten van kracht waren. Het voert aan dat 
de oude wet alleen de gefailleerde kooplieden betrof terwijl de nieuwe haar toe-
passingsgebied uitbreidt tot de bestuurders, in feite of in rechte, van een handels-
vennootschap in staat van faillissement, hoedanigheid waarin de eiser schuldig 
was verklaard.
De eiser leidt daaruit een miskenning af van het algemeen rechtsbeginsel van de 
niet-terugwerkende kracht van de strafwet, alsook een schending van de artikelen 
7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda-
mentele Vrijheden, 15.1 van het International Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten en 2, 489 en 489bis van het Strafwetboek.
4. Artikel 2 van het strafwetboek verbiedt om aan de strafwet terugwerkende 
kracht te verlenen ten nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepas-
sing op van de wet die na het plegen van het misdrijf in werking is getreden en 
dat misdrijf minder zwaar bestraft.
5. De niet-aangifte van staking van betaling binnen de voorgeschreven termij-
nen, als bedoeld bij artikel 574, 4°, van de oude Wet van 18 april 1851 houdende 
herziening van de wetgeving op het faillissement, het bankroet en het uitstel van 
betaling, is nog steeds strafbaar gesteld door het nieuwe artikel 489bis van het 
Strafwetboek,  maar  de  bestraffingsvoorwaarden,  i.e.  de  bestanddelen  van  het 
misdrijf, zijn thans strikter en dus gunstiger voor de beklaagde. De verlenging 
van de termijn die voor de aangifte van het faillissement is gesteld en de vereiste 
van het oogmerk om haar uit te stellen, beletten niet dat het onder de oude en de 
nieuwe wet om hetzelfde misdrijf gaat.
6. Opdat er een misdrijf zou zijn in verband met faillissement moet de rechter, 
krachtens het huidige artikel 489 van het Strafwetboek, vaststellen dat de be-
klaagde ofwel koopman is in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet, ofwel 
bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap die zich in staat 
van faillissement bevindt.
De artikelen van het  Handelswetboek waarnaar  het  oude  artikel  489 van het 
Strafwetboek verwees, richtten zich uitsluitend op de gefailleerde handelaar. In 
de zin van deze bepalingen dekte dit begrip evenwel iedere natuurlijke persoon 
die, in feite of in rechte, een handelsvennootschap in staat van faillissement had 
beheerd.
Door te bepalen dat de straffen die voor de misdrijven die hij preciseert, toepas-
selijk zijn op degenen die in artikel 489 van het Strafwetboek zijn bedoeld, i.e. 
de kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden of de bestuurders, in 
rechte of in feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement 
bevinden, heeft de wetgever bijgevolg de toerekenbaarheid van deze misdrijven 
niet uitgebreid tot andere personen dan degene die onder de oude wet strafrechte-
lijk aansprakelijk konden worden gesteld.
7. Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verza-
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ken of wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de op-
geheven wet, kan zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige 
wet zijn gepleegd. Indien de nieuwe wet niet afziet van het doel van de opgehe-
ven wet, maar aan de strafbaarstelling van het feit andere voorwaarden verbindt, 
kan zij op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd alleen onder de voor 
de beklaagde meest gunstige voorwaarden worden toegepast.
8. De feiten die de eiser worden ten laste gelegd waren zowel strafbaar onder de 
oude als onder de nieuwe wet,  mits de voorwaarde evenwel dat  zij  gepleegd 
dienden te zijn met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen.
De appelrechters hebben het bestaan van dat oogmerk vastgesteld.
Voor het overige hebben de appelrechters, door de gegevens uiteen te zetten die 
zij in aanmerking hebben genomen om de telastleggingen bewezen te verklaren, 
vastgesteld dat de feiten zoals zij onder de oude wet strafbaar waren gesteld, be-
wezen waren.
De straf van een geldboete die door het bestreden arrest op grond van het nieuwe 
artikel 489bis van het Strafwetboek is opgelegd, is minder streng dan de ver-
plichte gevangenisstraf van een maand tot twee jaar waarmee het bedoelde mis-
drijf, bij wijze van eenvoudige bankbreuk, door het oude artikel 489 van datzelf-
de wetboek wordt bestraft.
Het arrest miskent aldus geen algemeen rechtsbeginsel noch de bepalingen die in 
de onderdelen van het middel zijn bedoeld.
Deze onderdelen kunnen bijgevolg niet worden aangenomen.
(...)
Over het vierde middel :
25 Het middel oefent kritiek uit op de beslissing van de appelrechters volgens 
welke de banken die de naamloze vennootschap Scierie de Trazegnies tot failliet-
verklaring hebben gedagvaard, geen rechtsmisbruik hebben gepleegd.
Over de beide onderdelen samen :
26. Om te oordelen dat dat N.M.K.N. en het Algemeen Krediet de naamloze 
vennootschap  Scierie  de  Trazegnies  tot  faillietverklaring  konden  dagvaarden 
zonder rechtsmisbruik te plegen, beperkt het arrest zich niet tot een algemene be-
vestiging, noch baseert het zich uitsluitend op de fouten van de eiser. Het ver-
meldt immers dat de overwegingen die door de vereffenaar zijn aangevoerd om 
de voortzetting van de activiteit te rechtvaardigen, niet meer relevant waren van-
af 31 december 1994 en "zowel de belangen van de vennootschap als van derden 
miskenden, in zoverre alle hoop op herstel van de activiteit verloren was, dat de 
halsstarrigheid van de [eiser] om de zwaar verlieslatende industriële bedrijvig-
heid verder te zetten buiten alle redelijkheid om, alleen tot aanzienlijker verlie-
zen konden leiden en dat de gevolgen van een dergelijke houding voorspelbaar 
waren". Het stelt eveneens vast dat de banken de opschorting van de individuele 
vervolgingen afhankelijk hadden gesteld van de nauwgezette naleving door de 
eiser van een plan van gespreide betalingen, opgemaakt op 12 juli 1994, en dat 
dit vanaf 15 september 1994 niet meer het geval was.
27. Door vast te stellen dat alle hoop op herstel verloren was en de voortzetting 
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van de activiteit alleen kon leiden tot een toename van het exploitatieverlies, ne-
men de appelrechters aan dat de schuldeisers hun recht hadden aangewend om de 
gefailleerde  schuldenaar  te  dagvaarden,  zonder  dat  daardoor  het  nadeel  voor 
laatstgenoemde buiten verhouding staat tot het door hen nagestreefde voordeel. 
Zij dienden op dat punt de conclusie van de eiser waarin andere of tegengestelde 
gegevens worden aangevoerd, niet verder te beantwoorden.
Het  arrest  omkleedt  zijn  beslissing  aldus  regelmatig  met  redenen  en  verant-
woordt haar naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-
gen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering die door Meester Hugues 
Born in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de naamloze ven-
nootschap Scierie de Trazegnies is ingesteld, uitspraak doet over de omvang van 
de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Dawagne, Charleroi en M. Grégoire, Brussel

Nr. 500

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º MILIEURECHT -  MILIEUTAKS -  WET VAN 16  JULI 1993  TOT VERVOLLEDIGING VAN DE 
FEDERALE STAATSSTRUCTUUR - DRANKVERPAKKINGEN - HANDELINGEN WAARDOOR DE MILIEUTAKS 
VERSCHULDIGD IS

2º MILIEURECHT -  MILIEUTAKS -  WET VAN 16  JULI 1993  TOT VERVOLLEDIGING VAN DE 
FEDERALE STAATSSTRUCTUUR - DRANKVERPAKKINGEN - VERPLICHTING OM DE TAKS TE BETALEN - 
INVOERDER DIE IN DETAIL VERKOOPT

1º Ofschoon de milieutaks in de regel verschuldigd is bij het in het verbruik brengen zoals 
dat bij artikel 369, 11°, van de gewone wet van 16 juli 1993 is omschreven, voert artikel 
12  van  het  M.B.  van  11  september  1999  betreffende  de  regeling  van  producten 
onderworpen aan milieutaks, een afwijking op deze regel in, aangezien deze bepaling 
stipuleert dat de milieutaks verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die, door 
de plaats in te nemen van degene die aan de milieutaks onderworpen goederen aan 
kleinhandelaars  levert,  dergelijke  producten  aan  een  economische  operator  levert, 
ongeacht het stadium van de exploitatieketen waarin deze zich bevindt1. 

2º  De  vaststelling  dat  een  handelaar  zelf  in  detail  de  aan  de  milieutaks  onderworpen 

1 Zie Cass., 4 april 2006, AR P.05.1607.N, nr.193. 
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producten verkoopt welke hij heeft ingevoerd, bewijst niet dat die handelaar vrijgesteld 
was van de verplichting om zich te laten registreren, noch dat hij die taks niet diende te 
betalen2. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0535.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 maart 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser heeft de verweerder vervolgd wegens import, op 29 augustus, 18 okto-
ber en 13 november 2000, van veertienduizend liter mineraal water, onder meer 
zonder de heffing te betalen op de verpakkingen van in het verbruik gebrachte 
dranken, die krachtens artikel 371, eerste lid, van de Gewone wet van 16 juli 
1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, zoals van toepassing ten 
tijde van de feiten, is verschuldigd.
De verweerster, van haar kant, werd vervolgd in de hoedanigheid van burger-
rechtelijk aansprakelijke voor de verweerder.
Uit de vaststellingen van de feitenrechters blijkt dat die koopwaar in Frankrijk 
was aangekocht en aan de verweerster werd geleverd, een vennootschap die, be-
heerd door de verweerder, in België een kleinhandel voor, onder meer, de ver-
koop van mineraalwater, uitbaatte.
Het arrest vermeldt dat het in het verbruik brengen door artikel 369, 11°, van de 
Gewone wet van 16 juli 1993, wordt gedefinieerd als de levering van producten 
aan kleinhandelaars door ondernemingen die gehouden zijn zich te laten registre-
ren volgens de modaliteiten vastgesteld door de minister van Financiën.
Het arrest dat zegt dat de verweerder zelf kleinhandelaar is vermits hij in zijn 
winkel het uit Frankrijk geïmporteerde mineraalwater verkoopt, beslist dat dit 
product niet in het verbruik was gebracht in de zin van de voormelde wetsbepa-
ling en de taks dus niet verschuldigd is.
Het arrest spreekt de verweerder vrij en stelt de verweerster buiten zake wat de 
niet-betaling van de milieutaksen betreft. Het arrest dat bovendien de afschaffing 
van de accijnsrechten op het in het verbruik brengen van natuurlijke mineraalwa-
ters vaststelt, verklaart dat ook wat dat betreft, de telastlegging niet bewezen is. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafvordering die tegen de 

2 Ibid. 
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verweerder is ingesteld wegens niet-betaling van de milieutaksen:
Krachtens artikel 3 van het ministerieel besluit van 11 september 1999 betreffen-
de de regeling van producten onderworpen aan milieutaks, rust de verplichting 
om zich te laten registreren volgens de modaliteiten die zijn vastgesteld door de 
minister van Financiën, enerzijds, op de belastingplichtige van de milieutaks, dit 
wil zeggen ieder natuurlijke of rechtspersoon die aan de milieutaks onderworpen 
producten levert aan de kleinhandelaars en, anderzijds, aan ieder natuurlijk of 
rechtspersoon die zich dichter bij de oorsprong van de handelsketen bevindt, zo-
als de fabrikant, de invoerder of de persoon die binnenbrengt en die in de plaats 
komt van de hoger bedoelde belastingplichtige voor de verplichtingen die hem 
zijn opgelegd en die aldus de hoedanigheid van belastingplichtige verkrijgt.
Ofschoon de milieutaks in de regel verschuldigd is bij het in het verbruik bren-
gen zoals dat bij artikel 369, 11°, van de wet is omschreven, voert artikel 12 van 
het ministerieel besluit van 11 september 1999 een afwijking op deze regel in. 
Volgens dit laatste artikel is de milieutaks immers verschuldigd door de natuur-
lijke of rechtspersoon die, door de plaats in te nemen van degene die aan de mili-
eutaks onderworpen goederen aan kleinhandelaars levert, dergelijke producten 
aan een economische operator levert, ongeacht het stadium van de exploitatieke-
ten.
De vaststelling dat een handelaar zelf in detail de aan de milieutaks onderworpen 
producten verkoopt welke hij heeft ingevoerd, houdt niet in dat die handelaar 
vrijgesteld was van de verplichting om zich te laten registreren, noch dat, bijge-
volg, de levering van deze producten aan een vennootschap die zich in België 
bezighoudt met detailhandel geen in het verbruik brengen was waaruit de belas-
tingschuld volgt.
De detailverkoop van de voormelde producten door de invoerder belet niet dat 
hij een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn die bij de artikelen 3 en 12 van het 
Ministeriëel besluit van 11 september 1999 is bedoeld en verantwoordt bijgevolg 
de beslissing niet volgens dewelke de invoerder niet aan de betaling van de taks 
onderworpen is.
Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de ver-
weerder ingestelde strafvordering wegens niet-betaling van de accijnsrechten:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de strafvor-
dering die door de eiser tegen de verweerster is ingesteld in de hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke voor de betaling van de geldboeten en de kosten, 
haar buiten het geding stelt:
1. wat de milieutaksen betreft :
De hierna uit te spreken vernietiging, op het cassatieberoep van de eiser, vervol-
gende partij, tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de verweerder is 
ingesteld, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de vordering die tegen 
de verweerster in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke is inge-
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steld, die het gevolg is van de eerste en waartegen de eiser een regelmatig cassa-
tieberoep heeft ingesteld.
2. Wat de accijnsrechten betreft :
De eiser voert geen middel aan.
D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de burger-
lijke rechtsvordering die de eiser tegen de verweerders heeft ingesteld,
1. de vordering van de eiser tot betaling van het bedrag van de ontdoken milieu-
taksen afwijst:
De hierna uit te spreken vernietiging, van de beslissingen op de tegen de ver-
weerder ingestelde strafvordering en op de vordering die tegen de verweerster, in 
haar  hoedanigheid  van  burgerrechtelijk  aansprakelijke  is  ingesteld,  brengt  de 
vernietiging met zich mee van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die 
door de eiser tegen de verweerders is ingesteld, die het gevolg is van de eerste 
beslissingen.
2. de verweerders tot betaling van de accijnsrechten veroordeelt:
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de telastlegging niet bewezen ver-
klaart wat de milieutaksen betreft en het de verweerder daarvoor vrijspreekt, in 
zoverre het de verweerster, burgerrechtelijk aansprakelijke, dienaangaande bui-
ten zake stelt, en in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering die door de eiser 
tegen de verweerders is ingesteld, afwijst.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de eisers in een derde van de kosten van het cassatiebe-
roep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat mr. T'Kint.

Nr. 501

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º VALS GETUIGENIS - VALS GETUIGENIS IN BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP

2º VALS GETUIGENIS - VALS GETUIGENIS IN BURGERLIJKE ZAKEN - BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF - OPZETTELIJK BESTANDDEEL
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3º  MISDRIJF  —  ALGEMEEN.  BEGRIP.  MATERIEEL  EN  MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - MOREEL 
BESTANDDEEL - DRIJFVEER

1º Opdat er vals getuigenis in burgerlijke zaken zou zijn, is vereist en volstaat het dat de 
met de waarheid strijdige verklaring van aard zou zijn om de beoordeling van de zaak 
door de burgerlijke rechter te beïnvloeden1. 

2º en 3° Aangezien de drijfveer afzonderlijk staat van de bestanddelen van het misdrijf, sluit 
de wil om de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden op zichzelf de opzet om het 
gerecht te misleiden niet uit, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke zaken. 

(C. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0769.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 25 april 2007 op verwijzing 
is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, ten gevolge het arrest van 13 september 2006 van het Hof. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
Volgens het middel sluit het arrest niet wettig uit dat de verklaring onder ede van 
de verweerder nadeel kan berokkenen.
Opdat er valse getuigenis in burgerlijke zaken zou zijn, is vereist en volstaat het 
dat de met de waarheid strijdige verklaring van aard zou zijn om de beoordeling 
van de zaak door de burgerlijke rechter te beïnvloeden.
Wat dat betreft vermelden de appelrechters dat "door zelfs onder ede de buiten-
echtelijke verhouding te ontkennen die hem wordt toegeschreven, [de verweer-
der] geen verklaring heeft afgelegd die van aard is om invloed uit te oefenen op 
de beoordeling van de rechter die  uitspraak moet doen over de vordering tot 
echtscheiding. Deze burgerlijke rechter kan immers niet onkundig zijn van de 
bijzondere hoedanigheid van deze getuige en zou geenszins door een dergelijke 
verklaring mogen beïnvloed kunnen worden, anders gezegd haar te dezen be-
wijswaarde toekennen, in weerwil van de afgelegde eed".
Het hof van beroep heeft zich aldus in de plaats gesteld van de burgerlijke rech-
ter die, zelfs in de gevallen die bij artikel 937 van het Gerechtelijk Wetboek zijn 
bedoeld, onaantastbaar de geloofwaardigheid van de getuigen beoordeelt.
Het middel is in zoverre gegrond.

1 Cass., 25 april 1960, AC. 1960, p. 762; Cass., 7 sept. 1964, Pas., 1965, p. 8. 
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Over het tweede middel
De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 71 en 220 van het Strafwetboek 
schendt door te beslissen dat het moreel bestanddeel van het misdrijf valse getui-
genis niet bewezen is t.a.v. de verweerder.
Het arrest oordeelt dienaangaande dat "in de veronderstelling dat [zijn verkla-
ring] in strijd is met de waarheid, ook al is dit bewust gebeurd, [de verweerder], 
in de zeer bijzondere situatie die de zijne was, alleen maar de bedoeling kon heb-
ben te vermijden dat hij zich op de een of andere wijze zou compromitteren, en 
geen bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden kon hebben [...] dat voor het 
misdrijf is vereist".
De drijfveer staat afzonderlijk van de bestanddelen van het misdrijf. De wil om 
de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden, sluit op zich de opzet niet uit 
om het gerecht te bedriegen, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke 
zaken.
De appelrechters verantwoorden bijgevolg 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 vernie-
tigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. B. Lespire, Luik en R. Gevers, Brussel.

Nr. 502

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º  MISBRUIK  VAN  VERTROUWEN  -  BEWIJS -  BEWIJSVOERING -  BEKLAAGDE - 
VERWEERMIDDEL -  BESTAAN EN UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST -  TOEPASSING VAN DE 
REGELS VAN HET BEWIJS IN STRAFZAKEN

2º  BEWIJS  —  STRAFZAKEN  —  BEWIJSVOERING  -  MISDRIJF MISBRUIK VAN 
VERTROUWEN -  BEKLAAGDE -  VERWEERMIDDEL -  BESTAAN EN UITVOERING VAN EEN 
OVEREENKOMST - TOEPASSING VAN DE REGELS VAN HET BEWIJS IN STRAFZAKEN

1º  en 2°  Artikel  16,  eerste lid,  V.T.Sv.,  volgens welk het  bewijs  van de overeenkomst, 
krachtens welke de pleger van het misbruik van vertrouwen verplicht was de zaak terug 
te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken, ingeval die overeenkomst betwist 
wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht moet worden geleverd, heeft niet 
tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een inverdenkinggestelde voor zijn verdediging 
het bestaan van een overeenkomst en de uitvoering ervan aanvoert, de regels van het 
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burgerlijk recht moet volgen; in dat geval moeten de regels van het bewijs in strafzaken 
worden toegepast1. 

(R. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0799.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2007 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing welke, op de straf-
vordering die tegen de eiser is ingesteld:
1. hem vrijspreekt voor de telastleggingen I en II:
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. hem veroordeelt wegens de telastlegging III:
Over het eerste middel:
Het arrest preciseert de aanvang van de termijn van verjaring van de strafvorde-
ring, identificeert de onderzoekshandeling of daad van vervolging die de loop er-
van heeft gestuit, vermeldt dat de verjaring "meermaals met toepassing van arti-
kel 24 van de Wet van 17 april 1878 werd geschorst" en besluit daaruit dat zij 
niet verkregen is.
Met de voormelde overwegingen verantwoorden de appelrechters, bij ontstente-
nis van een conclusie waarin wordt aangevoerd dat de strafvordering was ver-
jaard, hun beslissing dat deze niet verkregen was, regelmatig met redenen. 
Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, dat 
de verjaring die op 20 november 2001 is gestuit niet op 20 november 2006 kon 
verkregen zijn, aangezien vóór dit verval, namelijk op 20 oktober 2005, de zaak 
werd ingeleid op de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Doornik, 
die bij vonnis van 17 november 2005 uitspraak heeft gedaan.
De verjaring die vanaf de dag van de voormelde terechtzitting geschorst is, is 
niet opnieuw kunnen beginnen lopen vermits de eiser hoger beroep heeft aange-
tekend tegen het vonnis en dat noch voor het hof van beroep noch voor de cor-
rectionele rechtbank, het onderzoek van de zaak langer duurde dan een jaar of 
werd verdaagd volgens de omstandigheden die in het oude artikel 24, 1°, eerste 
en tweede streepje, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, zijn beschreven.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

1 Cass., 24 sept. 2006, AR P.94.1072.N, nr. 326. 



Nr. 502 - 24.10.07 HOF VAN CASSATIE 2003 

Over het tweede middel :
Eerste onderdeel :
Met toepassing van artikel  16,  eerste lid,  van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, moet het bewijs van de overeenkomst krachtens 
welke de pleger van het misbruik van vertrouwen verplicht was de zaak terug te 
geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, ingeval die 
overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht 
worden geleverd.
Deze verplichting heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een inverden-
kinggestelde ter verdediging het bestaan van een overeenkomst en de uitvoering 
ervan aanvoert, de regels van het burgerlijk recht moet volgen. In dat geval moe-
ten de regels van het bewijs in strafzaken worden toegepast.
Op de terechtzitting van het hof van beroep van 13 maart 2007, heeft de eiser 
een conclusie neergelegd waarin hij uiteenzet dat G. D. hem het beheer over haar 
goederen had toevertrouwd en hem daartoe een volmacht over haar rekeningen 
had gegeven.
Aangezien deze gerechtelijke bekentenis wettig het bestaan heeft bewezen van 
de verbintenis, waarbij aan de eiser was ten laste gelegd dat hij deze overeen-
komstig artikel 491 van het Strafwetboek heeft geschonden, dienden de bodem-
rechters nog alleen het feit van de verduistering of de verspilling te onderzoeken.
De eiser heeft weliswaar dit feit betwist en ter verdediging aangevoerd dat G. D. 
hem een gedeelte van haar geld had geschonken en hem had gemandateerd om 
het saldo te verbergen.
Het arrest stelt tegen dit verweer dat de eiser "heeft gehandeld met het oogmerk 
om zich het fortuin van zijn zogezegde protegee toe te eigenen" terwijl hij nooit 
meer dan "slechts" de bewaarnemer van de bedragen was geweest. Het arrest 
doet opmerken dat de geldbedragen die in de telastlegging zijn bedoeld, welke 
door de eiser zijn aangewend om zich een nieuwe wagen aan te schaffen of door 
hem zijn verborgen op een plaats die alleen hijzelf kende, overeenkomen met de 
afhalingen  die  zijn  verricht  nadat  hij  kennis  kreeg  van  de  plaatsing  van  het 
slachtoffer onder voorlopig beheer, een maatregel waarvan hij de gevolgen wel 
degelijk moest kennen.
Het arrest verwerpt aldus de beweringen waarbij de eiser een schenking of een 
mandaat inroept ter verantwoording van de interversie van het bezit, als zijnde 
ongegrond of irrelevant.
Aangezien de verwerping van een dergelijk verweer niet afhankelijk is van de 
toepassing door het strafgerecht van de artikelen 1341, 1347, 1348 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, die door het middel worden aangevoerd, verantwoorden 
de appelrechters, met de hierboven samengevatte overwegingen, hun beslissing 
naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
De eiser voert aan dat het arrest "niet aantoont wat de schade voor anderen zou 
zijn van de verduistering of verspilling" die hem ten laste worden gelegd.



2004 HOF VAN CASSATIE 24.10.07 - Nr. 502 

Het arrest verklaart de telastlegging tegen de eiser bewezen van, te Moeskroen 
(Herseaux), tussen 7 april 1998 en 6 juni 1998, gelden te hebben verspild of ver-
duisterd die hem waren overhandigd onder verplichting om ze terug te geven of 
ze voor een bepaald doel te  gebruiken, "te  dezen een bedrag van 22.356.330 
oude Belgische franken (554.198,94 euro) ten nadele van G. D." (blad 9).
De appelrechters die aldus, in de bewoordingen van de wet, het bestaan van de 
bestanddelen van het misdrijf hebben vastgesteld, dienden zich niet meer, door 
ambtshalve de burgerlijke belangen aan te houden, uit te spreken over de om-
vang van de schade of de personen te identificeren die deze konden hebben gele-
den.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel :
De feiten die door de eerste rechter als oplichting zijn omschreven werden door 
het hof van beroep met de kwalificatie misbruik van vertrouwen, bewezen ver-
klaard.
Het arrest vermeldt dat deze nieuwe omschrijving beantwoordt aan een vorde-
ring van het openbaar ministerie op de terechtzitting van 13 maart 2007, dat de 
aldus omschreven feiten deze zijn die het voorwerp uitmaken van de oorspronke-
lijke vervolgingen of dat zij daarin vervat liggen, en dat de beklaagde in de gele-
genheid was gesteld om zich daartegen te verweren en dat ook daadwerkelijk 
heeft gedaan.
Nadat het arrest doet opmerken, op bladzijde 5, dat de omschrijving die door het 
openbaar ministerie is voorgesteld deze is van artikel 491 van het Strafwetboek, 
omschrijft het in de bewoordingen van deze bepaling de feiten die in de vervol-
ging zijn bedoeld en die de veroordeling rechtvaardigen.
Het is juist dat het arrest op bladzijde 9 verkeerdelijk, bij wijze van toegepaste 
wettelijke bepalingen, artikel 461 van het Strafwetboek in de plaats van artikel 
491 aanhaalt. De overige vermeldingen van het arrest, waaraan hierboven is her-
innerd, verlenen het arrest evenwel zijn wettelijke grondslag en stellen de eiser in 
staat om met zekerheid de daad te kennen waaraan hij schuldig is verklaard en de 
wet die deze bestraft.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
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 die door de verweerster is ingesteld :
Het arrest verklaart het hof van beroep niet bevoegd om uitspraak te doen over 
deze vordering.
Aangezien een dergelijke beslissing de eiser geen nadeel berokkent, is het cassa-
tieberoep niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

24 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 503

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º  SAMENHANG  -  STRAFZAKEN -  AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - 
VERSCHILLENDE AKTEN VAN AANHANGIGMAKING - BEVOEGD VOOR BEPAALDE FEITEN - ONBEVOEGD 
VOOR ANDERE FEITEN -  BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID VOOR HET GEHEEL -  GRONDSLAG - 
VASTSTELLING VAN DE SAMENHANG - WETTIGHEID

2º  BEVOEGDHEID  EN  AANLEG  —  STRAFZAKEN  —  GESCHIL  INZAKE 
BEVOEGDHEID - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - VERSCHILLENDE AKTEN 
VAN AANHANGIGMAKING - BEVOEGD VOOR BEPAALDE FEITEN - ONBEVOEGD VOOR ANDERE FEITEN - 
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID VOOR HET GEHEEL -  GRONDSLAG -  VASTSTELLING VAN DE 
SAMENHANG - WETTIGHEID

3º  REGELING  VAN  RECHTSGEBIED  —  STRAFZAKEN  —  ALGEMEEN  - 
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - VERSCHILLENDE AKTEN VAN AANHANGIGMAKING 
-  BEVOEGD VOOR BEPAALDE FEITEN -  ONBEVOEGD VOOR ANDERE FEITEN -  BESLISSING VAN 
ONBEVOEGDHEID VOOR HET GEHEEL -  GRONDSLAG -  VASTSTELLING VAN DE SAMENHANG - 
WETTIGHEID

1º, 2° en 3° Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking 
feiten zijn aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid 
behoren, kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als 
het zelf vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn1. 

(PROCUREUR - GENERAAL TE BERGEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1238.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een 
beschikking, gewezen op 26 december 2000 door de Raadkamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Doornik en een arrest, gewezen op 19 februari 2003 
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Cass., 30 maart 1994, AR P.94.0321.F, nr. 159. 
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Bij beschikking van 26 december 2000 heeft de Raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Doornik, H. B. met aanneming van verzachtende omstan-
dig-heden naar de correctionele rechtbank van die zetel verwezen wegens zware 
diefstallen en gewone diefstallen.
Bovendien heeft de procureur des Konings te Doornik, op 15 november 2001, 
deze inverdenkinggestelde voor dezelfde rechtbank gedaagd wegens zware dief-
stallen (telastleggingen I.A.1, I.A.2 en I.A.3), poging tot zware diefstal (telast-
legging I.B) en gewone diefstallen (telastleggingen I.C.1 tot 6).
Bij arrest van 19 februari 2003 heeft het Hof van Beroep te Bergen zich onbe-
voegd verklaard om over het geheel van die zaken kennis te nemen, enerzijds, op 
grond dat het bevel om te verschijnen van 15 november 2001, voor de feiten van 
de telastlegging I.A.3, geen enkele verzachtende omstandigheid aanwijst waar-
voor het openbaar ministerie gemeend zou hebben om geen zwaardere straf dan 
een correctionele straf te moeten vorderen, en, anderzijds, wegens de samenhang 
tussen deze feiten en deze van de andere telastleggingen, met name deze die in 
de verwijzingsbeschikking zijn bedoeld.
Momenteel  staat  geen  enkel  rechtsmiddel  open  tegen  de  beschikking  van de 
raadkamer, noch tegen het arrest van het hof van beroep.
De tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen veroorzaakt een bevoegdheidsge-
schil dat de rechtsgang belemmert. In zoverre is er grond tot regeling van rechts-
gebied.
Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking, 
feiten zijn aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn be-
voegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor 
de gehele zaak, als het zelf vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend 
zijn.
Het hof van beroep kon niet de samenhang opwerpen tussen de feiten die daar 
wettig met een beschikking tot verwijzing aanhangig waren gemaakt en de feiten 
van zware diefstal die in de telastlegging I.A.3 van de dagvaarding van het open-
baar ministerie zijn bedoeld.
Het hof van beroep beslist dus niet wettig dat het niet bevoegd was om van het 
geheel van de feiten kennis te nemen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt, tot regeling van rechtsgebied, het arrest van het Hof van Beroep te 
Bergen van 19 februari 2003 in zoverre het dat hof onbevoegd verklaard om uit-
spraak te doen over de feiten van de telastleggingen, bedoeld in de beschikking 
tot verwijzing die op 26 december 2000 door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste Aanleg te Doornik is gewezen.
Zegt dat er geen grond is tot regeling van rechtsgebied wat de feiten van de te-
lastleggingen betreft die in het bevel tot dagvaarding van de procureur des Ko-
nings te Doornik van 15 november 2001 zijn bedoeld.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctione-
le kamer, anders samengesteld..

24 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter - Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 504

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º  VOORWAARDELIJKE  INVRIJHEIDSTELLING  -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE STRAF - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP 
OVERLEVERING - TOEKENNING - VERMELDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN - VERPLICHTING

2º STRAFUITVOERING -  STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITVOERINGSMODALITEIT VAN DE 
STRAF - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING MET HET OOG OP OVERLEVERING - TOEKENNING - 
VERMELDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN – VERPLICHTING

1º en 2° Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een strafuitvoeringsmodaliteit toekent, met 
name, een voorlopige invrijheidstelling met het oog op overlevering aan de buitenlandse 
rechterlijke overheid, moet zij in haar beslissing de algemene voorwaarden vermelden die 
in artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden, zijn bedoeld1.

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. J.-J.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:

De bestreden beslissing beveelt de voorlopige invrijheidstelling van de eiseres met het 
oog op overlevering aan de Franse overheid.

Het  eerste  middel  verwijt  het  bestreden  vonnis  dat  het  de  instemming  van  de 
verweerster niet vaststelt met de voorwaarden die voor haar voorlopige invrijheidstelling 
zijn  opgelegd,  en  dit  met  schending  van  artikel  54  van  de  Wet  van  17  mei  2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden.

In  het  tweede  middel  verwijt  de  eiser  het  bestreden  vonnis  de  verweerster  een 
voorlopige  invrijheidstelling  toe  te  kennen  met  het  oog  op  overlevering  aan  de 
buitenlandse  overheid  zonder  te  preciseren  dat  de  verweerster  aan  de  algemene 
voorwaarden is onderworpen die bij artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 zijn bepaald.

Het derde middel ten slotte, voert de schending aan van artikel 71 van de Wet van 17 
mei 2006, in zoverre het bestreden vonnis de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 
overlevering aan de buitenlandse overheid niet met een proeftijd gepaard doet gaan.

De drie middelen stellen het probleem aan de orde welke regeling op de voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 
overlevering  toepasselijk  is,  en  meer  in  het  bijzonder  dat  van  de  proeftijd  en  de 
voorwaarden die de veroordeelde die van een dergelijke maatregel geniet, kunnen worden 
opgelegd.

1 Zie concl. O.M. 
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Onder  de  uitvoeringsmodaliteiten  van  de  vrijheidsstraf  heeft  de  wetgever  de 
mogelijkheid bepaald om de veroordeelde een voorlopige invrijheidstelling toe te kennen 
met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering. Deze 
strafuitvoeringsmodaliteit wordt meer in het bijzonder bij de artikelen 26, 28, §2, 47, §2, 
60, derde lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden, geregeld.

De wet bevat geen definitie van deze uitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf maar 
volgens de wetsgeschiedenis is een dergelijke maatregel van toepassing op veroordeelde 
vreemdelingen die ofwel niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning ofwel 
niet in het bezit zijn van een nog niet vervallen verblijfsvergunning of een vergunning om 
zich  te  vestigen2.  Zij  is  eveneens  toepasselijk  op  degenen  die  het  voorwerp  van  een 
verzoek tot uitlevering of overlevering uitmaken.

Over  het  algemeen  stemt  de  regeling  die  op  de  toekenning  van  de  voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 
overlevering toepasselijk is, overeen met die van de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
onder  voorbehoud  van  afwijkende  regels  die  verband  houden  met  de  aard  van  de 
maatregel3.  De wetgever werd hier geïnspireerd door een zorg voor niet  discriminatie 
tussen  de  beide  stelsels4 maar  tegelijk  lijkt  hij  sommige  typische  kenmerken  van  de 
voorlopige invrijheidstelling uit het oog te hebben verloren.

De  artikelen  55  en  56  van  de  Wet  van  17  mei  2006  leggen  de  voorwaarden  vast 
waarmee de toekenning aan een veroordeelde tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar, 
van  één  van  de  in  Titel  V  bedoelde  strafuitvoeringsmodaliteiten  (beperkte  detentie, 
elektronisch toezicht,  voorwaardelijke invrijheidstelling of voorlopige invrijheidstelling 
met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering) gepaard 
moet  of  kan  gaan5.  Artikel  55  legt  de  algemene  voorwaarden  vast  waaraan  de 
veroordeelde die van een dergelijke modaliteit geniet, is onderworpen, terwijl artikel 56 
de  mogelijkheid  biedt  om  de  voormelde  veroordeelde  geïndividualiseerde  bijzondere 
voorwaarden op te leggen.

Volgens  artikel  55  moet  aldus iedere  beslissing tot  toekenning  van  een  voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 
overlevering,  bepalen  dat  de  veroordeelde onderworpen is  aan  de  volgende  algemene 
voorwaarden:

1° geen strafbare feiten plegen;

2° een vast adres hebben en, bij wijziging ervan, zijn nieuwe verblijfplaats onmiddellijk 
meedelen aan het openbaar ministerie en, in voorkomend geval, aan de justitieassistent die 
met zijn begeleiding is belast;

3° gevolg geven aan de oproepingen van het openbaar ministerie en, in voorkomend 
geval, van de justitieassistent, die met de begeleiding is belast6.

2 Gedr. St., Senaat, gew.zitt., 2004-2005, 3-1128/1, p. 23.
3 De toekenningsvoorwaarden van deze maatregel werden aldus aangepast aan de specifieke toestand 
van de van het grondgebied verwijderde veroordeelde (artt. 28, §2, en 47, §2, W. 17 mei 2006).
4 Gedr. St., Senaat, gew.zitt., 2004-2005, 3-1128/1, p. 48; M.-A. BEERNAERT, “Vers des tribunaux de 
l’application des peines et une définition légale du statut juridique externe des personnes condamnées 
à une peine privative de liberté”, Rev.dr.pén.crim., 2007, p. 40.
5 Beide bepalingen vormen de Onderafdeling II van Afdeling III van Titel VI “Over de toekenning 
van de door Titel V bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten”.
6 Er dient te worden vastgesteld dat deze laatste voorwaarde slecht aangepast lijkt aan de toestand 
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Wat de geïndividualiseerde bijzondere  voorwaarden betreft  die  aan de veroordeelde 
kunnen worden opgelegd, lijkt  de formulering van artikel 56 geen rekening te hebben 
gehouden met het specifiek karakter van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 
verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, gegeven het feit dat het 
eerste lid van deze bepaling naar het sociaal reclasseringsplan en naar artikel 47,  §1, 
verwijst, welke op deze maatregel niet toepasselijk zijn.

Ten slotte lijkt de wetgever uit onachtzaamheid verzuimd te hebben om in artikel 71 
van  de  Wet  van  17  mei  2006,  over  de  definitieve  invrijheidstelling,  uitdrukkelijk  te 
verwijzen  naar  de  maatregel  van  voorlopige  invrijheidstelling  met  het  oog  op 
verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering.

Moet men daaruit afleiden dat de voormelde bepaling niet toepasselijk zou zijn op deze 
uitvoeringsmodaliteit? Ik denk het niet.

Immers,  indien  de  voorlopige  invrijheidstelling  zonder  een  proeftijd  zou  worden 
toegekend, betekent dat dat de maatregel geen strafuitvoeringsmodaliteit  meer is  maar 
eigenlijk een definitieve invrijheidstelling. Zonder proeftijd kunnen aan de veroordeelde 
die van deze maatregel geniet daarenboven geen voorwaarden worden opgelegd, ongeacht 
of deze algemeen of geïndividualiseerd zijn. Ten slotte zou deze maatregel niet kunnen 
worden herroepen, geschorst of herzien.

Welnu, als de veroordeelde kort na zijn verwijdering uit het Rijk, op het grondgebied 
terugkeert en zich in één van de gevallen bevindt, bedoeld in artikel 64, die aanleiding 
kunnen geven tot herroeping7, valt het moeilijk te begrijpen dat de Belgische gerechtelijke 
overheid  niet  bevoegd  zou  zijn  om de  maatregel  van  voorlopige  invrijheidstelling  te 
herroepen. Dat lijkt mij niet de wil van de wetgever te zijn geweest.

Ik  ben  bijgevolg  van  mening  dat  artikel  71  zowel  op  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling als op de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van 
het grondgebied of met het oog op overlevering, toepasselijk is8 en dat iedere beslissing 
tot  toekenning van een dergelijke  maatregel  minstens de algemene voorwaarden moet 
preciseren  die  krachtens  artikel  55  op  de  veroordeelde  van  toepassing  zijn.  In 
tegenstelling tot  wat  het derde middel aanvoert  is  de strafuitvoeringsrechtbank echter, 
volgens mij, niet verplicht om in haar beslissing de aanvang en de duur van de proeftijd te 
bepalen, wanneer zij dienaangaande geen beoordelingsbevoegdheid heeft9, vermits deze 
elementen in de wet zelf zijn vastgelegd. Dit middel lijkt mij bijgevolg naar recht te falen.

Het eerste middel lijkt mij daarentegen gegrond.

Artikel 54 van de Wet van 17 mei 2006 bepaalt dat de strafuitvoeringsrechtbank de 
strafuitvoeringsmodaliteit  toekent  wanneer  zij  vaststelt  dat  alle  wettelijke  vastgelegde 
voorwaarden  zijn  vervuld  en  indien  de  veroordeelde  zich  akkoord  verklaart  met  de 
opgelegde voorwaarden.

van iemand die in het buitenland verblijft of is aangehouden.
7 Bijvoorbeeld, indien de betrokkene opnieuw veroordeeld werd voor een wanbedrijf of een misdaad, 
gepleegd kort na zijn terugkeer.
8 De term “voorwaardelijke invrijheidstelling”,  gebruikt  in  het  tweede lid van artikel  71, omvat 
volgens  mij  zowel  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  senso  stricto als  de  voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering 
die eveneens altijd voorwaardelijk is vermits de algemene voorwaarden uit artikel 55 moeten worden 
nageleefd.
9 Alleen het derde lid van artikel 71 verleent de strafuitvoeringsrechtbank beoordelingsbevoegdheid 
bij de vaststelling van de proeftijd.
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Volgens mij  moet  de  veroordeelde zich akkoord verklaren met  zowel  de algemene 
voorwaarden die in artikel  55 van de Wet van 17 mei  2006 zijn  bepaald,  als  met de 
geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden die  de rechtbank krachtens artikel 56 van 
dezelfde wet kan opleggen10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt 
evenwel niet dat de verweerster heeft ingestemd met die algemene voorwaarden die de 
rechtbank haar diende op te leggen.

Indien  het  Hof  van  mening  zou  zijn  dat  die  instemming  alleen  geldt  voor  de 
geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden die de rechtbank oplegt, dan kon het tweede 
middel  gegrond  worden  geacht,  vermits  de  bestreden  beslissing  die  één  van  de 
strafuitvoeringsmodaliteiten toekent  die  in  Titel  V van de Wet  van 17 mei  2006 zijn 
vastgesteld, de voorwaarden niet vermeldt die in artikel 55 van de voormelde wet zijn 
bedoeld.

Ik besluit bijgevolg tot vernietiging van de bestreden beslissing.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1390.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 september 2007 gewezen 
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het tweede middel :
De eiser die de schending aanvoert van artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, verwijt het vonnis dat 
het de verweerster een voorlopige invrijheidstelling toekent met het oog op over-
levering aan de buitenlandse rechterlijke overheid, zonder te preciseren dat de 
begunstigde van deze maatregel onderworpen is aan de algemene voorwaarden 
waarin bij deze bepaling is voorzien.
Aangezien de algemene voorwaarden die in dit artikel zijn bedoeld erin bestaan 
om geen strafbare feiten te plegen, een vast adres te hebben en gevolg te geven 
aan de oproepingen van het openbaar ministerie, moeten zij, zonder onderscheid, 
in  alle  beslissingen tot  toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit,  worden 
vermeld.
Door niet te preciseren dat de verweerster onderworpen was aan de voormelde 
algemene voorwaarden, heeft de strafuitvoeringsrechtbank haar beslissing niet 
naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.

10 Geen akkoord over de voorwaarden zou erop wijzen dat de veroordeelde niet van plan is deze 
voorwaarden na te leven en, in dat geval, is de toekenning van de maatregel tot mislukken gedoemd.
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Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken, die niet tot vernieti-
ging zonder verwijzing kunnen leiden. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samenge-
steld.

24 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 505

2° KAMER - 24 oktober 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP  — STRAFZAKEN  -  BETEKENING OF KENNISGEVING VAN EEN AKTE VAN DE 
RECHTSPLEGING - TOEVOEGING VAN EEN VERTALING - AKTE VAN RECHTSPLEGING WAARVAN DE 
BETEKENING OF DE KENNISGEVING MOET WORDEN GEDAAN -  BEGRIP -  BERICHT VAN NIET-
VERSCHIJNING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TAALGEBRUIK - 
BERICHT VAN NIET-VERSCHIJNING - OPGESTELD IN EEN ANDERE TAAL - VERTALING

1º en 2°  Het bericht van niet-verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke overheid 
doet toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of kennisgeving 
moet  worden gedaan;  het  is bijgevolg geen stuk waaraan volgens artikel  38 Taalwet 
Gerechtszaken een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van betekening of 
kennisgeving in een ander taalgebied dan datgene van de taal waarin het is gesteld. 

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1429.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 oktober 2007, onder het grif-
fienummer C.1510, gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbe-
schuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
Het arrest vermeldt dat, met verwijzing naar een stuk uitgaande van de gevange-
nis te Hasselt, de eiser geweigerd heeft om voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling te verschijnen. Het arrest voegt eraan toe dat de raadsman van de eiser 
daarover uitleg heeft verschaft en hem de toelating werd verleend eiser te verte-
genwoordigen.
Het middel dat de schending aanvoert van artikel 38 van de Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, voert aan dat de rechtspleging 
nietig is, op grond dat het stuk waarop de appelrechters, zoals hierboven samen-
gevat geformuleerd, acht hebben geslagen, in het Nederlands is gesteld en niet in 
de taal van de rechtspleging was vertaald.
Het bericht van niet-verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke over-
heid doet toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of 
kennisgeving moet worden gedaan. Het is bijgevolg geen stuk waaraan volgens 
het voormelde artikel 38 een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van 
betekening of kennisgeving in een ander taalgebied dan dat van de taal waarin 
het is gesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
Uit de stukken van de rechtspleging volgt dat de raadsman van de eiser aanvaard 
heeft om zijn cliënt te vertegenwoordigen en het voorstel dat hem door de kamer 
van inbeschuldigingstelling was gedaan om de zaak te verdagen teneinde de ver-
schijning van de gedetineerde op de terechtzitting mogelijk te maken, heeft afge-
wezen.
De eiser voert aan dat dit voorstel van de appelrechters het recht van verdediging 
heeft aangetast omdat het, indien het aangenomen was geweest, een verlenging 
van de voorlopige hechtenis zou hebben meegebracht.
Aangezien het hoger beroep op 27 september 2007 was ingesteld, beschikte de 
kamer van inbeschuldigingstelling om haar beslissing te wijzen over een termijn 
die op 12 oktober 2007 afliep, i.e. vijftien dagen na de verklaring van hoger be-
roep, overeenkomstig artikel 30, §3, tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 be-
treffende de voorlopige hechtenis.
De zaak die op 9 oktober 2007 voor de voormelde kamer was vastgesteld, had 
kunnen uitgesteld worden zonder de termijn te overschrijden die bij de voormel-
de wetsbepaling is bepaald.
Uit de keuze die, onder deze omstandigheden, aan de eiser wordt gelaten, tussen 
vertegenwoordigd worden door een advocaat of uitstel met het oog op persoon-
lijke verschijning, kan geen door het middel aangevoerde miskenning van het al-
gemeen rechtsbeginsel worden afgeleid.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
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Over het derde middel
Het arrest vermeldt dat niet blijkt dat het dossier van de rechtspleging onvolledig 
zou zijn.
Het middel dat kritiek uitoefent op deze feitelijke beoordeling of waarvan het 
onderzoek een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof niet 
bevoegd is, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J.-D. Fraikin, Luik.

Nr. 506

1° KAMER - 25 oktober 2007

DESKUNDIGENONDERZOEK -  BURGERLIJKE ZAKEN -  BETALING VAN VOORSCHOTTEN - 
GEHOUDEN PARTIJ

De mogelijkheid voor de deskundigen de vervulling van hun opdracht uit te stellen totdat de 
meest  gerede partij  op de griffie  een voorschot  in  consignatie heeft  gegeven,  is -  in 
tegenstelling tot de regeling van de bepaling van het bedrag van hun ereloon en kosten 
na de inlevering van hun verslag - toepasselijk op de voorschotten die vereist zijn tijdens 
het deskundigenonderzoek, en het opleggen van betaling ervan aan de deskundige is 
niet noodzakelijk beperkt tot de partij  die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd1. 
(Artt. 984 en 990, eerste, derde en vierde lid, Ger.W.)

(BALMORAL GROUP LIMITED, vennootschap naar  schots recht T. MDC SYSTEMS bvba e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0410.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 2 november 2005 in laat-
ste aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

1 De  wet  van  15  mei  2007  "tot  wijziging  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  betreffende  het 
deskundigenonderzoek (...) (B.S. 22 aug. 2007) voert een andere regeling in. 
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 984 en 990 in het bijzonder het eerste en vierde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1. De bestreden beslissing
"verklaart het verzoek van (de eerste verweerster) ontvankelijk en gegrond;
veroordeelt (de eiseres) tot verdere provisionering van de gerechtsdeskundige overeen-

komstig artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de 12.500,00 euro die 
voordien was gevraagd van (de eerste verweerster);

verleent  een  bevel  van  tenuitvoerlegging  jegens  (de  eiseres)  ad  12.500,00  euro  + 
60.000,00 euro, hetzij totaliter ad 72.500,00 euro".

2. De rechtbank stelt vast dat rechtspraak en rechtsleer verdeeld zijn omtrent de vraag 
tegen wie het bevel tot tenuitvoerlegging in de zin van artikel 990, vierde lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek kan gericht worden. Na "vier strekkingen" te hebben uiteengezet (be-
schikking, p. 8), treedt de beschikking de opvatting ("derde strekking") bij dat het bevel 
tot tenuitvoerlegging kan gericht worden tegen de meest gerede partij waarvan sprake in 
artikel 990, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij tegen de partijen in het derde 
lid van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij tegen de partij die de uitvoering 
van het deskundigenonderzoek heeft gevorderd (...)" (beschikking, p. 8, lid 4; p. 9, lid 1).

3. De ("vierde") strekking die stelt (beschikking, p. 8, lid 5) dat het in beginsel enkel, 
maar ook tezelfdertijd steeds, de partij is die de expertise heeft gevorderd, of, indien ze 
ambtshalve werd bevolen, ze heeft doen uitvoeren, die gehouden is het voorschot te stor-
ten, op gevaar af dat de deskundige voor de situatie komt te staan over de uitvoerbare titel 
te beschikken tegen een partij die het voorschot niet heeft gestort, waardoor hij geen aan-
spraak zou kunnen maken op het ter griffie geconsigneerde bedrag, vindt volgens de be-
streden beschikking (p. 9, lid 1) "geen steun in het feit dat de meeste gerede partij in de 
zin van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek een andere partij kan zijn dan die aange-
duid in artikel 984 van het Gerechtelijk Wetboek" (beschikking, p. 9, lid 1).

De beschikking overweegt (p. 8, nr. 3.4) dat "alhoewel de vierde opvatting door heel 
wat rechtspraak werd nagevolgd,  (...),  (het cassatiearrest  van 16 november 1989,  A.C. 
1989-90, 373) "op verschillende wijze wordt geïnterpreteerd en dat het arrest zelf, behou-
dens de aanvoering van het middel door de eiser in cassatie, niet spreekt over artikel 990, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek (...)".

4. De bestreden beschikking (p. 9) steunt daarenboven op volgende overwegingen:
"Het ganse artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek dient als een geheel te worden ge-

lezen, en heeft enkel betrekking op de uitvoerbaarverklaring van het voorschot tijdens het 
deskundigenonderzoek en niet na inlevering van het verslag (zij het op het einde van het 
deskundigenonderzoek)".

"In gezelschap van auteurs Lysens en Naudts stelt deze rechtbank dat artikel 990, vier-
de lid, van toepassing is op alle partijen in de zin dat de rechter de meeste gerede partij 
kan aanduiden en kan veroordelen tot consignatie van de provisie na alle partijen en de 
deskundige te hebben gehoord (...)".

"Ook proceseconomische redenen pleiten hiervoor nu, wanneer partijen het oneens zijn 
wie de provisie moet consigneren, partijen uit deze impasse moeten kunnen geraken, en 
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de mogelijkheid moet bestaan om deze patstelling voor te leggen aan de rechtbank" (be-
schikking, p. 9, lid 4).

5. Na aldus te hebben overwogen dat artikel 990, vierde lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek van toepassing is op alle partijen in de zin dat de rechter de "meeste gerede partij" 
kan aanduiden en veroordelen tot consignatie van de provisie, oordeelt de rechtbank (p. 
10 onderaan) dat "waar (de verweerster) aanvankelijk als, meest gerede partij werd aan-
zien (zij vroeg ondergeschikt om het deskundigenonderzoek en werd tevens tot een provi-
sie veroordeeld op tegeneis), vanaf 15 december 2004 (na het neerleggen van het eindver-
slag nopens de technische aansprakelijkheid) (de eiseres) moet aanzien worden als 'meest 
gerede partij'".

De rechtbank steunt deze beslissing o.m. op de overwegingen dat:
"ook (de eiseres) bijkomende en bijzondere onderzoeksdaden heeft gevraagd; (beschik-

king, p. 9, onderaan);
(de eiseres) zich zelf heeft veruitwendigd als belanghebbende partij bij het onderzoek; 

(beschikking, p. 10);
het bijzonder onbillijk zou zijn precies die partij voorschotten aan de deskundige te la-

ten betalen (...), die door het deel I van het eindverslag van de deskundige niet wordt aan-
geduid als technisch aansprakelijke partij" (p. 10, voorlaatste lid)".

6. Met betrekking tot de reeds vroeger van (de eerste verweerster) gevraagde provisie 
van 12.500,00 euro, oordeelt de beschikking (p. 11, nr. 3.6) dat (de eiseres) ten onrechte 
stelt dat deze provisie enkel kaderde in het licht van artikel 984 van het Gerechtelijk Wet-
boek. Daarbij steunt de rechtbank op volgende overwegingen (p. 11, nr. 3.6):

"Vooreerst heeft de deskundige geen eindverslag over alle aspecten van het gevorderde 
door de rechtbank neergelegd.

Vervolgens betreft zijn 'tussentijdse staat van kosten en ereloon' geen eindstaat, waarop 
een deel onbetaald bleef, zodat artikel 984 van het Gerechtelijk Wetboek dan ook niet van 
toepassing is".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 984 en 990, in het bijzonder het eerste en vierde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Door de eiseres te veroordelen tot verdere provisionering van de gerechtsdeskundige 

overeenkomstig artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van het bedrag 
van 12.500,00 euro dat voordien van de eerste verweerster was gevraagd en door een be-
vel van tenuitvoerlegging jegens de eiseres te verlenen van 12.500,00 euro + 60.000,00 
euro, samen 72.500,00 euro op grond dat de eiseres "vanaf 15 december 2004 (...) aange-
zien moet worden als meest gerede partij in de zin van artikel 990, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek" (beschikking p. 10, laatste lid) terwijl de beschikking vaststelt (p. 10, 
laatste lid) dat het de eerste verweerster was die het deskundigenonderzoek vroeg, schendt 
de bestreden beschikking de artikelen 984 en 990 (in het bijzonder het eerste en vierde 
lid) van het Gerechtelijk Wetboek.

Een deskundigenonderzoek is immers in de regel, een maatregel tot bewaring van rech-
ten van de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd. Krachtens artikel 984 
van het Gerechtelijk Wetboek is een vonnis dat op verzoek van de gerechtsdeskundige het 
bedrag van een ereloon en kosten begroot, uitvoerbaar tegen de partij die het deskundi-
genonderzoek heeft gevorderd. Ook het bevel tot tenuitvoerlegging van het door de rech-
ter vastgesteld bedrag, in de zin van artikel 990, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
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kan alleen gegeven worden lastens de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevor-
derd.

De rechtbank die vaststelt dat het deskundigenonderzoek was gevorderd door de ver-
weerster kon derhalve niet, zonder schending van de twee bovenvermelde wetsbepalin-
gen, de veroordeling tot verdere provisionering en het bevel van tenuitvoerlegging lastens 
de eiseres uitspreken.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
2. Artikel 990, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de deskundi-
gen de vervulling van hun opdracht kunnen uitstellen totdat de meest gerede par-
tij op de griffie een voorschot in consignatie heeft gegeven om in een gematigde 
verhouding tot zekerheid te dienen van de betaling van hun ereloon en de ver-
goeding van hun kosten.
Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de consignatie van het voorschot moet 
worden verricht door de partij  die volgens bijzondere wetten of artikel  1017, 
tweede lid, van dit wetboek steeds in de kosten wordt verwezen.
Het vierde lid van dit artikel bepaalt dat in geval van betwisting of wanneer de 
partij het verschuldigd voorschot niet stort, de rechter die het deskundig onder-
zoek gelast heeft, op verzoek van de meest gerede partij, een bevel tot tenuit-
voerlegging geeft ten belope van het bedrag dat hij vaststelt, na zo nodig de op-
merkingen van de betrokkenen in raadkamer te hebben gehoord.
3. Uit artikel 984, tweede lid, van het Gerechtelijk wetboek volgt dat, indien de 
partijen niet schriftelijk binnen vijftien dagen na de inlevering van het verslag, 
hun instemming met het bedrag van het ereloon en de kosten die door de deskun-
digen zijn gevorderd, aan de rechter hebben meegedeeld, de rechter tot wie de 
deskundige of een van de partijen zich met een verzoekschrift heeft gewend het 
bedrag van het ereloon en de kosten bepaalt en dat het vonnis uitvoerbaar is te-
gen de partijen die  het  deskundigenonderzoek hebben gevorderd of  tegen die 
welke het, ingeval het ambtshalve bevolen is, hebben doen uitvoeren.
4. Uit de voorgaande wettelijke bepalingen volgt dat artikel 990 van het Gerech-
telijk wetboek, in tegenstelling tot artikel 984 van dit wetboek, toepasselijk is op 
de voorschotten die vereist zijn tijdens het deskundigenonderzoek en het opleg-
gen van betaling van voorschotten aan de deskundige, niet noodzakelijk beperkt 
is tot de partijen die het deskundigenonderzoek hebben gevorderd.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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25 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingel-
gem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 507

1° KAMER - 26 oktober 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING -  SCHADEGEVAL - HERSTEL - BESCHERMD 
SLACHTOFFER - VERZEKERD RISICO - BEWIJS - LAST - INHOUD

De partij die op grond van artikel 29bis W.A.M.-wet 1989 vergoeding van een schadegeval 
vordert,  moet  bewijzen  dat  het  schadegeval  beantwoordt  aan  het  in  dat  artikel 
omschreven risico; derhalve dient zij  het bewijs te leveren dat zij  een door dat artikel 
beschermd  slachtoffer  is  en,  bijgevolg  dat  zij  niet  de  bestuurder,  noch  diens 
rechthebbende, is van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig1.  (Art. 1315, eerste lid,  
B.W.; Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(DE FEDERALE VERZEKERINGEN cvba T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0341.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 november 2005 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994, ge-
wijzigd bij de wet van 13 april 1995, zoals het van kracht was op 2 februari 1997, vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001, inzonderheid §1, 2 en 5 ervan, en, voor 
zoveel als nodig, dezelfde bepaling, zoals zij resulteert uit de wijziging ervan bij de wet 
van 19 januari 2001;

- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-
zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen;

- artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid tweede lid;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat de eiseres, die beweert bevrijd te zijn van de verplich-

ting de door de verweerders geleden schade te herstellen, moet bewijzen dat wijlen de 
heer V. K., slachtoffer van het litigieuze verkeersongeval, de bestuurder was van het bij 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.507. 



2018 HOF VAN CASSATIE 26.10.07 - Nr. 507 

dat ongeval betrokken voertuig, en zulks op alle redenen ervan, en meer bepaald op grond 
van de onderstaande redenen:

"6. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, betreffende de zwakke weggebruikers, luidt 
als volgt:

'Bij  een  verkeersongeval  waarbij  een  of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op  de 
plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de 
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade 
geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke let-
sels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verze-
keraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de mo-
torrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken'.

§2 bepaalt dat 'de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet kun-
nen beroepen op de bepalingen van dit artikel'.

§5 van dat artikel preciseert dat 'de regels betreffende de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid van toepassing blijven op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt gere-
geld'.

Er wordt overigens niet betwist dat de gemeenrechtelijke bewijsregels van toepassing 
zijn op artikel 29bis.

7. Artikel 29bis bepaalt dus dat, met uitzondering van de door de bestuurder geleden 
schade, alle schade uit lichamelijke letsels of het overlijden geleden door de slachtoffers 
of hun rechthebbenden hoofdelijk wordt vergoed door de verzekeraars die de aansprake-
lijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen dekken. Behal-
ve de schade van de bestuurder wordt elke in de wet aangewezen schade vergoed.

(De eerste verweerster) leidt hieruit af dat, met toepassing van artikel 1315, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk degene die beweert bevrijd te zijn, het be-
wijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis 
heeft teweeggebracht, het bewijs dat het slachtoffer de bestuurder van het voertuig was, 
geleverd moet worden door de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking, en 
dat het slachtoffer of zijn rechthebbenden dus niet hoort te bewijzen dat hij niet de be-
stuurder was.

8. (De eerste verweerster) wijst terecht erop dat het Hof van Cassatie, sinds zijn arrest 
van 7 juni 2001, uitdrukkelijk de benadering heeft laten varen waarin de kwestie van de 
bewijslast werd onderscheiden naar gelang het een geval van uitsluiting van verzekering 
of van verval betreft, en ze heeft vervangen door de bewijsregels die steunen op artikel 
1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (in die zin onder meer Cass., 7 juni 2001, 
J.L.M.B., 2001, 117; Cass., 18 januari 2002, www.cass.be).

De rechtbank sluit zich aan bij die rechtspraak waaruit voortvloeit dat de begunstigde 
van de verzekeringsdekking, op grond van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-
boek (luidens hetwelk degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan 
daarvan moet bewijzen), hoort aan te tonen dat het schadegeval beantwoordt aan de om-
schrijving van het gedekte risico.

In de context van artikel 29bis, hoeft het slachtoffer dus enkel het bewijs te leveren van 
zijn letsels, van de betrokkenheid van het voertuig van de verzekerde bij een verkeerson-
geval en van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de schade. In deze zaak dient 
het slachtoffer eveneens te bewijzen dat er onzekerheid blijft bestaan met betrekking tot 
de bestuurder.

Daarentegen staat het aan de verzekeraar, die beweert bevrijd te zijn van de dekking, te 
bewijzen, met toepassing van artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat 



Nr. 507 - 26.10.07 HOF VAN CASSATIE 2019 

alle voorwaarden voor de uitsluiting van de wettelijke of bedongen dekking vervuld zijn.
Aangezien (de eerste verweerster) de rechthebbende is van het slachtoffer van het ver-

keersongeval, de eiseres de W.A.M.-verzekeraar is van het betrokken voertuig en zij haar 
de vergoeding vordert van de schade die ontstaan is uit het overlijden van haar echtge-
noot, is hier voldaan aan de voorwaarden om artikel 29bis toe te passen.

Er was inderdaad een motorrijtuig bij dat ongeval betrokken (het behoorde toe aan dhr. 
D.) en dhr. K. , die in het voertuig zat, is overleden ten gevolge van het ongeval.

Desgevallend dient (de eiseres) de door haar aangevoerde uitsluiting van dekking te 
verantwoorden door aan te tonen dat dhr. K. het voertuig bestuurde op het ogenblik van 
het ongeval (in die zin onder meer B. Dubuisson 'Questions diverses : (...) la situation du 
conducteur' in 'L'indemnisation des usagers faibles de la route', Dossiers du J.T., Larcier, 
2002, p. 170 en geciteerde referenties; N. Estienne en D. de Callataÿ, 'Le point sur l'in-
demnisation automatique des usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier 2001' in 
'Développements récents du droit des accidents de la circulation', C.U.P. januari 2002, 
vol. 52, p. 141).

Doordat er geen vaststaand bewijs is dat dhr. K. de bestuurder was, gelet op de onmo-
gelijkheid om uit te maken wie het voertuig bestuurde op het ogenblijk van het ongeval, 
levert (de eiseres) niet het bewijs dat voldaan is aan alle voorwaarden die vereist zijn voor 
de uitsluiting van de dekking en is zij verplicht (de eerste verweerster) te vergoeden".

Grieven
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, moet het bestaan daarvan bewijzen. 

Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van 
het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht".

Zo ook bepaalt artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek:
"Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert".
Artikel 29bis van de W.A.M.-wet van 21 november 1989 bepaalde in §1, 2, en 5 ervan, 

zoals ze van kracht waren ten tijde van de feiten:
"§1. Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met uitzon-

dering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn recht-
hebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de 
verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van 
het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

(...)
Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen be-

treffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprakelijkheidsver-
zekering  inzake  motorrijtuigen  in  het  bijzonder,  voorzover  daarvan  in  dit  artikel  niet 
wordt afgeweken.

§2. De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroe-
pen op de bepalingen van dit artikel.

§5. De regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijven van toepassing 
op alles wat niet uitdrukkelijk bij dit artikel wordt geregeld".

Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1, laatste lid, van de wet van 21 november 1989 definieert als benadeelden: zij 

die schade hebben geleden welke grond oplevert tot toepassing van deze wet, alsmede hun 
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rechtverkrijgenden.
Artikel 3 van die wet bepaalt dat de verzekering die vereist is bij artikel 2 ervan moet 

waarborgen dat de benadeelden schadeloos worden gesteld in geval van, onder meer, bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het verzekerde voertuig.

Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals het van kracht was ten tijde van 
de feiten van de zaak, belast de verzekeraar bij wie een met die wet overeenstemmende 
verzekeringsovereenkomst is gesloten, ermee de schade te vergoeden geleden door een 
slachtoffer van een verkeersongeval waarbij het in het verzekeringscontract aangewezen 
voertuig betrokken is. Het bepaalt in §2 dat de bestuurder van een motorrijtuig en zijn 
rechthebbenden zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van dit artikel. 

Uit die bepaling volgt dat de wettelijke verplichting die ten laste van de verzekeraar is 
gelegd uitsluitend bestaat  jegens benadeelde derden die  ofwel  passagiers  zijn  van het 
voertuig, ofwel buitenstaanders ervan.

Overeenkomstig artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Ge-
rechtelijk Wetboek ligt de bewijslast van de feiten die aanleiding geven tot de toepassing 
van een wetsregel bij degene die deze feiten aanvoert. Daaruit volgt dat het bewijs van het 
feit dat wijlen dhr. K. passagier was van het bij het litigieuze ongeval betrokken ongeval 
ligt bij de verweerders, in hun hoedanigheid van rechthebbenden van eerstgenoemde.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in de versie er-
van die van toepassing is op dit geval en voortvloeit uit de wijziging ervan bij ar-
tikel 1 van de wet van 13 april 1995, bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij 
een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle 
schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend 
uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed wordt door de verzekeraar die 
de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het 
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
Krachtens §2 kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden 
zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.
Door artikel 29bis goed te keuren, wilde de wetgever de verzekeraar ertoe ver-
plichten andere slachtoffers dan de bestuurder van het bij verkeersongeval be-
trokken voertuig en hun rechthebbenden te vergoeden.
Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat degene 
die de uitvoering van een verbintenis vordert, oplegt het bestaan daarvan te be-
wijzen, is de partij die op grond van artikel 29bis vergoeding van een schadege-
val vordert, ertoe verplicht te bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het 
in dat artikel omschreven risico.
Derhalve dient die partij het bewijs te leveren dat zij een door artikel 29bis be-
schermd slachtoffer is en, bijgevolg dat zij niet de bestuurder is van het bij het 
ongeval betrokken motorrijtuig of diens rechthebbende.
Het bestreden vonnis dat oordeelt "dat [de eiseres] de door haar aangevoerde uit-
sluiting van dekking [dient] te verantwoorden door aan te tonen dat de [rechts-
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voorganger van de verweerders] het voertuig bestuurde op het ogenblik van het 
ongeval" schendt voornoemd artikel 29bis.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, 
zitting houdende in hoger beroep.

26 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Mahieu.

Nr. 508

1° KAMER - 26 oktober 2007

WATERS - GRONDWATERWINNINGEN EN POMPINGEN - SCHADE - HERSTEL - WAALS FONDS VAN 
VOORSCHOTTEN - SUBROGATIE IN DE RECHTEN EN RECHTSVORDERINGEN VAN DE BENADEELDEN - 
VOORWAARDE

De  subrogatie  door  het  Waalse  Fonds  van  voorschotten  voor  het  herstel  van  schade 
veroorzaakt door de grondwaterwinning en -oppomping is slechts onderworpen aan de 
voorwaarde dat de benadeelde de dagvaarding heeft ingesteld bedoeld in artikel 3 van 
het decreet dat die vergoeding regelt1. (Artt. 3 en 9, §1, Decr. W. Gew. R. 11 okt. 1985)

(COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES nv T. FONDS WALLON D'AVANCES POUR LA REPARATION DES 
DOMMAGES PROVOQUES PAR LES PRISES ET POMPAGES D'EAU SOUTERRAINE) 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0426.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 In zijn andersluidende conclusie hield het O.M. in hoofdzaak staande dat de omstandigheid dat de 
rechtsvordering,  op  grond  waarvan  het  voorschot  was  toegekend,  moest  worden  ingesteld  zoals 
bepaald in artikel 3 bedoeld in artikel 9, §1, Decr.W.Gew., 11 okt. 1985, vereiste dat het Fonds, om 
zich te beroepen op de subrogatie na betaling van het voorschot, dat voorschot slechts kon verlenen 
indien een dergelijke rechtsvordering wel degelijk werd ingesteld (door het Hof gekozen oplossing), 
maar  bovendien  dat  die  rechtsvordering  beantwoordt  aan  de  voorwaarden,  m.n.  betreffende  de 
termijn, van voornoemd artikel 3. In deze zaak werd die rechtsvordering, in strijd met het bepaalde in 
artikel 3, niet ingesteld binnen de drie maanden na afgifte van de uitgifte van proces-verbaal dat het 
niet-akkoord vaststelt. A.H.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2002 gewezen door het 
Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, eerste lid, 568, 577, 602, inzonderheid 1°, en 643 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- de artikelen 2, 3, 4, 8, §1, en 9, inzonderheid §1 en 3, van het decreet van de Waalse 

Gewestraad  van  11  oktober  1985  houdende  het  herstel  van  schade  veroorzaakt  door 
grondwaterwinningen en pompingen.

Aangevochten beslissingen
Het arrest dat dienaangaande het beroepen vonnis bevestigt, beslist dat de (verweerder) 

gerechtigd is zich te beroepen op de wettelijke subrogatie bedoeld in artikel 9, §3, van het 
in het middel aangewezen decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van schade 
veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompingen, en dat zijn vordering op grond 
daarvan ontvankelijk is.

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"het regelmatig binnen de wettelijke termijn ingestelde hoger beroep is ontvankelijk;
het is gericht tegen het op tegenspraak gewezen vonnis van 15 februari 2000 van de 

rechtbank van eerste aanleg die de door (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij) en de (verweerder) ingestelde vordering ontvankelijk verklaart en, alvorens 
recht te doen, een deskundigenonderzoek beveelt;

terecht en met de bewoordingen van de oordeelkundige redenen die het hof (van be-
roep) overneemt, verklaart de eerste rechter de vordering ontvankelijk;

die vordering die strekt tot het herstel van de opeenvolgende storingen na de aftakeling, 
ja zelfs de vernieling van het pand van de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij) ten gevolge van grondverzakkingen, is gericht tegen de (eiseres), op grond van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en, subsidiair, van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek, door een 'overexploitatie' van de grondwaterspiegel waardoor karstfenomenen 
en oppervlakteschade zijn ontstaan;

het hoger beroep beoogt dus, enerzijds, voor recht te doen zeggen dat de (verweerder) 
niet mocht optreden ten voordele van de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij) en dat hij bijgevolg niet het recht heeft de terugbetaling van zijn optreden van de 
(eiseres) te vorderen, anderzijds, de gepastheid van het bevolen deskundigenonderzoek te 
betwisten;

de (verweerder) heeft de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen) benadeelde 
partij het voorschot toegekend bedoeld in artikel 8, §1, van het decreet van 11 oktober 
1985 houdende het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en pompin-
gen; 

krachtens artikel 9, §3, van dat decreet, wordt hij in de rechten en rechtsvorderingen 
van de benadeelde persoon gesubrogeerd ten belope van het volledige voorschot;

het staat niet aan (de eiseres) op te komen tegen de gepastheid van of de wijze waarop 
de administratieve beslissing van de (verweerder) is geregeld ten voordele van de (tot bin-
dendverklaring van het arrest opgeroepen partij), aangezien eerstgenoemde met die beslis-
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sing geen uitstaans heeft;
er moet dus worden vastgesteld dat de (verweerder) het recht heeft zich te beroepen op 

de in de voornoemde bepaling bedoelde wettelijke subrogatie en dat zijn vordering op 
grond daarvan ontvankelijk is".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 8, §1, van het in het middel aangewezen decreet van 11 oktober 1985 luidt als 

volgt:
"§1. Er wordt een 'Waals Fonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door de 

grondwaterwinningen en oppompingen' opgericht, hiernagenoemd 'het Fonds', belast om 
binnen de voorwaarden en de grenzen van het huidig decreet voorschotten toe te kennen 
in de gevallen van schade bedoeld in artikel 1 alsook de voorschotten voor de financiering 
van de studies en expertises nodig voor de vaststelling en de evaluatie van de schade".

Anderdeels bepaalt artikel 9 van dat decreet:
"§1. In het geval dat een dagvaarding in rechte ingeleid wordt overeenkomstig artikel 3, 

kan het Fonds een voorschot toekennen naar billijkheid indien een beknopt onderzoek het 
bestaan van een relatie tussen de schade, de daling van de grondwaterlaag en de water-
winning of pomping heeft aangetoond.

§2. Er zullen geen intresten gevorderd worden van de eiser wiens rechtsvordering ver-
worpen werd.

§3. Het Fonds wordt in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelde persoon ge-
subrogeerd ten belope van het volledige voorschot".

Hieruit volgt dat de (verweerder) zich slechts kan beroepen op de wettelijke subrogatie 
waarin voornoemde bepaling voorziet, indien hij een voorschot heeft toegekend op grond 
van een rechtsvordering die is ingesteld overeenkomstig artikel 3 van dat decreet.

Artikel 3 van dat decreet bepaalt echter dat, wanneer de verzoeningspoging, die ver-
plicht elke dagvaarding moet voorafgaan die op grond van het decreet voor de vrederech-
ter wordt ingesteld, uitloopt op een niet-verzoening, waarvan melding wordt gemaakt in 
een proces-verbaal,  "de benadeelde persoon, op straffe van onontvankelijkheid van de 
vordering, de dagvaarding moet inleiden voor de vrederechter binnen de drie maanden die 
volgen op afgifte van de uitgifte van proces-verbaal dat het niet-akkoord vaststelt".

In deze zaak staat vast en wordt overigens geenszins betwist dat (de tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partij) niet binnen drie maanden die volgen op de afgifte 
van de uitgifte  van proces-verbaal  dat  de  niet-verzoening vaststelt,  haar  vordering tot 
schadevergoeding heeft ingesteld voor de vrederechter die, om die reden, haar vordering 
niet-ontvankelijk heeft verklaard bij vonnis van 5 oktober 1994.

Het voorschot dat de (verweerder) aan (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroe-
pen partij) heeft  toegekend, is dus geen voorschot dat is  toegekend op grond van een 
rechtsvordering die is ingesteld overeenkomstig artikel 3 van dat decreet, zodat niet is vol-
daan voorwaarde  waaraan  (verweerders)  subrogatoire  rechtsvordering  is  onderworpen, 
zoals die is omschreven in artikel 9 van dat decreet.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, doordat het beslist dat de (verweerder) gerechtigd 
is zich te beroepen op de wettelijke subrogatie bedoeld in artikel 9, §3, van het decreet 
van 11 oktober 1985, voornoemd artikel 9, §1 en 3, en, voor zoveel als nodig de artikelen 
8, §1, 2, 3 en 4 van dat decreet schendt.

Bijgevolg heeft het niet naar recht kunnen beslissen dat de vordering van de (verweer-
der), op grond daarvan, ontvankelijk is.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 9, §1, van het decreet van 11 oktober 1985 bepaalt dat, in het geval dat 
een dagvaarding in rechte ingeleid wordt, het Waalse Fonds van voorschotten 
voor het herstel van schade veroorzaakt door de grondwaterwinning en oppom-
ping, overeenkomstig artikel 3, een voorschot kan toekennen naar billijkheid in-
dien een beknopt onderzoek het bestaan van een relatie tussen de schade, de da-
ling van de grondwaterlaag en de waterwinning of pomping heeft aangetoond.
Luidens §3 van dat artikel wordt het Fonds in de rechten en rechtsvorderingen 
van de benadeelde persoon gesubrogeerd ten belope van het volledige voorschot.
Uit die bepaling volgt dat de subrogatie door het Fonds slechts onderworpen is 
aan de voorwaarde dat de benadeelde persoon de dagvaarding heeft ingesteld 
waarin artikel 3 van het decreet voorziet.
Het arrest, dat zowel op grond van zijn eigen redenen als op grond van die van 
het beroepen vonnis, die het overneemt, vaststelt dat de dagvaarding van de tot 
bindendverklaring  van  het  arrest  opgeroepen partij  tegen  de  eiseres  laattijdig 
werd bevonden, maar dat  oordeelt  dat  die omstandigheid geen beletsel  vormt 
voor de subrogatie waarop de verweerder zich beroept, schendt geen enkele van 
de bepalingen die in het onderdeel zijn aangewezen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Doordat het cassatieberoep verworpen wordt, heeft de oproeping tot bindendver-
klaring van het arrest geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de oproep tot bindendverklaring van het arrest;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 509

1° KAMER - 26 oktober 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - POSTZENDING - ONTVANKELIJKHEID

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter dat per post is verzonden aan 
de griffie van het Hof van Cassatie, is kennelijk niet-ontvankelijk1. (Art. 653, Ger.W.)

1 Zie Cass., 15 april 1999, AR C.99.0145.F, nr 214.
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(G. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0500.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede, door mr. Frédéric Copine, advocaat bij de balie 
van Luik, ondertekende akte die op 12 oktober 2007 ter griffie van het Hof is in-
gekomen, vraagt de verzoeker dat de zaak, ingeschreven op de algemene rol van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen onder nummer 06/176, tegen me-
vrouw D., rechter in die rechtbank, wegens gewettigde verdenking aan dat ge-
recht wordt onttrokken.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het verzoekschrift, dat niet is neergelegd ter griffie van het Hof, zoals voorge-
schreven bij artikel 653 van het Gerechtelijk Wetboek, maar wel per post is ver-
stuurd, is kennelijk niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af;
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

26 oktober 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Pierre, 
Luik en F. Copine, Luik.

Nr. 510

3° KAMER - 29 oktober 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - BEWIJS - TOEPASSING

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - ARBEIDSOVEREENKOMST

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - BEWIJSWAARDE - DRAAGWIJDTE

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
NIET BETWISTE VASTSTELLINGEN - GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GEWIJSDE - BEWIJSWAARDE - 
TOEPASSING

1º en 2° Het arrest dat vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelfstandige arbeid 
die  partijen  aan  hun  overeenkomst  hadden  gegeven,  slechts  door  de  rechter  kan 
gewijzigd  worden  in  een  arbeidsovereenkomst  als  het  bewijs  geleverd  wordt  van 
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gezagselementen die onverenigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid 
op zelfstandige basis, verantwoordt de beslissing dat de bedoelde overeenkomsten geen 
zelfstandige  arbeid  tot  voorwerp  hadden  maar  arbeidsovereenkomsten  zijn,  niet  naar 
recht indien niet wordt aangegeven hoe en in welke mate de in het arrest weergegeven 
elementen  elk  afzonderlijk  of  in  hun  geheel  beschouwd,  onverenigbaar  zijn  met  de 
uitvoering van zelfstandige arbeid. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet)

3º Het is  niet  tegenstrijdig te oordelen dat  een vonnis  niet  tegenwerpelijk  is  gezien  de 
voorwaarden van artikel 23 Ger. W. niet vervuld zijn en dus aan te nemen dat dit vonnis 
geen  gezag  van  gewijsde  heeft  en  anderzijds  te  oordelen  dat  ditzelfde  vonnis  een 
bewijswaarde kan hebben als vermoeden. (Art. 23, Ger.W.)

4º Een vaststelling in een rechterlijke beslissing die niet het voorwerp is geweest van een 
betwisting tussen partijen en waaromtrent de rechter dus geen uitspraak heeft gedaan, 
heeft noch gezag van gewijsde, noch wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden. 
(Art. 23, Ger.W.)

(COMPAGNIE cvba T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.05.0123.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 mei 2005 gewezen door het 
Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het eerste middel in zijn geheel
1. Het arrest neemt aan, dat het vermoeden van artikel 121 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet niet weerlegd is, omdat de RSZ zelf het bewijs levert van een ge-
zagsrelatie.
Zodoende maakt het arrest in werkelijkheid geen gebruik van het bedoelde ver-
moeden om tot zijn beslissing te komen, maar laat het deze beslissing steunen op 
het door de verweerder zelf aangebrachte bewijs van een gezagsrelatie. 
Het middel vertoont dienvolgens geen belang en is mitsdien niet ontvankelijk.
Derde middel
2. Het arrest oordeelt dat uit het geheel van de aangewezen feitelijke elementen 
kan worden afgeleid dat er tussen de eiseres en de zogenaamde zelfstandige en-
quêteurs, al of niet studenten, een gezagsverhouding bestaat, zodat het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst dient te worden aanvaard.
Alhoewel het arrest tevoren vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelf-
standige arbeid die de eiseres en de enquêteurs aan hun overeenkomst hadden 
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gegeven slechts door de rechter kan worden gewijzigd in een arbeidsovereen-
komst als bij betwisting het bewijs is geleverd van gezagselementen die onvere-
nigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid op zelfstandige ba-
sis, wijst het arrest in de in het arrest weergegeven elementen niet aan hoe en in 
welke mate zij, elk afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, onverenigbaar zijn 
met de uitvoering van zelfstandige arbeid.
Zodoende vermochten de appelrechters niet op basis van de weergegeven ele-
menten te oordelen dat het bewezen is dat de bedoelde overeenkomsten geen 
zelfstandige arbeid tot voorwerp hadden maar arbeidsovereenkomsten waren en 
verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het is niet tegenstrijdig, enerzijds, te oordelen dat het vonnis van de Arbeids-
rechtbank te Gent van 8 mei 2003 niet tegenwerpelijk is aan de verweerder ge-
zien de voorwaarden van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek niet vervuld 
zijn en dus aan te nemen dat dit vonnis geen gezag van gewijsde heeft en, ander-
zijds, te oordelen dat ditzelfde vonnis een bewijswaarde kan hebben als vermoe-
den.
Het onderdeel mist derhalve feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel
4. Het tweede onderdeel bekritiseert het arrest in zoverre het de niet-tegenwerpe-
lijkheid aan de verweerder van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent van 8 
mei 2003 laat steunen op het niet-vervuld zijn van de voorwaarden van artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek en vervolgens oordeelt dat aan voormeld vonnis 
niet meer bewijswaarde verbonden is, zelfs als vermoeden, dan aan het beroepen 
vonnis.
5. Het derde onderdeel bekritiseert het arrest in zoverre het de niet-tegenwerpe-
lijkheid aan de verweerder van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent van 8 
mei 2003 laat steunen op de reden dat tegen dit vonnis hoger beroep werd inge-
steld en dit hoger beroep nog steeds hangende is voor het Arbeidshof te Gent.
6. De appelrechters laten hun oordeel dat bij de beoordeling van de aard van de 
overeenkomst tussen de eiseres en de enquêteurs geen rekening dient te worden 
gehouden met het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent, niet alleen steunen 
op de in de onderdelen bekritiseerde redenen, maar tevens op de zelfstandige niet 
bekritiseerde reden dat het zelfstandigenstatuut niet als geschilpunt werd aange-
bracht voor de arbeidsrechtbank die zich daarover in het vonnis van 8 mei 2003 
niet moest uitspreken omdat dit niet werd betwist omdat de sociale inspectie in 
het raam van dat geschil blijkbaar niets anders gedaan heeft dan vastgesteld dat 
de eiseres het statuut van de enquêteurs als zelfstandige heeft gekwalificeerd.
De onderdelen die niet tot cassatie kunnen leiden zijn bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk.
Vierde onderdeel
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7. Een vaststelling in een rechterlijke beslissing die niet het voorwerp is geweest 
van een betwisting tussen partijen en waaromtrent de rechter dus geen uitspraak 
heeft gedaan, heeft noch gezag van gewijsde, noch wettelijke bewijswaarde ten 
aanzien van derden. 
8. De appelrechters oordelen, op niet bekritiseerde wijze, dat het zelfstandigen 
statuut niet als geschilpunt werd aangebracht voor de arbeidsrechtbank, die zich 
daarover in het vonnis van 8 mei 2003 niet moest uitspreken, omdat dit niet werd 
betwist omdat de sociale inspectie in het raam van dat geschil blijkbaar niets an-
ders gedaan heeft dan vastgesteld dat de eiseres het statuut van de enquêteurs als 
zelfstandige heeft gekwalificeerd.
Vervolgens oordelen de appelrechters dat niet aan de voorwaarden van artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek is voldaan en nemen zij aldus aan dat het voormel-
de vonnis geen gezag van gewijsde heeft.
9. Door te oordelen dat er geen enkele reden bestaat waarom het arbeidshof aan 
het vonnis van 8 mei 2003, waarbij de verweerder zelfs niet betrokken was, meer 
bewijswaarde, zelfs als vermoeden, zou moeten verbinden dan aan het beroepen 
vonnis, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht en schenden ze 
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het oordeelt dat het vonnis van 
de Arbeidsrechtbank te Gent van 8 mei 2003 niet tegenwerpelijk is aan de ver-
weerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 511

3° KAMER - 29 oktober 2007

1º  ARBEID  —  ALLERLEI  -  SOCIALE INSPECTIE -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN - 
DRAAGWIJDTE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN 
DOOR SOCIALE INSPECTEURS - PROCES-VERBAAL - GEHEIM VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK - 
GRENZEN

1º  Uit  de  samenlezing  van  de  bepalingen  van  artikel  1,  derde  lid,  5,  7  en  9  van  de 
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Arbeidsinspectiewet volgt dat de sociale inspecteurs de inlichtingen die zij  tijdens een 
autonoom  optreden  hebben  ingewonnen,  anders  dan  deze  die  zij  verkregen  bij  de 
uitvoering  van onderzoeksverrichtingen voorgeschreven  door  de  rechterlijke  overheid, 
kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, 
aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren 
belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten 
kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn. (Artt. 1,  
derde lid, 5, 7 en 9, Arbeidsinspectiewet)

2º De bepalingen van de artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 van de arbeidsinspectiewet maken 
wettelijk  uitzonderingen  uit  als  bedoeld  in  artikel  28quinquies  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering op de regel dat het opsporingsonderzoek geheim is. (Artt. 1, derde lid, 5, 7  
en 9, Arbeidsinspectiewet; Art. 28quinquies, Sv.)

(R.V.A. T. L.)

ARREST

(A.R. S.05.0131.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 september 2005 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies, 55 en 

57 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 458 van het Strafwetboek;
- de artikelen 1, 5, 7 en 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsin-

spectie;
- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-

glement op de gerechtskosten in strafzaken.
Bestreden beslissing
Met bevestiging van het beroepen vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 3 

juni 2002 vernietigen de appelrechters de beslissingen van het gewestelijk werkloosheids-
bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Antwerpen van 31 mei 2001, waar-
bij (de verweerder) werd uitgesloten van het recht op uitkeringen vanaf 1 maart 2001 tot 
en met 28 maart 2001 en van het recht op uitkeringen vanaf 4 juni 2001 gedurende een 
periode van 8 weken en veroordelen zij de eiser tot betaling van de achterstallige uitkerin-
gen en de kosten, op grond van volgende redenen:

"5.2. Beoordeling
Artikel 5, eerste lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie 

(hierna Arbeidsinspectiewet) bepaalt dat de sociale inspecteurs van een inspectiedienst, 
wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewon-
nen meedelen aan de openbare en de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan 
de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast 
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met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre de inlichtingen deze laatsten kunnen 
aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn.

Het overmaken van inlichtingen is verplicht wanneer de voornoemde instellingen en 
diensten erom verzoeken.

Deze bepaling heeft vooral tot doel het werk van de sociale inspecteurs efficiënter te 
maken alsook het  aantal  bezoeken van de verschillende inspectiediensten bij  dezelfde 
werkgever te verminderen (Memorie van toelichting bij het ontwerp van Programmawet 
Parl. St. Kamer 1989-90, 70).

Op de mogelijkheid tot uitwisseling van inlichtingen bestaan volgende uitzonderingen:
- inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard mogen slechts wor-

den meegedeeld of gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim (artikel 5, 
vierde lid, Arbeidsinspectiewet);

- inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschre-
ven door de rechterlijke overheid mogen slechts worden meegedeeld mits toestemming 
van deze laatsten (artikel 5, derde lid, Arbeidsinspectiewet).

In huidig geschil werd het proces-verbaal van 28 maart 2001 (P.V.: TU/01/128) niet 
opgesteld in uitoefening van een plicht voorgeschreven door een rechterlijke overheid 
maar wel op grond van artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet.

Krachtens artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet hebben de sociale inspecteurs bij het 
vaststellen van een misdrijf een optierecht : zij hebben het recht waarschuwingen te ge-
ven, voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in regel te stellen en processen-
verbaal op te maken.

Dit optierecht kan enkel uitgeoefend worden voor die inbreuken waarvoor de sociale 
inspecteur bevoegd is.

De bevoegdheid van de inspecteur krachtens artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet is 
een uitzondering op de bepalingen van artikel 29, eerste lid, van het Wetboek van Straf-
vordering hetwelk bepaalt dat ieder gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambte-
naar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdrijf verplicht is daar-
voor dadelijk bericht te geven aan het openbaar ministerie en aan die magistraat alle in-
lichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen.

Slechts indien de vastgestelde inbreuken betrekking hebben op een wetgeving die niet 
onder de controlebevoegdheid van de sociale inspecteurs vallen moeten laatstgenoemden 
handelen conform artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en het openbaar ministe-
rie in kennis stellen (Vr. en Antw., Kamer 1977-1978, 29 november 1977, 247, Vr. 4bis 
Remacle).

Vanaf het ogenblik dat de sociale controleur ambtshalve overgaat tot het opstellen van 
een proces-verbaal of een pro justitia, hetwelk onbetwistbaar een akte van onderzoek is, 
stelt hij een handeling die onder de toepassing valt van de definitie van het opsporingson-
derzoek.

Artikel 28bis, §1, van het Wetboek van Strafvordering omschrijft het opsporingsonder-
zoek als het geheel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de 
bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de uitoe-
fening van de strafvordering.

Het is dus de beslissing van de sociale inspecteur om een proces-verbaal op te stellen 
die de breuklijn vormt tussen wat valt onder de geheimhoudingsplicht en wat niet. Zolang 
het handelen van de inspecteur niet intentioneel gericht is op het opstellen van een proces-
verbaal, handelt hij in zijn hoedanigheid van administratieve overheid en kan hij vrij be-
schikken over  de gegevens die hij  heeft  verzameld in  uitvoering van zijn controleop-
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dracht.
Echter, vanaf het ogenblik van de vaststelling van een inbreuk door middel van een 

proces-verbaal geldt het geheim van het strafrechtelijk onderzoek.
Het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek werd expliciet opgenomen in het 

Wetboek van Strafvordering en met name in artikel 28quinquies, §1, en artikel 57 van het 
Wetboek van Strafvordering.

Artikel 28quinquies en artikel 57 van het Wetboek van Strafvordering bepalen dat, be-
houdens de wettelijke uitzonderingen, het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek ge-
heim zijn en dat eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het op-
sporings- en het gerechtelijk onderzoek, tot geheimhouding verplicht is en dat hij die dit 
geheim schendt, gestraft wordt met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwet-
boek.

In huidig geschil hebben de sociale inspecteurs beslist een proces-verbaal op te stellen 
waardoor de zuiver administratieve fase van het handelen van sociale inspecteurs werd 
overschreden en zij gehouden waren de toestemming te vragen aan de arbeidsauditeur, om 
de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewonnen mee te delen aan de direc-
teur van het werkloosheidsbureau te Antwerpen.

In de voorgelegde overtuigingsstukken waarop het (arbeidshof) vermag acht te slaan 
bevindt zich geenszins het bewijs dat de bevoegde arbeidsauditeur zijn toestemming zou 
gegeven hebben aan de sociale controleurs van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
om het proces-verbaal van 28 maart 2001 (P.V.: TU/01/128) over te maken aan de direc-
teur van het werkloosheidsbureau te Antwerpen.

Met een schrijven van 4 december 2001 bevestigt de directeur van het werkloosheids-
bureau te Antwerpen dat er geen toestemming van de arbeidsauditeur in het dossier aan-
wezig is (zie stuk 3 bundel (verweerder)).

Het is derhalve duidelijk dat de administratieve beslissing van 31 mei 2001 gesteund is 
op onrechtmatig verkregen bewijs aangezien het verkregen werd ingevolge een handeling 
die strijdig is met de materiële wet en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf 
(artikel 458 van het Strafwetboek).

De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen heeft 
als gevolg dat het (arbeidshof) bij het vormen van haar overtuiging, dat element noch 
rechtstreeks, nog onrechtstreeks in aanmerking mag nemen (Cass., 23 december 1998, 
R.W. 1999-2000; Cass., 14 oktober 2003, R.W. 2003-2004, 814).

De rechtmatigheid van het bewijs wordt aangetast vanaf het moment dat de sociale in-
specteurs dit bewijs overmaken aan de directeur van het werkloosheidsbureau, met schen-
ding van het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek.

Alle bewijsmateriaal dat voortvloeit uit het aldus onrechtmatig verkregen bewijsmateri-
aal kan evenmin als regelmatig verkregen bewijs in aanmerking genomen worden; dien-
volgens kan noch met de vaststellingen van de sociale inspecteurs tijdens de controle van 
28 maart, noch met de verklaring die door (de verweerder) werd afgelegd tijdens het ver-
hoor van 4 mei 2001 rekening gehouden worden.

Aangezien (de eiser) geen andere bewijsstukken voorbrengt waaruit zou blijken dat (de 
verweerder) tijdens zijn werkloosheid arbeid heeft verricht in de zin van artikel 45 van het 
Werkloosheidsbesluit, heeft de eerste rechter terecht de bestreden administratieve beslis-
sing vernietigd.

Het hoger beroep is ongegrond".
(p. 6-8 van het bestreden arrest).
Grieven
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Eerste onderdeel
Uit de samenlezing van de artikelen 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28-

septies en 28octies van het Wetboek van Strafvordering, blijkt dat de procureur des Ko-
nings kan overgaan tot het instellen van een opsporingsonderzoek, dat wordt gevoerd on-
der zijn leiding en gezag.

Er is derhalve enkel sprake van een opsporingsonderzoek wanneer het openbaar minis-
terie de uitvoering vraagt van onderzoeksverrichtingen teneinde de misdrijven, hun daders 
en de bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de 
uitoefening van de strafvordering.

Ingevolge artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering is het gerechtelijk onderzoek 
het geheel van de handelingen die ertoe strekken de daders van misdrijven op te sporen, 
de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moe-
ten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen, dat wordt gevoerd onder de leiding en 
het gezag van de onderzoeksrechter.

Krachtens de artikelen 28quinquies, §1, en 57 van het Wetboek van Strafvordering, zijn 
respectievelijk het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, behoudens de wet-
telijke  uitzonderingen,  geheim,  is  eenieder  die  er  beroepshalve  zijn  medewerking  aan 
dient te verlenen, tot geheimhouding verplicht en wordt hij die dit geheim schendt, ge-
straft met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.

Krachtens artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende alge-
meen reglement op de gerechtskosten in strafzaken mag in criminele, correctionele en po-
litiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtsple-
ging worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep.

Het opstellen van een proces-verbaal door de sociale inspecteurs, overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, heeft op 
zich niet tot gevolg dat er een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek is ingesteld.

Dergelijk proces-verbaal, opgesteld door de sociale inspecteurs overeenkomstig de be-
palingen van de wet van 16 november 1972, is tevens geen akte van onderzoek en rechts-
pleging in de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950, wan-
neer het geen deel uitmaakt van een opsporingsonderzoek of van het gerechtelijk onder-
zoek.

In zijn verzoekschrift tot hoger beroep voerde de eiser aan dat het proces-verbaal dat 
door de sociale controleurs op 28 maart 2001 was opgesteld, op 3 april 2001 aan het 
werkloosheidsbureau werd overgemaakt, op 4 april 2001 aan de verweerder en op 6 april 
aan de arbeidsauditeur. De eiser voerde tevens aan dat niet uit het dossier bleek dat het 
openbaar ministerie "vervolgingsdaden" stelde (tweede blad van het verzoekschrift tot ho-
ger beroep van de eiser).

Het bestreden arrest stelt niet vast dat de procureur des Konings vóór de overmaking 
van bedoeld proces-verbaal aan het werkloosheidsbureau reeds een opsporingsonderzoek 
had ingesteld, noch dat er een gerechtelijk onderzoek naar die feiten werd gevoerd.

De appelrechters beslissen evenwel dat vanaf het ogenblik van de vaststelling van een 
inbreuk door middel van een proces-verbaal het geheim van het strafrechtelijk onderzoek 
geldt, dat in huidig geschil de sociale inspecteurs hebben beslist een proces-verbaal op te 
stellen waardoor de zuiver administratieve fase van het handelen van sociale inspecteurs 
werd overschreden en zij gehouden waren de toestemming te vragen aan de arbeidsaudi-
teur, om de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewonnen mee te delen aan de 
directeur  van  het  werkloosheidsbureau  te  Antwerpen,  dat  bevoegde  arbeidsauditeur 
(geenszins)  zijn  toestemming  zou  gegeven  hebben  aan  de  sociale  controleurs  van  de 
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Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om het proces-verbaal van 28 maart 2001 over te 
maken aan de directeur van het werkloosheidsbureau te Antwerpen en dat de administra-
tieve beslissing van 31 mei 2001 derhalve gesteund is op onrechtmatig verkregen bewijs 
aangezien het verkregen werd ingevolge een handeling die strijdig is met de materiële wet 
en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf (artikel 458 van het Strafwetboek).

Door aldus te beslissen dat het werkloosheidsbureau het proces-verbaal van de sociale 
inspectie van 28 maart 2001 heeft verkregen ingevolge een handeling die strijdig is met de 
materiële wet en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf, miskennen de appel-
rechters de artikelen 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies, 55 
en 57 van het Wetboek van Strafvordering, 458 van het Strafwetboek en 125 van het ko-
ninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskos-
ten in strafzaken, waaruit volgt dat er nog geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk on-
derzoek was ingesteld op het ogenblik dat de sociale inspecteurs het proces-verbaal aan 
het werkloosheidsbureau overmaakten, zodat het bedoelde proces-verbaal niet valt onder 
het geheim van het opsporingsonderzoek of van het gerechtelijk onderzoek en evenmin 
een der akten van onderzoek en rechtspleging in de zin van artikel 125 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 uitmaakt.

Minstens bevat het bestreden arrest, in zoverre het niet vaststelt of, op het ogenblik van 
de overmaking van het kwestieus proces-verbaal door de sociale controleurs aan het werk-
loosheidsbureau, het openbaar ministerie reeds een opsporingsonderzoek naar dezelfde 
feiten had ingesteld dan wel of er reeds een gerechtelijk onderzoek was ingesteld, niet alle 
vaststellingen die het Hof zouden in staat stellen zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en 
is het derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1, derde lid, van de wet betreffende de arbeidsinspectie, houden de 

sociale inspecteurs toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, 
onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie

Krachtens artikel 5 van de wet betreffende de arbeidsinspectie delen de sociale inspec-
teurs van een inspectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij 
hun onderzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerkende instel-
lingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, 
alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die 
inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waar-
mee ze belast zijn.

Artikel 5 van de wet betreffende de arbeidsinspectie bepaalt twee uitzonderingen op de 
vermelde regel, namelijk dat de inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefe-
ning van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden meege-
deeld mits toestemming van deze laatste, en dat de inlichtingen betreffende medische ge-
gevens van persoonlijke aard slechts mogen worden meegedeeld of gebruikt met inacht-
neming van het medisch beroepsgeheim.

Overeenkomstig artikel 7 van de wet betreffende de arbeidsinspectie mogen de openba-
re en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs, de sociale 
inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het toe-
zicht op andere wetgevingen, de inlichtingen verkregen op grond van respectievelijk arti-
kel 5 of 6 van deze wet gebruiken voor de uitoefening van alle opdrachten betreffende het 
toezicht waarmee ze belast zijn.

Krachtens artikel 9 van de wet betreffende de arbeidsinspectie hebben de sociale in-
specteurs het recht waarschuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen 
om zich in regel te stellen en processen-verbaal op te maken.

Krachtens artikel 9, vierde lid, van de wet betreffende de arbeidsinspectie kunnen, bij 
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het opmaken van de processen-verbaal, de materiële vaststellingen verricht door de socia-
le inspecteurs van een inspectiedienst, met hun bewijskracht, gebruikt worden door de so-
ciale inspecteurs van dezelfde dienst, van de andere inspectiediensten of door de ambtena-
ren belast met het toezicht op de naleving van andere wetgevingen.

Uit de samenlezing van de hierboven aangehaalde wetsbepalingen blijkt dat de sociale 
inspecteurs de inlichtingen die zij hebben ingewonnen en desgevallend hebben vastgesteld 
in een proces-verbaal mogen overmaken aan de openbare instellingen en diensten van de 
ministeries die belast zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale ze-
kerheid, en dit ongeacht het feit dat er reeds een opsporingsonderzoek of gerechtelijk on-
derzoek is ingesteld.

Derhalve komt het de auditeur-generaal bij het arbeidshof niet toe aan de sociale in-
specteurs de toelating te geven hun processen-verbaal over te maken aan een werkloos-
heidsbureau en staat ook het geheim van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk on-
derzoek aan deze overmaking niet in de weg.

Door te beslissen dat het werkloosheidsbureau het proces-verbaal van de sociale in-
spectie van 28 maart 2001 op onrechtmatige wijze heeft verkregen - namelijk zonder de 
toelating van de arbeidsauditeur en met schending van het beroepsgeheim - miskennen de 
appelrechters de artikelen 1, 5, 7 en 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de 
arbeidsinspectie, krachtens dewelke de sociale inspecteurs gemachtigd zijn - zonder toela-
ting te moeten vragen aan de arbeidsauditeur - de inlichtingen, vastgesteld in een proces-
verbaal, over te maken aan de openbare instellingen en diensten van de ministeries die be-
last zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid, zoals in 
casu het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Tevens miskennen de appelrechters door die beslissing de artikelen 28bis, 28ter, 28qua-
ter, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies, 55 en 57 van het Wetboek van Strafvorde-
ring en 458 van het Strafwetboek, nu het geheim van het opsporingsonderzoek of het ge-
rechtelijk onderzoek er niet aan in de weg staat dat de sociale inspecteurs de inlichtingen, 
vastgesteld in een proces-verbaal,  overmaken aan de openbare instellingen en diensten 
van de ministeries die belast zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de soci-
ale zekerheid, alsook artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 hou-
dende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, nu het de auditeur-generaal 
bij het arbeidshof niet toekomt aan de sociale inspecteurs de toelating te geven hun pro-
cessen-verbaal over te maken aan de openbare instellingen en diensten van de ministeries 
die belast zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid, zoals 
in casu het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet houden de sociale 
inspecteurs toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten er-
van, onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke poli-
tie.
2. Krachtens artikel 5 van diezelfde wet delen de sociale inspecteurs van een in-
spectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij hun on-
derzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerkende in-
stellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspec-
tiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere wetge-
vingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de uit-
oefening van het toezicht waarmee ze belast zijn. Krachtens het tweede lid van 
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deze bepaling bestaat een verplichting om deze inlichtingen mee te delen wan-
neer de openbare instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van 
de andere inspectiediensten of de andere met toezicht belaste ambtenaren erom 
verzoeken. Evenwel mogen krachtens het derde lid van deze bepaling inlichtin-
gen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven 
door de rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits toestemming van 
deze laatste. Inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard 
mogen krachtens het vierde lid van deze bepaling slechts worden meegedeeld of 
gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
3. Krachtens artikel 7 van diezelfde wet mogen de openbare en meewerkende in-
stellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs, de sociale inspecteurs 
van de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het toezicht 
op andere wetgevingen, de inlichtingen verkregen op grond van respectievelijk 
artikel 5 of 6 gebruiken voor de uitoefening van alle opdrachten betreffende het 
toezicht waarmee ze belast zijn.
4. Krachtens artikel 9 van deze wet hebben de sociale inspecteurs het recht waar-
schuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in regel 
te stellen en processen-verbaal op te maken. Bij het opmaken van de processen-
verbaal kunnen krachtens het vierde lid van deze bepaling de materiële vaststel-
lingen verricht door de sociale inspecteurs van een inspectiedienst, met hun be-
wijskracht, gebruikt worden door de sociale inspecteurs van dezelfde dienst, van 
de andere inspectiediensten of door de ambtenaren belast met het toezicht op de 
naleving van andere wetgevingen.
5. Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de sociale inspecteurs de in-
lichtingen die zij tijdens een autonoom optreden hebben ingewonnen, anders dan 
deze die zijn verkregen bij de uitvoering van onderzoeksverrichtingen voorge-
schreven door de rechterlijke overheid,  kunnen meedelen aan de openbare en 
meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van 
de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht 
op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbe-
langen bij de uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn. 
De vaststelling dat de sociale inspecteurs op grond van deze inlichtingen een 
proces-verbaal opmaakten, doet hieraan geen afbreuk, nu de voormelde bepalin-
gen wettelijk uitzonderingen uitmaken als bedoeld in artikel 28quinquies van het 
Wetboek van Strafvordering, op de regel dat het opsporingsonderzoek geheim is. 
6. De appelrechters gaan ervan uit dat vanaf het ogenblik dat de sociale contro-
leur ambtshalve overgaat tot het opstellen van een proces-verbaal, hij een hande-
ling stelt die onder de toepassing valt van de definitie van het opsporingsonder-
zoek, zoals bedoeld in artikel 28bis, §1, van het Wetboek van Strafvordering. 
De appelrechters stellen daarbij vast dat:
-  het  proces-verbaal  opgesteld door de sociale controleurs van de Rijksdienst 
voor  Arbeidsvoorziening  naar  aanleiding  van  een  spontane  controle  op  een 
bouwwerf per aangetekende post werd verzonden aan verweerder op 4 april 2001 
en per drager in het bezit gesteld van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank 
te Turnhout op 6 april 2001;
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- een exemplaar van datzelfde proces-verbaal volgens datumstempel werd ont-
vangen door het werkloosheidsbureau te Antwerpen op 12 april 2001;
- de bestreden administratieve beslissing van 31 mei 2001 van de directeur van 
het Werkloosheidsbureau te Antwerpen gesteund is op de vaststellingen opgete-
kend in voornoemd proces-verbaal.
7. Door in deze omstandigheden, die niet inhouden dat de inlichtingen werden 
ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de rechter-
lijke overheid, te beslissen dat het werkloosheidsbureau het proces-verbaal van 
de sociale inspectie van 28 maart 2001 op onrechtmatige wijze heeft verkregen, 
schendt het arrest de als geschonden aangevoerde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Kosten
8. Krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dient de ei-
ser te worden veroordeeld in de kosten. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Simont.
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VERGOEDING - LEEFTIJDSVOORWAARDE - TOEPASSING

3º  COLLECTIEVE  ARBEIDSOVEREENKOMST  -  BRUGPENSIOEN -  AANVULLENDE 
VERGOEDING - LEEFTIJDSVOORWAARDE - TOEPASSING

4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - CAO - BEREKENEN VAN 
DE OPZEGGINGSTERMIJN - OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE MINIMUMOPZEGGINGSTERMIJN - 
DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om 
aanspraak te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het 
brugpensioen  ingaat  na  het  bereiken  van  de  leeftijd  van 58  jaar,  zonder  daarbij  als 
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vereiste te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een 
werknemer van wie het  brugpensioen ingaat  op de leeftijd van 60 jaar  aan de in de 
C.A.O. bedoelde leeftijdsvoorwaarde1. (Artt. 2, eerste lid, 4, eerste lid en 6, eerste lid  
CAO van 19 september 2001)

4º De omstandigheid dat de opzeggingstermijn die de werkgever heeft betekend aan de 
bediende,  de  wettelijke  minimumtermijn  zoals  geregeld  door  artikel  82,  §2,  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet,  overschrijdt,  doet  er  niet  aan  af  dat  de  termijn  werd 
berekend  overeenkomstig  de  bepalingen  van  artikel  82,  §2,  van  de 
Arbeidsovereenkomstenwet2. (Art. 82, §2, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 4, tweede lid  
CAO van 19 september 2001)

(CENTEA nv T. V.)

ARREST

(A.R. S.06.0085.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2006 gewezen door het 
Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 3, a), zoals gewijzigd bij artikel 1 cao nr. 17nonies van 7 juni 1983, al-

gemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 augustus 1983 (Belgisch Staats-
blad, 27 augustus 1983), met ingang van 7 juni 1983, en 5 van de bij koninklijk besluit 
van 16 januari 1975 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten 
gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (Belgisch Staats-
blad, 31 januari 1975, hierna ook afgekort: "de cao nr. 17 van 19 december 1974");

- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de bij koninklijk besluit van 22 juni 2003 algemeen ver-
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in 
het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapita-
lisatie,  betreffende het conventioneel brugpensioen (Belgisch Staatsblad,  11 september 
2003, hierna ook afgekort: "de cao van 19 september 2001").

Bestreden beslissing
Na terecht vastgesteld te hebben dat "tussen partijen niet wordt betwist dat in huidig ge-

schil de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 van toepassing is" (ar-
rest, p. 6), verklaart het bestreden arrest het hoger beroep van de verweerder gegrond en 
zegt het voor recht dat de verweerder ten laste van de eiseres recht heeft op de betaling 
van een aanvullende vergoeding brugpensioen die wordt bepaald op 95 pct. van het ver-

1 Artt. 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid, van de C.A.O. van 19 sept. 2001, gesloten in het 
Paritair  Comité  voor  de  maatschappijen  voor  hypothecaire  leningen,  sparen  en  kapitalisatie, 
betreffende het  conventioneel  brugpensioen,  algemeen verbindend verklaard bij  K.B. van 22 juni 
2003.
2 Art.  4,  tweede  lid,  C.A.O.  van  19  sept.  2001,  gesloten  in  het  Paritair  Comité  voor  de 
maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel 
brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 22 juni 2003.
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schil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering, op grond van de hierna-
volgende overwegingen:

"Het arbeidshof stelt vooreerst vast dat het brugpensioen van (de verweerder) is inge-
gaan nadat hij de leeftijd van 58 jaar had bereikt, namelijk op 24 mei 2003. Hij was toen 
60 jaar oud.

Derhalve vervult (de verweerder) de leeftijdsvoorwaarde zoals voorzien in het eerste lid 
van artikel 4 van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst om aanspraak te kunnen 
maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoedingen ten beloop van 95 pct. van het 
verschil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

Verder stelt het arbeidshof vast dat (de verweerder) de opzeggingstermijn van 22 maan-
den, die hem door (de eiseres) met aangetekende brief van 8 mei 2001 werd betekend, op 
verzoek van (de eiseres) uitdrukkelijk heeft aanvaard op 1 juni 2001.

Artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet luidt als volgt: (...)"(arrest, p. 7).
"De in voormelde bepaling bedoelde opzeggingstermijn is een minimumtermijn, zodat 

moet aanvaard worden dat de duur van de door de werkgever in toepassing van voormelde 
bepaling betekende opzeggingstermijn  die  langer  is  dan die  welke hij  strikt  minimaal 
moet in acht nemen, eveneens 'overeenkomstig artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkom-
stenwet' is berekend" (arrest, p. 8).

"Dat (de eiseres) aan (de verweerder) een opzeggingstermijn heeft  betekend van 22 
maanden, hetzij een opzeggingstermijn die - gelet op zijn anciënniteit bij (de eiseres) - 
langer was dan strikt minimaal door artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet is 
voorgeschreven, doet niets af aan het gegeven dat de duur van die termijn - zoals voorge-
schreven door artikel 4, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 sep-
tember 2001 - 'overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, §2, van de Arbeidsovereen-
komstenwet' werd berekend.

Van belang hierbij is dat de opzegging steeds een eenzijdige rechtshandeling is die uit-
gaat van één van de partijen bij de overeenkomst en dat, gelet op het dwingend karakter 
van artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, voorafgaand aan de kennisgeving van 
de opzegging geen geldige overeenkomst kan gesloten worden over de duur van de in acht 
te nemen opzeggingstermijn.

Het is, zoals te dezen, de werkgever die volkomen eenzijdig de duur bepaalt van de op-
zeggingstermijn, met dien verstande dat de duur van de opzeggingstermijn die hij in acht 
moet nemen niet korter mag zijn dan die welke voorzien is in artikel 82, §2, van de Ar-
beidsovereenkomstenwet.

Dat het in casu niet de bedoeling zou geweest zijn van (de eiseres) om 'vrijwillig' een 
opzeggingstermijn van 22 maanden te betekenen, zoals zij beweert, is dus niet verenig-
baar met het gegeven dat de opzegging steeds een eenzijdige rechtshandeling is. En of het 
daarbij al dan niet tevens de bedoeling van (de eiseres) zou geweest zijn een aanvullende 
vergoeding brugpensioen van 95 pct. te betalen, doet daarbij niet ter zake.

Verder kan worden opgemerkt dat niets eraan in de weg stond dat (de eiseres) een op-
zeggingstermijn zou betekend hebben die beantwoordde aan het strikte wettelijke mini-
mum zoals voorzien door artikel 82, §3, tweede lid, van de Arbeidsovereen-komstenwet, 
waarin verwezen wordt naar de duur van de opzeggingstermijn die de werkgever volgens 
artikel 82, §2, minimaal moet in acht nemen wanneer de bediende een jaarlijks loon ver-
dient dat de daarin bepaalde grens niet overschrijdt.

De omstandigheid dat de werknemer in het kader van de in artikel 10 van de cao nr. 17 
voorziene  overlegprocedure  zou  hebben  laten  blijken  liever  niet  met  brugpensioen  te 
gaan, doet aan dit alles evenmin iets af nu, enerzijds, partijen voorafgaand aan de beteke-
ning van de opzegging geen geldige overeenkomst kunnen sluiten over de duur van de op-
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zeggingstermijn die de werkgever in acht moet nemen (behoudens in het - te dezen niet 
toepasselijke - geval van artikel 82, §5, van de Arbeidsovereenkomstenwet) en, ander-
zijds, de opzegging een eenzijdige rechtshandeling is waarover de wederpartij geen enkele 
zeggingskracht heeft, dus ook niet wanneer de opzegging wordt betekend om de werkne-
mer in staat te stellen met brugpensioen te gaan" (arrest, pp. 8-9).

"Het feit dat (de verweerder) de door (de eiseres) betekende opzeggingstermijn aan-
vaard heeft, betekent uiteraard niet dat hij daardoor zou verzaakt hebben aan het recht om 
aanspraak te maken op een aanvullende vergoeding brugpensioen ten beloop van 95 pct. 
van het verschil tussen het netto referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

Niet ter zake dienend is eveneens het gegeven dat (de verweerder) op de hoogte zou ge-
weest zijn van de wijze waarop (de eiseres) de betreffende collectieve arbeidsovereen-
komst interpreteerde en/of er uitvoering aan gaf. Derhalve moet het bewijsaanbod van (de 
eiseres) dat daarop betrekking heeft niet worden ingewilligd.

(De verweerder) voldoet bijgevolg aan alle voorwaarden zoals voorgeschreven door ar-
tikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, zodat hij aan-
spraak kan maken op de daarin voorziene vergoedingen". (arrest, p. 9).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, 

algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 juni 2003 (hierna afgekort: 
de cao van 19 september 2001) heeft deze overeenkomst tot doel de toegang tot het con-
ventioneel brugpensioen mogelijk te maken voor de personeelsleden die beantwoorden 
aan de algemene wettelijke voorwaarden betreffende de toekenning van werkloosheidsuit-
keringen in geval van conventioneel brugpensioen, alsook aan de bijzondere bepalingen 
genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst.

Als een dergelijke "bijzondere bepaling" stelt artikel 2 van diezelfde overeenkomst in 
zijn eerste lid dat het conventioneel brugpensioen in alle gevallen van ontslag door de 
werkgever, behalve bij ontslag om dringende redenen, wordt toegestaan aan de werkne-
mers bedoeld in artikel 1 die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben op het ogenblik dat 
hun opzegtermijn een einde neemt of op het ogenblik dat hun arbeidsovereenkomst zon-
der opzegtermijn maar met verbrekingsvergoeding beëindigd wordt.

Krachtens artikel 3 van de cao van 19 september 2001 zijn de algemene toepassingsmo-
daliteiten van deze conventionele brugpensioenregeling die welke bepaald zijn door de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot invoering van een regeling van aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers indien zij worden ontslagen, in 
de Nationale Arbeidsraad voor onbepaalde duur gesloten op 19 december 1974, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 (hierna afgekort: cao nr. 
17 van 19 december 1974).

2. Deze cao nr. 17 van 19 december 1974 voorziet in een regeling van aanvullende ver-
goeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers "ten einde geëigende maatregelen 
te nemen om het hoofd te bieden aan toestanden van krappe werkgelegenheid en inzon-
derheid om de tewerkstelling van jongere werknemers te bevorderen" (artikel 1 van cao 
nr. 17 van 19 december 1974).

Krachtens deze regeling hebben werknemers van 60 jaar en ouder die worden ontslagen 
(behalve wegens dringende reden) recht op een aanvullende vergoeding (artikel 3, a) van 
diezelfde cao nr. 17), waarvan het bedrag gelijk is aan de helft van het verschil tussen het 
netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering (artikel 5 van diezelfde cao nr. 17).

3. Hoewel de algemene toepassingsmodaliteiten van de sectorale brugpensioenregeling 
in het P.C. (paritair comité) nr. 308 dus deze zijn van de conventionele brugpensioenrege-
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ling zoals vastgelegd bij voormelde cao nr. 17, voorziet de cao van 19 september 2001 in 
een bijzondere, bijkomende regeling in die zin dat brugpensioen reeds mogelijk is na het 
bereiken van de leeftijd van 58 jaar.

Artikel 4 van de cao van 19 september 2001 bepaalt in dit verband dat het bedrag van 
de aanvullende vergoeding waarin wordt voorzien door artikel 5 van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 17, in die hypothese, namelijk dat het brugpensioen ingaat na het 
bereiken van de leeftijd van 58 jaar, op 95 pct. wordt gebracht van het verschil tussen het 
netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering.

4. Uit het geheel van deze bepalingen, in hun onderlinge samenhang beschouwd blijkt 
dat een werknemer, tewerkgesteld binnen een onderneming die zoals de eiseres ressorteert 
onder het paritair comité nr. 308 de keuze heeft om

- hetzij vanaf 60 jaar met brugpensioen te gaan, waarbij zijn aanvullende vergoeding 50 
pct. bedraagt van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering;

- hetzij vanaf 58 jaar met brugpensioen te gaan, met een aanvullende vergoeding die 95 
pct. bedraagt van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheids-uitkering.

5. Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat de verweerder het aanbod van 
de verweerder om op 58 jaar met brugpensioen te gaan heeft geweigerd, omdat hij tot de 
leeftijd van 60 jaar wenste te blijven werken (arrest, p. 4).

Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat de verweerder voldeed aan de leeftijdsvoor-
waarde van artikel 4 van de cao van 19 september 2001 op grond van de overweging dat 
"het brugpensioen van (de verweerder) is ingegaan nadat hij de leeftijd van 58 jaar had 
bereikt, namelijk op 24 mei 2003. Hij was toen 60 jaar oud" (arrest, p. 7).

Door te oordelen dat de verweerder die op 60 jaar met brugpensioen ging, voldeed aan 
de leeftijdsvoorwaarde van artikel 4 van de cao van 19 september 2001 inzake het recht 
op brugpensioen van werknemers die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben, miskent het 
arrest dit artikel 4 van de cao van 19 september 2001 evenals de overige sectorale bepalin-
gen inzake het recht op brugpensioen vanaf 58 jaar (de artikelen 1, 2 en 3 van de cao van 
19 september 2001) evenals de bepalingen houdende de algemene regeling inzake het 
brugpensioen op 60 jaar (de artikelen 1, 3 en 5 van de cao nr. 17 van 19 december 1974).

Tweede onderdeel
Artikel 4 van de cao van 19 september 2001 bepaalt uitdrukkelijk dat de werkgever 

"slechts verplicht (zal) zijn de aanvullende vergoeding (ten belope van 95 pct. van het ver-
schil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering) te betalen voor 
zover de werknemer de opzegtermijn (of de verbrekingsvergoeding ) heeft aanvaard die 
door de werkgever werd betekend en waarvan de duur werd berekend overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 59 of 82, §2, van de wet van 3 juli 1978, naargelang het een 
arbeider of een bediende betreft".

De artikelen 59 en 82, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeen-
komsten handelen over de wettelijke minimum opzeggingstermijnen die door de werkge-
ver in acht moeten genomen worden bij ontslag van respectievelijk een arbeider dan wel 
een bediende.

Enkel de bediende die zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de toekenning van de 
minimum opzeggingstermijn kan bijgevolg een aanspraak maken op de hoogste aanvul-
lende vergoeding van artikel 4 van de cao van 19 september 2001. Het verkrijgen van die 
hoogste vergoeding is aldus onlosmakelijk verbonden met de aanvaarding van de mini-
mum opzeggingstermijn.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat aan de verweerder, die, het weze herhaald, 
slechts op 60 jaar met brugpensioen ging, een opzeggingstermijn van 22 maanden werd 
betekend die langer was dan strikt minimaal door artikel 82, §2, van de wet van 3 juli 



Nr. 512 - 29.10.07 HOF VAN CASSATIE 2041 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten was voorgeschreven.
Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat dit gegeven "niets (afdoet) aan het gegeven 

dat de duur van die termijn - zoals voorgeschreven door artikel 4, tweede lid van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001 - 'overeenkomstig de bepalingen 
van het artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet' werd berekend" (arrest, p. 8). 
Daarbij overweegt het arrest eveneens dat het hierbij "van belang (...) is dat de opzegging 
steeds een eenzijdige rechtshandeling is die uitgaat van één van de partijen bij de overeen-
komst en dat, gelet op het dwingend karakter van artikel 82 van de Arbeidsovereenkom-
stenwet, voorafgaand aan de kennisgeving van de opzegging geen geldige overeenkomst 
kan gesloten worden over de duur van de in acht te nemen opzeggingstermijn" (ibid.).

Noch het eenzijdig karakter van de opzegging, noch het gegeven dat partijen vooraf-
gaand aan de opzegging geen akkoord konden aangaan nopens de duur van de opzeg-
gingstermijn, doen afbreuk aan de draagwijdte van artikel 4 van de cao van 19 september 
2001, dat, in samenhang met artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomsten-wet, bepaalt 
dat enkel die werknemers die met 58 jaar met brugpensioen willen gaan en daarbij de mi-
nimum-opzeggingstermijnen aanvaarden aanspraak kunnen maken op de (hoogste) ver-
goeding ten belope van 95 pct. van het verschil tussen het netto-referteloon en de normale 
werkloosheidsuitkering.

Door te oordelen dat een opzeggingstermijn die langer is dan de wettelijke minimum-
termijn die ten aanzien van de verweerder moest in acht genomen worden een opzeg-
gingstermijn is die overeenkomstig artikel 82, §2, van de wet betreffende de arbeidsover-
eenkomsten werd berekend, schendt het arrest artikel 82, §2, van de wet betreffende de ar-
beidsovereenkomsten en 4, tweede lid, van de cao van 19 september 2001.

Door te oordelen dat de verweerder, die met 60 jaar met brugpensioen ging en aan wie 
een opzeggingstermijn was betekend die niet beperkt was tot de wettelijke minimum-op-
zeggingstermijn maar die deze overschreed, voldeed aan alle voorwaarden zoals voorge-
schreven door artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, 
zodat hij aanspraak kan maken op de daarin bepaalde vergoedingen [ten belope van 95 
pct. van het verschil tussen het netto-referteloon en de normale werkloosheidsuitkering], 
schendt het arrest alle in het middel aangeduide wetsbepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 2, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 
2001, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire 
leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel brugpensioen, al-
gemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 juni 2003, bepaalt dat 
het brugpensioen in alle gevallen van ontslag door de werkgever, behalve bij ont-
slag om dringende redenen, toegestaan wordt aan de werknemers bedoeld in arti-
kel 1 die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben op het ogenblik dat hun opzeg-
gingstermijn een einde neemt of op het ogenblik dat hun arbeidsovereenkomst 
zonder opzeggingstermijn maar met opzeggingsvergoeding beëindigd wordt.
2. Overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van dezelfde collectieve arbeidsovereen-
komst wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding waarin voorzien wordt 
door artikel  5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.  17,  voor zover  het 
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, op 95 pct. ge-
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bracht van het verschil tussen het nettoreferteloon en de normale werkloosheids-
uitkering.
Deze bepaling stelt als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de daarin 
bepaalde aanvullende vergoeding, dat het brugpensioen ingaat na het bereiken 
van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste te stellen dat het ingaat 
voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.
Een werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar vol-
doet derhalve aan de in artikel 6, eerste lid, bedoelde leeftijdsvoorwaarde.
Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 4, tweede lid, van de voormelde collectieve arbeidsovereen-
komst van 19 september 2001, zal de werkgever slechts verplicht zijn de aanvul-
lende  vergoeding  te  betalen  voor  zover  de  werknemer  de  opzeggingstermijn 
heeft aanvaard die door de werkgever werd betekend en waarvan de duur werd 
berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 59 of 82, §2, van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, naargelang het een arbeider of een bediende betreft.
4. Artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet regelt de wettelijke mini-
mumopzeggingstermijn die door de werkgever in acht moet worden genomen bij 
ontslag van een bediende.
De omstandigheid dat de opzeggingstermijn die de werkgever betekend heeft 
aan de bediende, de wettelijke minimumtermijn overschrijdt, doet er niet aan af 
dat de termijn berekend werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, §2, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet. 
5. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres aan de verweerder een opzeg-
gingstermijn heeft betekend van 22 maanden, hetzij een opzeggingstermijn die, 
gelet op zijn anciënniteit bij de eiseres en zijn jaarlijks loon, langer was dan strikt 
minimaal door artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet is voorgeschre-
ven.
Het oordeelt, zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wetsbepa-
lingen, dat de duur van die termijn werd berekend overeenkomstig de bepalingen 
van het artikel 82, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet, zoals voorgeschreven 
door artikel 4, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 sep-
tember 2001.
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Maes.
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3° KAMER - 29 oktober 2007

1º  ARBEID  —  ALLERLEI  -  SOCIALE INSPECTIE -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN - 
DRAAGWIJDTE

2º  BEWIJS  —  ALGEMEEN  -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN -  TOELATING VAN DE 
RECHTERLIJKE OVERHEID - TOEPASSING

3º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN -  MEDEDELEN VAN INLICHTINGEN DOOR SOCIALE 
INSPECTIEDIENST - RECHTSGROND

1º  Uit  de  samenlezing  van de bepalingen van artikel  1,  derde lid,  5,  7,  en  9,  van de 
Arbeidsinspectiewet  volgt  dat  de  sociale  inspecteurs  van  een  inspectiedienst  de 
inlichtingen  die  zij  tijdens  hun  onderzoek  hebben  ingewonnen,  anders  dan  deze 
verkregen  tijdens  de  uitoefening  van  plichten  voorgeschreven  door  de  rechterlijke 
overheid, zonder toestemming van deze laatste, kunnen meedelen aan de openbare en 
meewerkende  instellingen  van  sociale  zekerheid,  aan  de sociale  inspecteurs  van  de 
andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere 
wetgevingen,  in  zoverre  die  inlichtingen  deze  laatsten  kunnen  aanbelangen  bij  de 
uitoefening van het toezicht waarmee zij  belast zijn;  de omstandigheid dat de sociale 
inspecteurs op grond van deze inlichtingen een proces-verbaal hebben opgesteld doet 
hieraan geen afbreuk. (Artt. 1, derde lid, 5, 7 en 9, Arbeidsinspectiewet)

2º  Artikel  6,  §1,  derde  lid,  van  de  Arbeidsinspectiewet  krachtens  hetwelk  inlichtingen 
betreffende  gerechtelijke  procedures  enkel  mogen  worden  meegedeeld  met  de 
uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of  de auditeur-generaal,  heeft  enkel 
betrekking  op  het  verstrekken  van  inlichtingen  door  andere  diensten  aan  de  sociale 
inspectiediensten op hun verzoek, maar heeft geen betrekking op inlichtingen die door 
een  sociale  inspectiedienst  worden  meegedeeld  aan  een  instelling  van  sociale 
zekerheid1. (Art. 6, §1, derde lid, Arbeidsinspectiewet)

3º Wanneer een akte van onderzoek en rechtspleging wordt meegedeeld door een sociale 
inspectiedienst aan de instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de 
andere  inspectiediensten  of  aan  ambtenaren  belast  met  het  toezicht  op  andere 
wetgevingen,  wordt  deze  mededeling  specifiek  geregeld  door  artikel  5,  van  de 
Arbeidsinspectiewet en niet door het voorschrift van artikel 125, van het Koninklijk Besluit 
van 28 december 1950. (Art. 5, Arbeidsinspectiewet; Art. 125, K.B. 28 dec. 1950)

(R.S.Z. T. DEMAKO nv)

ARREST

(A.R. S.06.0091.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2005 gewezen door 
het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

1 Art. 6, §1, derde lid, van de wet van 16 nov. 1972, vóór de wijziging ervan bij de wet van 20 juli 
2006.
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1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het (gerechtelijk) strafonderzoek, 

dat in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek, 
458 van het Strafwetboek en artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
een toepassing vindt;

- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen re-
glement op de gerechtskosten in strafzaken;

- artikel 458 van het Strafwetboek;
- de artikelen 5, 6 en 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspec-

tie (Arbeidsinspectiewet), de artikelen 5 en 6 voor hun wijziging bij wet van 20 juli 2006;
- de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders 
(RSZ-wet), artikel 22 voor de wijziging bij wet van 27 december 2004;

- artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendar-
beid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, voor zijn 
wijziging bij wet van 13 februari 1998;

- de artikelen 138, 152, 153, 155 en 1380 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 
138, 152, 153 en 155 voor de wijziging bij wet van 12 april 2004;

- artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering;

- de artikelen 22, 47, 59, 60, 61, 63, 66, 138, eerste lid, 145 en 182 van het Wetboek 
van Strafvordering, de artikelen 22, 145 en 182 zowel voor als na hun wijziging bij wet 
van 11 juli 1994, de artikelen 47, 59 voor hun wijziging bij wet van 12 maart 1998, artikel 
182 voor zijn wijziging bij wet van 28 maart 2000.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en wijst, met 

bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de vorderingen van de eiser af als onge-
grond nu niet werd aangetoond dat de verweerster niet voldeed aan de voorschriften met 
betrekking tot de detachering van buitenlandse werknemers, niet bewees dat de organi-
sche band tussen de uitgestuurde werknemers en de onderneming van het uitsturende land 
was verbroken en een gedeelte van het werkgeversgezag over deze werknemers door de 
verweerster werd uitgeoefend zodat niet vaststond dat de verweerster in strijd met artikel 
31 van de wet van 24 juli 1987 heeft gehandeld.

Het bestreden arrest weigert bij deze bewijsvoering door de eiser rekening te houden 
met eisers onderzoeksverslag D. G. van 2 april 1997 omdat het gebaseerd was op een pro-
ces-verbaal van 23 oktober 1996, afkomstig van een inspecteur van de Inspectie van de 
Sociale Wetten (ISW), dat, niettegenstaande reeds een opsporingsonderzoek was gestart 
door  de arbeidsauditeur,  zonder diens toestemming aan de inspectie van de eiser was 
overgemaakt, met andere woorden met schending van het principe van het geheim van het 
strafonderzoek.

De beslissing dat het geheim van het strafonderzoek te dezen was geschonden, werd op 
de volgende overwegingen geschraagd:

"Dat de informatie waarop de huidige vorderingen van (de eiser) gesteund zijn inder-
daad voortvloeit uit een schending van het (geheim van het) onderzoek, wordt door het 
(arbeidshof) beaamd. Ter motivering sluit het (arbeidshof) zich aan bij het advies, uitge-
bracht door het openbaar ministerie (...).

De grond: Het geheim van het strafonderzoek
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Relevante wettelijke bepalingen
Artikel  125,  eerste  lid,  van het  koninklijk  besluit  van 28 december  1950 (Belgisch 

Staatsblad 30 december 1950): (...)
De artikelen 5 en 6 van de wet 16 november 1972 op de arbeidsinspectie:
(...)
Voor (zoals in casu) de inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998 (de zogenaam-

de wet Franchimont) werd algemeen aanvaard dat artikel 125 van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 de grondslag vormde voor het algemeen principe van het geheim 
van het strafonderzoek (Torfs, D., T.S.R., 2000, p. 441; Bosly, H., J.T.T., 1988, 333).

Daar waar de 'gewone' politiediensten, telkens wanneer zij verbaliseren, gehouden zijn 
hun bevindingen (in de vorm van een PV) aan het bevoegde Openbaar Ministerie over te 
maken, geldt dit niet zo strikt voor de inspectiediensten waarop de wet van 16 november 
1972 van toepassing is.

Artikel 9 van die wet laat hen immers toe om zich te beperken tot het geven van waar-
schuwingen of om aan de overtreder een termijn te geven om tot regularisatie over te 
gaan.

Maakt de sociale inspecteur gebruik van die mogelijkheid, dan volgt er geen medede-
ling aan het Openbaar Ministerie, zodat er ook geen strafonderzoek wordt gestart.

De rechtsleer en de rechtspraak zijn het er immers over eens dat een strafonderzoek 
(opsporingsonderzoek) slechts - maar ook zeker - start op het ogenblik dat de verbalisant 
zijn PV overmaakt aan het Openbaar Ministerie (...)

Voor de sociale inspectiediensten wordt het principe van het geheim van het onderzoek 
herhaald in de artikelen 5 en 6.

Rechtsleer en rechtspraak zijn het er ook over eens dat de bepalingen van die artikels 
niet alleen betrekking hebben op het gerechtelijk onderzoek, maar ook op het loutere op-
sporingsonderzoek (Torfs, D., o.c., 442; Verwimp, P., inf. RIZIV, 526).

Met andere woorden van zodra de inspecteur zijn PV heeft overgemaakt aan het Open-
baar Ministerie (de arbeidsauditeur), is het opsporingsonderzoek gestart en kan de inspec-
teur de inlichtingen waarover hij beschikt of de stukken in zijn bezit enkel overmaken aan 
andere instanties (waaronder (de eiser)) indien daarvoor vooraf toelating werd verleend 
door dat Openbaar Ministerie (artikel 5, derde lid, en artikel 6 §1, derde lid).

Indien die inlichtingen, stukken, toch worden medegedeeld aan derden zonder toestem-
ming van het Openbaar Ministerie, dan wordt aldus het geheim van het onderzoek ge-
schonden en dienen de stukken uit het dossier geweerd te worden, en mag de 'ontvangen-
de instantie' (in casu (de eiser)) er geen gebruik van maken (supra).

Zoals hoger reeds vermeld, werd door de ISW op 07 november 1996 het PV met nr. 
AW/96/367-368-369 aan de Arbeidsauditeur te Antwerpen overgemaakt. Op dat ogenblik 
is het opsporingsonderzoek dan ook van start gegaan.

De berichten van wijziging zijn ontegensprekelijk gebaseerd op het onderzoeksverslag 
van 2 april 1997 van inspecteur D.G..

Dit onderzoeksverslag is enerzijds gebaseerd op het PV van de ISW (dat er deel van 
uitmaakt) en op eigen onderzoeksdaden, daterend van na 3 december 1996 (datum waarop 
deze inspecteur met een verder onderzoek belast werd).

Het wordt niet betwist dat het PV van de ISW en zijn bijlagen aan (de eiser) werden 
meegedeeld nadat zij aan de Arbeidsauditeur werden overgemaakt.

(...)
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat aan het onderzoeksverslag van 
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inspecteur De Vos van 16 oktober 1996 een afschrift is gehecht van de verklaring van de 
zaakvoerder van (de verweerster), op 26 juni 1996 afgelegd aan de ISW, en een afschrift 
van de verklaring van twee Engelse werknemers op 13 juli 1996 afgelegd aan de ISW.

Gelet op de datum van dit verslag, kan het niet anders dan dat deze documenten aan (de 
eiser) werden overgemaakt voorafgaand aan de start van het opsporingsonderzoek, zodat 
deze stukken niet uit het dossier mogen worden geweerd.

Gelet op het bovenstaande is dit onderzoeksverslag het enige bewijselement dat door 
(de eiser) in deze procedure kan aangewend worden tot bewijs van de gegrondheid van 
haar vordering.

Zowel het onderzoeksverslag van inspecteur D.G., als de later door hem gestelde on-
derzoeksdaden, zijn immers overduidelijk gebaseerd op de kennis over en de inhoud van 
het PV van de ISW en de er aangehechte stukken" (arrest p. 5, derde alinea en p. 7 t.e.m. 
9).

Grieven
Eerste onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel van het geheim van het strafonderzoek houdt in dat geen 

procesgegevens mogen worden medegedeeld aan derden, tenzij binnen de bij wet bepaal-
de voorwaarden.

Deze geheimhoudingsplicht geldt slechts wanneer de strafvordering wordt uitgeoefend, 
met andere woorden wanneer een beroep wordt gedaan op een rechter met het oog op de 
vervolging en bestraffing van daders van criminele feiten.

Voor overtredingen van de wetten en verordeningen die tot de bevoegdheid van de ar-
beidsgerechten behoren, wordt de strafvordering uitgeoefend door de leden van het ar-
beidsauditoraat, respectievelijk het (auditoraat-generaal) (138, 152, 153 en 155 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

De strafvordering wordt, buiten de gevallen van ontdekking op heterdaad door de on-
derzoeksrechter (de artikelen 59, 60, 61 van het Wetboek van Strafvordering), door de ar-
beidsauditoraten in gang gezet (artikel 1 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 138 van het Gerechtelijk Wetboek), hetzij, met een vordering bij de on-
derzoeksrechter strekkende tot het voeren van een gerechtelijk onderzoek (artikel 47, 138, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering), hetzij, via een rechtstreekse dagvaarding 
voor het vonnisgerecht (de artikelen 145 en 182 van het Wetboek van Strafvordering).

Ook de benadeelde kan de stafvordering instellen met een rechtstreekse dagvaarding 
voor het vonnisgerecht (de artikelen 145 en 182 van het Wetboek van Strafvordering), of-
wel door de onderzoeksrechter te adiëren met een burgerlijke partijstelling (artikelen 63 
en 66 van het Wetboek van Strafvordering).

Wanneer enkel een opsporingsonderzoek wordt gevoerd door het openbaar ministerie 
(artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering) dan is de zaak nog niet aanhangig ge-
maakt bij een strafrechtsmacht en wordt de strafvordering niet uitgeoefend zodat het be-
ginsel van het geheim van het (gerechtelijk) strafonderzoek in die fase van het onderzoek 
nog niet kan spelen.

Er bestaat immers geen algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het voor- of op-
sporingsonderzoek. Een miskenning van dat geheim kan alleen invloed hebben op straf-
vervolgingen, voor zover deze gegrond zijn op die miskenning of als de verzamelde be-
wijzen daarna op die miskenning zijn gegrond (de voorliggende feiten speelden zich af 
voor de invoeging bij wet van 2 oktober 1998 van artikel 28quinquies, §1, van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, waarin het geheim van het opsporings-
onderzoek voortaan wordt gewaarborgd).
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Het bestreden arrest, op pagina 5, laatste alinea, stelt vast dat de arbeidsauditeur te Den-
dermonde op 6 februari 1997 heeft beslist om het dossier zonder gevolg te klasseren zodat 
er geen gerechtelijk onderzoek werd gevorderd, noch tot rechtstreekse dagvaarding werd 
overgegaan. Ook door de benadeelde partijen waren geen initiatieven ondernomen om de 
strafvordering in te stellen.

Gezien er slechts een opsporingsonderzoek was gevoerd en de strafvordering niet was 
uitgeoefend, vermochten de appelrechters bijgevolg niet wettig te oordelen dat het proces-
verbaal van de inspecteur van de ISW van 23 oktober 1996 met schending van het princi-
pe van het geheim van het strafonderzoek aan de eiser was overgemaakt nu dit zonder de 
toelating van de arbeidsauditeur was geschied.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de draagwijdte van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het geheim van het strafonderzoek heeft miskend door het van toepassing te ver-
klaren van zodra een opsporingsonderzoek wordt gestart, in casu vanaf het ogenblik dat 
de inspecteur van de ISW zijn proces-verbaal heeft overgemaakt aan de arbeidsauditeur 
(schending van de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 458 van het Strafwetboek, 
125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950, 138, 152, 153, 155 en 1380 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 22, 47, 59, 60, 61, 63, 66, 138, eerste lid, 145 en 182 van het Wet-
boek van Strafvordering, 1 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, en het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het (gerechtelijk) strafonder-
zoek, dat in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 458 van het Strafwetboek en 125 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 een toepassing vindt).

In zoverre het bestreden arrest zodoende ten onrechte het onderzoeksverslag van de ei-
ser van 2 april 1997, dat gesteund was op het proces-verbaal van de ISW, evenals dit pro-
ces-verbaal zelf, uit het dossier heeft geweerd wegens de schending van het geheim van 
het strafonderzoek, is de beslissing waarbij de vorderingen van de eiser worden afgewe-
zen, bij gebrek aan bewijs, zodoende niet naar recht verantwoord (schending van de arti-
kelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 van de wet van 24 juli 1987).

Tweede onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel van het geheim van het strafonderzoek, dat enkel strafza-

ken behelst waarvoor de strafvordering is uitgeoefend (zie het eerste onderdeel), vindt een 
grondslag in artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Luidens artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het al-
gemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken mag in criminele, correctionele en 
politiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechts-
pleging worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de Procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep, en bij delegatie, de arbeidsauditeur.

eerste subonderdeel
De "akten van onderzoek en rechtspleging" die in voormelde bepaling worden gevi-

seerd, zijn de akten die betrekking hebben op criminele, correctionele of politionele feiten 
waarvoor de strafvordering werd uitgeoefend, wat het geval is wanneer de zaak aanhangig 
is gemaakt bij de onderzoeksrechter of de vonnisgerechten (zie het eerste onderdeel).

De "akten van onderzoek en rechtspleging" die enkel binnen het kader van een opspo-
ringsonderzoek worden opgesteld en die betrekking hebben op een zaak die geen aanlei-
ding heeft gegeven tot de uitoefening van de strafvordering vallen derhalve buiten het toe-
passingsgebied van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Het proces-verbaal van 23 oktober 1996 dat ambtshalve door een inspecteur van de 
ISW was opgesteld en vervolgens was overgemaakt aan de arbeidsauditeur kon derhalve 
zonder de toestemming van deze laatste door de ISW worden medegedeeld aan de eiser 
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nu er enkel een opsporingsonderzoek was opgestart zonder uitoefening van de strafvorde-
ring zodat er nog geen sprake kon zijn van een "akte van onderzoek en rechtspleging" in 
de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, met verwijzing naar het voorschrift 
van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950, heeft kunnen oordelen 
dat het geheim van het onderzoek was miskend en dat het proces-verbaal van 23 oktober 
1996 van de ISW en het daarop steunende onderzoeksverslag van 2 april 1997 van Inspec-
teur D.G. uit het dossier moeten worden geweerd bij gebrek aan toestemming van de ar-
beidsauditeur om het bedoelde proces-verbaal aan de eiser over te maken (schending van 
artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 en van het algemeen rechts-
beginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, alsook van de artikelen 5 en 6 van de 
Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek en 458 van het Strafwetboek, 
welke bepalingen,  samen met artikel 125 van het  koninklijk besluit  van 28 december 
1950, de grondslag vormen van het aangehaalde algemeen rechtsbeginsel; schending van 
de artikelen 138, 152, 153 en 155 van het Gerechtelijk Wetboek en 22, 47, 59, 60, 61, 63, 
66, 138, eerste lid, 145 en 182 van het Wetboek van Strafvordering en 1 van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering).

Het bestreden arrest heeft zodoende zijn beslissing dat de vorderingen van de eiser on-
gegrond zijn, bij gebrek aan bewijs van een onregelmatige tewerkstelling, niet naar recht 
verantwoord (schending van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 van de 
wet van 24 juli 1987).

Tweede subonderdeel
Wanneer een "akte van onderzoek en rechtspleging" bedoeld in artikel 125 van het ko-

ninklijk besluit van 28 december 1950 wordt medegedeeld aan een sociale inspectiedienst 
dan wordt deze informatieuitwisseling uitsluitend geregeld door de artikelen 5 en 6 van de 
Arbeidsinspectiewet.

Artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet schept het kader waarbinnen de sociale inspectie-
diensten hun gegevens kunnen mededelen aan de openbare instellingen van sociale zeker-
heid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle andere 
met toezicht belaste ambtenaren.

Artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op het recht van de sociale in-
spectiediensten om bij andere overheden en instellingen inlichtingen in te winnen die zij 
nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij zijn be-
last.

De gegevensuitwisseling die in casu had plaatsgevonden tussen de ISW en de inspectie-
diensten van de eiser werd derhalve geregeld door artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet en 
niet door het voorschrift van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat het geheim 
van het onderzoek in casu was miskend doordat het proces-verbaal van de ISW aan de ei-
ser was overgemaakt zonder naleving van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 de-
cember 1950, met name zonder de machtiging van de Procureur-generaal bij het hof van 
beroep (schending van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 en 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, alsook van de 
artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek en 458 
van het Strafwetboek, welke bepalingen, samen met artikel 125 van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950, de grondslag vormen van het aangehaalde algemeen rechtsbegin-
sel).

De beslissing dat de vorderingen van de eiser ongegrond zijn, bij gebrek aan bewijs van 
een onregelmatige tewerkstelling, was bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending 
van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 van de wet van 24 juli 1987).
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Derde onderdeel
Het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, vindt een be-

vestiging in artikel 5, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet dat betrekking heeft op de in-
formatieuitwisseling tussen de sociale inspectiediensten.

Overeenkomstig artikel 5, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, mogen de inlichtingen 
die werden ingewonnen door de sociale inspecteurs van een inspectiedienst tijdens de uit-
oefening van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden mede-
gedeeld mits toestemming van deze laatste.

Wanneer de sociale inspecteur ambtshalve inlichtingen verzamelt en deze gegevens op-
tekent in een proces-verbaal overeenkomstig artikel 9 van de Arbeidsinspectiewet, dan be-
treffen dit geen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten 
voorgeschreven door de rechterlijke overheid.

Het ambtshalve opstellen van een proces-verbaal kan niet aangezien worden als een 
daad van opsporings- of vooronderzoek waardoor de betrokkene onder de dreiging leeft 
van een strafvervolging zodat de toestemming van de arbeidsauditeur niet is vereist voor 
de mededeling van dit proces-verbaal aan de sociale inspecteurs van andere inspectiedien-
sten.

Zelfs wanneer er op basis van het ambtshalve door de inspectie opgesteld proces-ver-
baal een opsporingsonderzoek wordt gestart, zal de toelating van de arbeidsauditeur, voor 
mededeling van dit proces-verbaal aan andere sociale inspectiediensten, niet zijn vereist 
nu ook in dat geval het proces-verbaal geen inlichtingen betreft die werden ingewonnen 
tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid.

In zoverre het proces-verbaal van 23 oktober 1996 te dezen autonoom door een inspec-
teur van de ISW was opgesteld, buiten elke instructie om van de arbeidsauditeur, kon dit 
proces-verbaal bijgevolg, zonder de in artikel 5, derde lid van de Arbeidsinspectiewet ver-
eiste toestemming van de arbeidsauditeur, aan de inspectiediensten van de eiser worden 
overgemaakt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door met toepassing van artikel 5, derde lid, van 
de Arbeidsinspectiewet, te oordelen dat de toelating van de arbeidsauditeur te dezen was 
vereist voor het overmaken door de ISW van het ambtshalve opgestelde proces-verbaal 
van 23 oktober 1996 aan de inspectiediensten van de eiser, om reden dat het opsporings-
onderzoek toen reeds was gestart, deze bepaling heeft miskend (schending van de artike-
len 5 en 9 van de Arbeidsinspectiewet en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het ge-
heim van het strafonderzoek, alsook van artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet, artikel 125 
van het koninklijk besluit van 28 december 1950, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek en 
458 van het Strafwetboek, welke bepalingen, samen met artikel 5 van de Arbeidsinspec-
tiewet, de grondslag vormen van het aangehaalde algemeen rechtsbeginsel).

De beslissing om het bedoelde proces-verbaal en het onderzoeksverslag van inspecteur 
D.G., dat daarop steunde, uit het dossier te weren wegens schending van het geheim van 
het onderzoek, dienvolgens, om de vorderingen van de eiser ongegrond te verklaren bij 
gebrek aan bewijs van zijn beweringen, was bijgevolg niet naar recht verantwoord (schen-
ding van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet, 31 van de wet van 24 juli 1987).

Vierde onderdeel
Volgens artikel 6, §1, eerste lid, zijn alle diensten van de Staat, met inbegrip van de 

parketten en de griffies der hoven en van alle rechtscolleges, de gemeenschappen, de ge-
westen, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de 
verenigingen waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, als-
mede van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden 
aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven, alsmede alle boe-
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ken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke andere informatiedragers ter 
inzage voor te leggen en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotoko-
pies ervan te verstrekken die deze laatsten nuttig achten voor het toezicht op de naleving 
van de wetgevingen waarmee zij belast zijn.

Ook in artikel 6, §1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet vindt het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake het geheim van het strafonderzoek een toepassing: de akten, stukken, regis-
ters, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures mogen enkel wor-
den medegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de audi-
teur-generaal, bij delegatie, respectievelijk de procureur des konings en de arbeidsaudi-
teur.

Wanneer een sociale inspecteur van een inspectiedienst de inlichtingen die hijzelf heeft 
ingewonnen bij zijn ambtshalve onderzoek doorspeelt aan een andere inspectiedienst, zo-
als in casu het geval was met het proces-verbaal van 23 oktober 1996 dat door de ISW aan 
de inspectie van de eiser was overgemaakt, dan valt deze mededeling niet onder de toe-
passing van artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectiewet, maar onder artikel 5 van diezelfde 
wet.

Artikel 6, §1, heeft immers enkel betrekking op de hypothese waarbij er sprake is van 
een verzoek tot het inwinnen van inlichtingen dat uitgaat van een sociale inspectiedienst 
en dat gericht is aan een overheid of instelling, en is dus niet van toepassing op een ambts-
halve mededeling van inlichtingen door een inspecteur van een sociale inspectie aan een 
andere sociale inspectie.

De mededeling van het proces-verbaal in kwestie, verricht door de ISW aan de inspec-
tie van de eiser, viel bijgevolg buiten het werkingsveld van de in artikel 6 geviseerde in-
formatieuitwisseling.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig de schending van het geheim van het 
strafonderzoek in verband heeft kunnen brengen met de niet-naleving van de toestem-
mingsvereiste van artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet, noch wettig, zonder schending 
van deze bepaling, heeft kunnen oordelen dat het proces-verbaal van 23 oktober 1996 van 
de  inspecteur  van de ISW, en  het  onderzoeksverslag van inspecteur  D.G.  dat  daarop 
steunde, uit het dossier diende te worden geweerd (schending van artikel 6, §1 van de Ar-
beidsinspectiewet en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafon-
derzoek, dat in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 458 van het Strafwetboek en artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 de-
cember 1950 een toepassing vindt en waarvan de eiser de schending eveneens aanvoert).

De vorderingen van de eiser werden dienvolgens niet wettig door het bestreden arrest 
ongegrond verklaard (schending van de artikelen 1, §1, 14 en 22 van de RSZ-wet en 31 
van de wet van 24 juli 1987).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, 5, 9, 14, 22, 31 en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders (RSZ-wet), artikel 22 voor de wijziging bij wet van 27 december 2004;

- artikel 22 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de soci-
ale zekerheid voor werknemers;

- artikel 31 van de wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en 
het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. de artikelen 5 en 
6 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie-
wet), de artikelen 5 en 6 voor hun wijziging bij wet van 20 juli 2006;

- de artikelen 870 en 1380 van het Gerechtelijk Wetboek; 
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- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
- artikel 458 van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het (gerechtelijk-) strafonderzoek, 

dat in artikel 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet, 1380 van het Gerechtelijk Wetboek, 458 
van het Strafwetboek en artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 een 
toepassing vindt, evenals in het huidige artikel 28quinquies, §1, van de Voorafgaande Ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering dat op de voorliggende feiten evenwel nog niet 
van toepassing was;

- de regels betreffende de bewijsvoering in strafzaken, waaronder de artikelen 154 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering;

- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM), gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955;

- artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(BUPO), gesloten te New York op 16 december 1960, goedgekeurd bij wet van 15 mei 
1981.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en wijst, met 

bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de vorderingen van de eiser af als onge-
grond nu niet werd aangetoond dat de verweerster niet voldeed aan de voorschriften met 
betrekking tot de detachering van buitenlandse werknemers, noch bewees dat de organi-
sche band tussen de uitgestuurde werknemers en de onderneming van het uitsturende land 
was verbroken in zoverre een gedeelte van het werkgeversgezag door de verweerster werd 
uitgeoefend zodat bijgevolg niet vaststond dat de verweerster in strijd met artikel 31 van 
de wet van 24 juli 1987 heeft gehandeld.

Het bestreden arrest  weigerde bij  de bewijsvoering door de verweerster rekening te 
houden met het onderzoeksverslag van 2 april 1997 van inspecteur D.G. omdat het ge-
grond was op een onwettig, met schending van het geheim van het strafonderzoek, verkre-
gen proces-verbaal.

Volgens het bestreden arrest kan bewijsmateriaal dat op onwettige wijze is verkregen in 
het geheel niet meer dienstig zijn om rechtsgevolgen te sorteren en dient het volledig uit 
het dossier te worden geweerd.

Waar in het eerste middel tot cassatie door de eiser werd betwist dat het bedoelde pro-
ces-verbaal met schending van het geheim van het strafonderzoek aan de eiser zou zijn 
overgemaakt, richt de eiser zich in het tweede middel tot cassatie, in subsidiaire orde, te-
gen de sanctionering door de appelrechters van het gebruik van een onwettig verkregen 
bewijsmiddel:

"De eerste rechter wees de vorderingen van (de eiser) als ongegrond af omdat deze zijn 
vorderingen had gestaafd aan de hand van onregelmatig verkregen bewijs. Deze bewijs-
stukken waren in het bezit van (de eiser) gekomen met schending van het geheim van het 
onderzoek.

In zijn verzoekschrift in hoger beroep houdt (de eiser) in hoofdorde staande dat het on-
derzoek dat werd gevoerd en vervolgens zijn ambtshalve aangifte niet zijn gebaseerd op 
onwettig verkregen bewijs omdat er nooit (een) strafvordering zou zijn ingesteld en er dus 
nooit toestemming zou vereist geweest zijn.

Ondergeschikt is (de eiser) van oordeel dat de toestand ten allen tijde kan worden gere-
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gulariseerd en hij brengt alsnog een toelating bij van de Eerste-substituut-Arbeidsauditeur 
van Dendermonde, gedateerd op 21 mei 2003.

Op deze laatste datum laat deze weten geen bezwaar te hebben tegen het overmaken 
van drie Pro Justitia's (AW/96/367/Ad10 - AW/96/368/Fk en AW/96/369/Ed) aan (de ei-
ser).

In deze laatste redenering kan (de eiser) niet worden gevolgd.
Een ambtshalve regularisatie van (de eiser) kan niet rechtsgeldig tot stand komen wan-

neer ze voortbouwt op onwettig verkregen informatie.
Het effect van de vaststelling dat bepaalde informatie onwettig werd verkregen, is im-

mers dat deze informatie niet dienstig kan zijn om rechtsgevolgen te sorteren.
Zonder deze informatie zou (de eiser) nooit tot een dergelijke ambtshalve regularisatie 

zijn gekomen.
Komt derhalve maar in aanmerking en kan maar rechtsgeldig worden onderzocht de 

ambtshalve regularisatie door (de eiser), die is gestoeld op wettig verkregen informatie.
In casu kan dit enkel een ambtshalve regularisatie zijn, die tot stand gekomen is na het 

bekomen van de toestemming van de arbeidsauditeur van 21 mei 2003.
Dergelijke (nieuwe) regularisatie ligt in casu niet voor en is niet het onderwerp van het 

huidige geding.
Het huidige geding heeft enkel betrekking op de regularisatie die zelf de vrucht is van 

onwettig bekomen informatie. Alle vruchten die voortkomen uit de schending van het ge-
heim van het onderzoek kunnen in het rechtsverkeer niet gehonoreerd worden. Dit zijn in 
casu: de ambtshalve regularisatie door (de eiser), de berichten van wijziging der bijdragen 
en de rekeninguittreksels. De vordering in rechte die er uit voortvloeit is ongegrond en 
niet onontvankelijk zoals (de verweerster) voorhoudt. In dat opzicht is het incidenteel be-
roep ongegrond.

Dat de informatie waarop de huidige vorderingen van (de eiser) gesteund zijn inderdaad 
voortvloeit uit een schending van het onderzoek, wordt door het (arbeidshof) beaamd. Ter 
motivering sluit het (arbeidshof) zich aan bij het advies, uitgebracht door het Openbaar 
Ministerie (...)" (arrest p. 4, (in rechte t/m p. 5, derde alinea, p. 9, derde laatste alinea en p. 
10, laatste alinea).

Grieven
Eerste onderdeel
Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling schrijft voor dat het bewijs dat 

met miskenning van het algemeen beginsel inzake het geheim van het strafonderzoek, 
werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is, noch dat de vordering in rechte die erop steunt 
noodzakelijk ongegrond is.

Ook de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet schrijven niet voor wat de sanctie 
is wanneer informatie wordt uitgewisseld door de inspectiediensten met miskenning van 
het geheim van het strafonderzoek, met name zonder de in het derde lid van artikel 5 en 
het derde lid van artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectiewet voorgeschreven toestemming, 
respectievelijk van de rechterlijke overheid, de procureur-generaal of de auditeur-gene-
raal, bij delegatie, de arbeidsauditeur.

Artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 voorziet evenmin in een 
sanctie wanneer akten van onderzoek en rechtspleging worden medegedeeld zonder de 
voorgeschreven uitdrukkelijke machtiging van de Procureur-generaal bij het Hof van Be-
roep.

In zoverre een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling ontbreekt die de sanctie en 
rechtsgevolgen bepaalt van de miskenning van bepalingen die tot doel hebben het geheim 
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van het strafonderzoek te vrijwaren, staat het derhalve aan de rechter om vrij te beslissen 
welke de gevolgen zijn van de begane onrechtmatigheid.

In dat geval dient de rechter de toelaatbaarheid van het onrechtmatig verkregen bewijs 
te beoordelen in het licht van de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of 14 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, die een eerlijke procesvoering voor-
staan, rekening houdend met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegre-
pen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrecht-
matigheid werd begaan. Hierbij kan de rechter met name in afweging nemen of de nale-
ving van bepaalde vormvoorwaarden is voorgeschreven op straffe van nietigheid, of de 
begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of de on-
rechtmatigheid al dan niet doelbewust werd begaan en of de ernst van de wetsovertreding 
veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt.

Ook met het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid en met het gebrek aan 
weerslag van het aangeklaagde gebrek op het recht dat door de overschreden norm wordt 
beschermd, in casu het recht op geheimhouding van de gegevens van het strafonderzoek, 
dient de rechter rekening te houden bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van het on-
rechtmatig verkregen bewijs.

Bewijsuitsluiting is slechts te rechtvaardigen bij opzettelijke wetsschennis, grove on-
achtzaamheden, ingeval van miskenning van de beginselen van een eerlijk proces en wan-
neer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast.

Voorgaande regels zijn niet alleen van toepassing in strafzaken, maar ook in burgerlijke 
of sociale zaken, telkens wanneer onrechtmatig verkregen bewijs wordt aangewend in een 
context die de openbare orde raakt.

Het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, zijn financiering en de inning 
van de socialezekerheidsbijdragen, raken de essentiële belangen van de Staat zodat de be-
palingen van de RSZ-wet en van de wet van 29 juni 1981 van openbare orde zijn, wat 
rechtvaardigt dat aan het onrechtmatig verkregen bewijs, waarop een vordering tot invor-
dering van socialezekerheidsbijdragen is gesteund, niet automatisch alle rechtsgevolgen 
wordt ontnomen.

De onregelmatigheid, die er in casu in bestond dat een inspecteur van de ISW tijdens 
een opsporingsonderzoek, met schending van het geheim van het strafonderzoek, een pro-
ces-verbaal heeft overgemaakt aan de inspectiediensten van de eiser zonder hiervoor de 
toestemming te hebben gevraagd aan de arbeidsauditeur, diende derhalve door het bestre-
den arrest te worden afgetoetst aan voormelde criteria om te beoordelen of het bedoelde 
proces-verbaal als bewijs toelaatbaar was en of de eiser bijgevolg wettig op grond van dat 
proces-verbaal tot een regularisatie van bijdragen was kunnen overgaan bij de verweerster 
die geen aangifte had gedaan van de arbeidsprestaties van de buitenlandse werknemers die 
zij tewerkstelde.

In zoverre het bestreden arrest automatisch tot bewijsuitsluiting heeft besloten zonder 
na te gaan of aan voormelde criteria voor bewijsuitsluiting was voldaan, heeft het bijge-
volg zijn beslissing niet naar recht verantwoord en niet wettig het proces-verbaal van 23 
oktober 1996 van de inspecteur van de ISW, en het onderzoeksverslag van inspecteur 
D.G. dat daarop steunde, uit het dossier geweerd wegens de schending van het geheim 
van het strafonderzoek en van de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet en 125 van 
het koninklijk besluit van 28 december 1950 (schending van alle bepalingen aangehaald 
in de aanhef van het middel).

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest heeft alleszins niet wettig kunnen oordelen dat het proces-verbaal 

van de ISW, en alles wat daarop voortbouwt, te weten het onderzoeksverslag D.G. van 2 
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april 1997, evenals zijn onderzoeksdaden, niet dienstig zijn om rechtsgevolgen te sorteren, 
dienvolgens uit het dossier moeten worden geweerd, wegens de niet-naleving van de toe-
stemmingsvereiste die besloten ligt in de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet en 
125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950.

Al deze toestemmingsvereisten hebben immers een zuiver formeel karakter en zijn niet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim van het strafonderzoek behelst boven-
dien geen absoluut recht, terwijl er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat inzake de ge-
heimhouding van de gegevens van het opsporingsonderzoek.

Komt daarbij dat niet werd betwist dat de onregelmatige toestand te dezen door de ar-
beidsauditeur naderhand was geregulariseerd doordat hij alsnog aan de ISW zijn toestem-
ming had verleend tot mededeling van het proces-verbaal van 23 oktober 1996 aan de ei-
ser.

Niet onbelangrijk is ook het feit dat het met schending van het geheim van het strafon-
derzoek verkregen proces-verbaal van 23 oktober 1996 geen aanleiding heeft gegeven tot 
vervolging van de verweerster.

Tenslotte was ook de betrouwbaarheid van de gegevens vermeld in het proces-verbaal 
van 23 oktober 1996 niet aangetast door het loutere feit dat dit proces-verbaal, zonder op-
zet, door de ISW aan de inspectiediensten van de eiser was medegedeeld zonder vooraf-
gaande toestemming van de arbeidsauditeur.

Alle elementen in hun geheel beschouwd, was bijgevolg voldaan aan de vereisten van 
een eerlijke procesvoering, zoals bepaald in de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14 van het In-
ternationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, zodat het bestreden arrest 
bij de belangenafweging tussen het geschonden belang, bestaande uit een schending van 
het geheim van het onderzoek, en het te vrijwaren hogere belang, zijnde het instandhou-
den van het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers en de strijd tegen sociale 
fraude, voorrang diende te geven aan de belangen die de eiser tot taak heeft te behartigen.

Hieruit volgt dat aan de in het eerste onderdeel vermelde criteria voor bewijsuitsluiting, 
welke hier als herhaald moeten worden beschouwd, niet was voldaan zodat het bestreden 
arrest niet wettig het bewijs, dat de eiser op onrechtmatige wijze, met schending van het 
geheim van het strafonderzoek, had verkregen, uit het dossier heeft kunnen weren en de 
vorderingen van de eiser bijgevolg niet wettig heeft kunnen afwijzen op grond van een fa-
lende bewijsvoering (schending van alle bepalingen aangehaald in de aanhef van het mid-
del).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 1, derde lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende 
de arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectiewet), houden de sociale inspecteurs 
toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, onver-
minderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie.
2. Krachtens artikel 5, eerste lid, van die wet, delen de sociale inspecteurs van 
een inspectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij 
hun onderzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerken-
de instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere 
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inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere 
wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de 
uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn. 
Krachtens het tweede lid van dit artikel bestaat er een verplichting om deze in-
lichtingen mee te delen wanneer de openbare instellingen van sociale zekerheid, 
de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten of de andere met toezicht 
belaste ambtenaren erom verzoeken. Krachtens het derde lid van dit artikel mo-
gen  inlichtingen  die  werden  ingewonnen  tijdens  de  uitoefening  van  plichten 
voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits 
toestemming van deze laatste.
3. Krachtens artikel 7 van die wet, mogen de openbare en meewerkende instel-
lingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs, de sociale inspecteurs van 
de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het toezicht op 
andere wetgevingen, de inlichtingen verkregen op grond van respectievelijk arti-
kel 5 of 6 gebruiken voor de uitoefening van alle opdrachten betreffende het toe-
zicht waarmee ze belast zijn.
4.  Krachtens  artikel  9 van deze wet,  hebben de sociale  inspecteurs  het  recht 
waarschuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen om zich in 
regel te stellen en processen-verbaal op te maken. Bij het opmaken van de pro-
cessen-verbaal kunnen krachtens het vierde lid van deze bepaling de materiële 
vaststellingen verricht door de sociale inspecteurs van een inspectiedienst, met 
hun  bewijskracht,  gebruikt  worden  door  de  sociale  inspecteurs  van  dezelfde 
dienst, van de andere inspectiediensten of door de ambtenaren belast met het toe-
zicht op de naleving van andere wetgevingen.
5. Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de sociale inspecteurs van 
een inspectiedienst de inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek hebben inge-
wonnen, anders dan deze verkregen tijdens de uitoefening van plichten voorge-
schreven door de rechterlijke overheid,  zonder toestemming van deze laatste, 
kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende instellingen van sociale ze-
kerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan 
alle ambtenaren belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die in-
lichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht 
waarmee ze belast zijn.
De omstandigheid dat de sociale inspecteurs op grond van deze inlichtingen een 
proces-verbaal hebben opgesteld doet hieraan geen afbreuk.
6. De appelrechters stellen vast dat:
- bij een controle op 26 juni 1996 door de inspecteur van de Inspectie van de So-
ciale Wetten werd vastgesteld dat de verweerster voor de uitvoering van de wer-
ken beroep deed op verschillende werknemers die niet de werknemers van de 
verweerster waren;
- na verdere controlebezoeken, de Inspectie van de Sociale Wetten de inbreuken 
begaan door de verweerster in een proces-verbaal heeft vastgesteld;
- het proces-verbaal van de Inspectie van de Sociale Wetten en zijn bijlagen aan 
de eiser  werden meegedeeld nadat  zij  aan de arbeidsauditeur werden overge-
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maakt;
- het onderzoeksverslag van de sociale inspecteur van de eiser, op basis waarvan 
de eiser is overgegaan tot het opstellen van berichten van wijziging, gebaseerd is 
op de kennis over en de inhoud van het proces-verbaal van de Inspectie van de 
Sociale Wetten en de eraan gehechte stukken.
De appelrechters stellen niet vast en uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt niet dat de inlichtingen meegedeeld aan de eiser door de Inspectie 
van de Sociale Wetten werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten 
opgelegd door de rechterlijke overheid.
7. Door in deze omstandigheden te beslissen dat het bedoelde proces-verbaal van 
de Inspectie van de Sociale Wetten en het daarop gesteunde onderzoeksverslag 
van de inspecteur van de eiser uit het dossier geweerd moeten worden omdat, na 
het overmaken van het proces-verbaal aan het openbaar ministerie, de Inspectie 
van de Sociale Wetten de inlichtingen en stukken waarover zij beschikt enkel 
mag overmaken aan andere instanties, waaronder de eiser, indien daarvoor voor-
af toelating is verleend door dat openbaar ministerie, schendt het arrest artikel 5 
van de Arbeidsinspectiewet.
Het onderdeel is gegrond. 
Vierde onderdeel
8. Overeenkomstig artikel 6, §1, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet, zijn alle 
diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies van de hoven 
en van alle rechtscolleges, de gemeenschappen en gewesten, de provincies, de 
agglomeraties,  de  federaties  van  gemeenten,  de  gemeenten,  de  verenigingen 
waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede 
van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, ertoe ge-
houden aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven die 
de sociale inspecteurs nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wet-
gevingen waarmee zij belast zijn.
Evenwel mogen, krachtens het derde lid van artikel 6, §1, in de versie voor de 
wijziging ervan bij wet van 20 juli 2006, de akten, stukken, registers, documen-
ten of  inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures  enkel  worden meege-
deeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de auditeur-
generaal.
9. Artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op het verstrekken 
van inlichtingen door andere diensten aan de sociale inspectiediensten op hun 
verzoek. Wanneer, zoals te dezen, inlichtingen worden meegedeeld door een so-
ciale inspectiedienst aan een instelling van sociale zekerheid, valt deze medede-
ling niet onder de toepassing van artikel 6, §1, van de Arbeidsinspectie-wet.
10. Het bestreden arrest kon niet wettig op grond van artikel 6, §1, derde lid, van 
de Arbeidsinspectiewet, beslissen dat het bedoelde proces-verbaal van de Inspec-
tie van de Sociale Wetten en het daarop gesteunde onderzoeksverslag van de in-
specteur van de eiser uit het dossier geweerd moeten worden omdat het proces-
verbaal door de Inspectie van de Sociale Wetten aan de eiser werd overgemaakt 
zonder voorafgaande toelating van het openbaar ministerie.
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Het onderdeel is gegrond. 
Tweede onderdeel
Tweede subonderdeel
11. Artikel 125, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 december 1950 hou-
dende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat, in 
criminele,  correctionele en politiezaken en in  tuchtzaken,  geen uitgifte  of  af-
schrift der akten van onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder 
uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het Hof van beroep.
Wanneer een akte van onderzoek en rechtspleging wordt meegedeeld door een 
sociale inspectiedienst aan de instellingen van sociale zekerheid, de sociale in-
specteurs van de andere inspectiediensten of aan ambtenaren belast met het toe-
zicht op andere wetgevingen, wordt deze mededeling specifiek geregeld door ar-
tikel 5 van de Arbeidsinspectiewet en niet door het voorschrift van artikel 125 
van het koninklijk besluit van 28 december 1950.
12. Het bestreden arrest kon niet wettig op grond van artikel 125 van het konink-
lijk besluit van 28 december 1950, beslissen dat het bedoelde proces-verbaal van 
de Inspectie van de Sociale Wetten en het daarop gesteunde onderzoeksverslag 
van de inspecteur van de eiser uit het dossier geweerd moeten worden omdat het 
proces-verbaal door de Inspectie van de Sociale Wetten aan de eiser werd over-
gemaakt zonder voorafgaande toelating van het openbaar ministerie.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-
tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29 oktober 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 514

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN)  —  RECHTSPLEGING  IN  HOGER  BEROEP  -  RECHTER DIE 
VERHINDERDE RECHTER BIJ UITSPRAAK VERVANGT - EENSTEMMIGHEID
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2º  RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN -  RECHTSPLEGING IN HOGER 
BEROEP - RECHTER DIE VERHINDERDE RECHTER BIJ UITSPRAAK VERVANGT - EENSTEMMIGHEID - 
TOEPASSING

3º  HOGER  BEROEP  —  STRAFZAKEN  (DOUANE  EN  ACCIJNZEN 
INBEGREPEN)  —  BURGERLIJKE  RECHTSVORDERING  (BIJZONDERE 
REGELS) - WIJZIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING - VEREISTE VAN EENPARIGHEID

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - 
WIJZIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING - VEREISTE VAN EENPARIGHEID

1º en 2° De rechter in hoger beroep die een verhinderde rechter bij de uitspraak vervangt 
doet  deze  uitspraak  zonder  dat  hij  kennis  heeft  genomen  van  de  zaak,  zodat  de 
eenstemmigheidsvereiste in dergelijk geval  niet  van toepassing is op de vervangende 
rechter1. (Art. 211bis, Sv.)

3º  en  4°  Wanneer  de  appelrechters  op  het  hoger  beroep  van  de  burgerlijke  partij  de 
beroepen beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist2. (Art. 211bis, Sv.)

(R. T. S.)

ARREST

(A.R. P.07.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, 
correctionele kamer, van 28 februari 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat uit het vonnis of het arrest moet blijken of de rechter 
die bij toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek wordt aan-
gewezen om een rechter die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van 
een vonnis waarover hij  mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel  778 
Gerechtelijk Wetboek, te vervangen op het ogenblik van de uitspraak, zich heeft 
aangesloten bij de eenparig genomen beslissing. 
2. Artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek biedt de voorzitter van een ge-
recht de mogelijkheid om, ten einde de afdoening van een zaak te bevorderen bij 
wettige verhindering van een rechter om de uitspraak bij te wonen van een von-
nis waarover hij mede heeft beraadslaagd, een andere rechter aan te wijzen om 
de verhinderde rechter bij de uitspraak te vervangen.
De rechter die de verhinderde rechter vervangt, doet deze uitspraak zonder dat 

1 Cass., 25 maart 2003, AR P.02.1387.N, nr 201.
2 Cass., 3 dec. 2003, AR P.02.0828.F, nr 613
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hij kennis heeft genomen van de zaak. De eenstemmigheidsvereiste is in derge-
lijk geval niet van toepassing op de vervangende rechter.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Wanneer de appelrechters op het hoger beroep van de burgerlijke partij, de be-
roepen beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvanke-
lijk en gegrond te verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht. 
(...) 
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.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal –  Advocaten:  mrs. K. Flamant-Janssen, Leuven, A. Buekenhoudt, Brussel 
en B. Verhaeren, Brussel.

Nr. 515

2° KAMER - 30 oktober 2007

CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP - 
STRAFZAKEN -  TEGENVORDERING -  VORDERING GEGROND OP HET TERGEND EN ROEKELOOS 
KARAKTER VAN HET CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

Noch de bepalingen van de artikelen 3 en 4, V.T.Sv., noch enige andere wettelijke bepaling 
verlenen het Hof, dat uitspraak doet in strafzaken, de bevoegdheid kennis te nemen van 
een tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep; 
een dergelijke vordering is niet ontvankelijk1. 

(L.)

(A.R. P.07.0500.N)

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. F. Laeveren, Mechelen, D. Duerinck, Mechelen, M. Van 
Der Hasselt, Brussel, Ch. De Nyn, Brussel en J. Pinoy, Brussel.

1 Cass., 18 feb. 2004, AR P.03.1467.F, nr 87. 



2060 HOF VAN CASSATIE Nr. 516 - 30.10.07 

Nr. 516

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º  RECHT  VAN  VERDEDIGING  —  STRAFZAKEN  -  ONDERZOEKSGERECHTEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -  VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER -  ANDERSLUIDEND OORDEEL VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT - GEVOLG

2º  ONDERZOEKSGERECHTEN  -  REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -  VERZOEK OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN -  BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - 
ANDERSLUIDEND OORDEEL VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - GEVOLG

1º en 2° Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave 
van redenen oordeelt  dat,  gelet  op  de  resultaten  van het  gerechtelijk  onderzoek,  de 
uitvoering  van  de  door  de  onderzoeksrechter  met  toepassing  van  artikel  127,  §3, 
Wetboek van Strafvordering bevolen bijkomende onderzoeksdaden waarover de partijen 
verweer  hebben gevoerd,  slechts  gedeeltelijk  nuttig  of  noodzakelijk  was,  miskent  het 
aldus noch het recht op tegenspraak of het recht van verdediging van de partij die om de 
onderzoekshandelingen verzocht, noch haar recht op een eerlijk proces1. 

(H. T. H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0626.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest gewezen door het Hof van Beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat het arrest het recht op tegenspraak en het recht op 
een eerlijk proces van de eiser miskent omdat het niet vaststelt dat een aan de on-
derzoeksrechter gevraagde bijkomende onderzoeksdaad - te dezen de neerleg-
ging van de originelen van de van valsheid betichte stukken -, hoewel bevolen, 
niet werd uitgevoerd.
2. Het arrest stelt in dat verband vast dat "alle onderzoekshandelingen dienstig 
om de waarheid aan het licht te brengen verricht werden; dat de originele van 
valsheid betichte documenten aan de politiediensten werden overgelegd, die in 
samenspraak met de onderzoeksrechter beslist hebben deze niet in beslag te ne-
men en, na deze zorgvuldig te hebben beschreven, kopijen ervan neergelegd heb-
ben ter griffie van de rechtbank; dat er dan ook geen enkele reden bestaat om te 
twijfelen  aan  de  overeenstemming  van  deze  kopijen  met  de  originelen,  nog 
steeds in het bezit van de inverdenkinggestelde". Het oordeelt  "dat  er niet de 

1 Cass., 6 april 2004, AR P.03.1667.N, nr 186. 
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minste aanwijzing bestaat dat de stukken vermeld in de telastleggingen A.1, A.2 
en A.3 vals zouden zijn".
3. In zoverre het middel zegt dat de rechters niet vaststellen dat de originele stuk-
ken niet werden neergelegd, berust het op een onvolledige lezing van het arrest.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
4. Voor het overige bekritiseert het middel het feitelijk, mitsdien onaantastbaar, 
oordeel van de rechters dat de door hen vastgestelde uitvoeringsmodaliteit - te 
dezen het neerleggen van kopies - volstaat "om de waarheid aan het licht te bren-
gen".
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
5. Ten slotte, wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtsple-
ging met opgave van redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerech-
telijk onderzoek, de uitvoering van de door de onderzoeksrechter met toepassing 
van artikel  127,  §3,  Wetboek van Strafvordering  bevolen  bijkomende onder-
zoeksdaden waarover de partijen verweer hebben gevoerd, slechts gedeeltelijk 
nuttig of noodzakelijk was, miskent het aldus noch het recht op tegenspraak of 
het recht van verdediging van de partij die om de onderzoekshandelingen ver-
zocht, noch haar recht op een eerlijk proces.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. G. Van Deyck, Mechelen en T. De Hertogh, Mechelen.

Nr. 517

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º  LASTER  EN  EERROOF  -  VOORWAARDE VAN OPENBAARHEID -  FEITENRECHTER - 
ONAANTASTBAAR OORDEEL

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - LASTER EN 
EERROOF - VOORWAARDE VAN OPENBAARHEID

1º  en  2°  Of  een  misdrijf  in  de  zin  van  artikel  443  Strafwetboek  is  geschied  in 
tegenwoordigheid  van  verscheidene  personen  is  een  feitenoordeel  waarover  de 
feitenrechter onaantastbaar oordeelt. (Art. 444, derde lid, Sw.)

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

ARREST
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(A.R. P.07.0714.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest gewezen door het Hof van Beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 4 april 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 444, derde lid, Strafwetboek, dit in 
samenhang  met  artikel  443  Strafwetboek.  Het  stelt  dat  door  het  feit  dat  de 
kwaadwillige tenlasteleggingen zijn geschied in aanwezigheid van drie personen, 
de appelrechters niet wettig hebben kunnen oordelen dat de tenlasteleggingen 
niet zijn geschied in tegenwoordigheid van verscheidene personen.
4. Of een tenlastelegging in de zin van artikel 443 Strafwetboek is geschied in te-
genwoordigheid van verscheidene personen is een feitenoordeel waarover de fei-
tenrechter onaantastbaar oordeelt.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. G. Warson, Brussel en J. De Ketelaere, Leuven.

Nr. 518

2° KAMER - 30 oktober 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - BEHANDELING MET GESLOTEN 
DEUREN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING -  VERKRACHTING - 
CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - GEBREK AAN TOESTEMMING - GEVALLEN

1º De rechter oordeelt soeverein over de toepassing van artikel 190, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering dat bepaalt dat, alhoewel de behandeling van de zaak in het openbaar 
geschiedt  op  straffe  van nietigheid,  het  vonnisgerecht  kan  bevelen  dat  de  zaak  met 
gesloten deuren wordt behandeld, wanneer de vervolgingen zijn gegrond op de artikelen 
372  tot  378  Strafwetboek,  indien  een  van  de  partijen  of  het  slachtoffer  het  vraagt, 
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namelijk  met  het  oog  op  de  bescherming  van  zijn  persoonlijke  levenssfeer;  geen 
wetsbepaling  schrijft  voor  dat  de  rechter  of  andere  partijen,  in  zoverre  zij  tegen  dat 
verzoek geen bezwaar of opmerking formuleren, dient te horen. 

2º Artikel 375, tweede lid, Strafwetboek somt een aantal gevallen op waarin de persoon op 
wie  de  strafbare  daad  wordt  gesteld,  geacht  wordt  zijn  toestemming  niet  te  hebben 
verleend; die opsomming is niet beperkend en louter exemplatief, zodat de afwezigheid of 
het gebrek aan toestemming ook uit andere feitelijke gegevens kan blijken1. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0982.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwer-
pen, correctionele kamer, van 24 mei 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...) 
Eerste middel
2. Het middel voert aan dat de appelrechters het beginsel van de openbaarheid 
van de rechtszittingen miskennen door de eiser niet te horen over het verzoek tot 
sluiting van de deuren, hetgeen leidt tot de nietigheid van de rechtspleging en 
van de uitspraak.
3. Artikel 190, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, alhoewel de 
behandeling van de zaak in het openbaar geschiedt op straffe van nietigheid, het 
vonnisgerecht kan bevelen dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld, 
wanneer de vervolgingen zijn gegrond op de artikelen 372 tot 378 van het Straf-
wetboek, indien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt, namelijk met 
het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. 
De rechter oordeelt hierover soeverein. 
4. Geen wetsbepaling schrijft daarbij voor dat de rechter de andere partijen, in 
zoverre zij tegen dat verzoek geen bezwaar of opmerking formuleren, dient te 
horen.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht. 
5. Voor het overige volgt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
dat het openbaar ministerie de sluiting der deuren heeft gevorderd op grond van 
artikel 190 Wetboek van Strafvordering met het oog op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van minderjarigen.
Uit de vermelde stukken blijkt niet dat de eiser bij de behandeling van de zaak 

1 Cass., 2 nov. 1999, AR P.98.1366.N, nr 581. 
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voor de feitenrechter, tegen de sluiting van de deuren enig bezwaar of kritiek 
heeft geformuleerd. 
De eiser kan het in het middel bedoelde verweer aldus niet voor het eerst voor 
het Hof aanvoeren.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk. 
(...)
Derde middel
7. Het middel voert aan "dat artikel 375 Strafwetboek zelf reeds het begrip 'toe-
stemming' ruim omschrijft en een - door de strikte interpretatie noodzakelijk - li-
mitatieve opsomming geeft van de hiermee gelijk te stellen situaties". 
8. Artikel 375, tweede lid, Strafwetboek somt een aantal gevallen op waarin de 
persoon op wie de strafbare daad wordt gesteld, geacht wordt zijn toestemming 
niet te hebben verleend. Die opsomming is niet beperkend louter exemplatief. De 
afwezigheid of het gebrek aan toestemming kan zodoende ook uit andere feitelij-
ke gegevens blijken.
9. Het Hof kan in dat verband alleen nagaan of de rechter uit de door hem vast-
gestelde concrete feiten en omstandigheden eigen aan de zaak en de persoon van 
het  slachtoffer,  geen gevolgen trekt  die  daarmee geen verband houden of  op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 
10. Voor het overige trekken de appelrechters uit het geheel van de concrete fei-
ten en omstandigheden die zij vermelden (arrest blz. 8 - 10), geen gevolgen die 
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verant-
woord.
11. Op grond van die feitelijke vaststellingen vermogen de rechters wettig te oor-
delen dat, wat de telastleggingen van verkrachting betreft, het slachtoffer geen 
geldige toestemming heeft gegeven.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.
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Nr. 519

2° KAMER - 30 oktober 2007

1° GRONDWETTELIJK HOF — PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE 
VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF 
- VERPLICHTING 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE 
– ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF  - VERPLICHTING

 3° GRONDWETTELIJK HOF — PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE 
VRAAG – HOF VAN CASSATIE – ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF 
- ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID VAN ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING 
VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS OF DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV.  -  VERGELIJKBARE 
PROCEDURES –  VERENIGBAARHEID VAN DIT ONDERSCHEID MET DE ARTIKELEN 10  EN 11 GW – 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE – AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG 

4° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIÊLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE 
– ART.26, §1, 3°, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF – ONDERSCHEID INZAKE DE MOGELIJKHEID 
VAN ONMIDDELIK CASSATIEBEROEP BIJ DE TOEPASSING VAN HETZIJ ARTIKEL 235BIS OF DE 
ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - VERGELIJKBARE PROCEDURES – VERENIGBAARHEID VAN DIT 
ONDERSCHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW – VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE 
– AMBTSHALVE PREJUDICIËLE VRAAG

1° en 2° ook al wordt er geen cassatiemiddel  over aangevoerd, toch moet het  Hof van 
Cassatie  wanneer  er  een  vraag  als  bedoeld  in  artikel  26,  §1,  3°,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof rijst, een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof1.

3° en 4° wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van 
een controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie bij toepassing 
van de artikelen 189ter en 235ter,  Wetboek van  Strafvordering, artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering een onmiddelijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek 
van  Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de 
andere  kant  dermate  vergelijkbaar  zijn  dat  de  vraag  rijst  of  dit  onderscheid  wel 
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof2.

(S. e.a.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef:
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van 25 juni 2007 van de kamer van 

inbeschuldigingstelling (K.I.) te Antwerpen dat vaststelt dat er geen onregelmatigheden 
werden begaan bij de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie.

De appelrechters overwegen dat volgens artikel 235ter Strafvordering (Sv.) de opdracht 
van de kamer van inbeschuldigingstelling er enkel in bestaat te controleren of de gegevens 
van het open strafdossier met betrekking tot de toegepaste bijzondere opsporingsmethode 
conform zijn aan deze van het vertrouwelijk dossier.

Vervolgens  stelt  de  KI  vast  dat  in  conclusies  echter  de  regelmatigheid  van  de 
toegepaste bijzondere opsporingmethode observatie ter discussie wordt gesteld, zodat het 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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debat  dient  te  worden geopend met  het  oog op een  mogelijke  toepassing  van artikel 
235bis Sv.

Uiteindelijk besluit de kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld dat 
de  schriftelijke  machtiging  tot  observatie  beantwoordt  aan  alle  vereisten  van  art.  47, 
sexies, §3, Strafvordering, dat er geen onregelmatigheid werd begaan.

Tegen  dit  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  stelden  de 
inverdenkinggestelden cassatieberoep in op 29 juni 2007.

Het arrest nummer 105/2007 van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007 vernietigde 
artikel 235ter, §6, Sv.; het arrest werd in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 
gepubliceerd zodat sinds 13 augustus 2007 artikel 235ter, §6, Sv. dat bepaalde dat tegen 
de controle van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel  openstaat,  moet  geacht  worden nooit  te  hebben bestaan (cfr.  Art.  9,  §1, 
Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989).

De  rechtsvraag  die  alzo  te  dezen  aan  het  Hof  voorligt  is  welk  gevolg  voormeld 
vernietigingsarrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  heeft  op  de  door  de  eisers  ingestelde 
cassatieberoepen.  Hierbij  dient  mijn  inziens  eerst  de  inhoudelijke  draagwijdte  van  de 
controle van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie zoals bepaald in 
artikel 235ter Strafvordering te worden onderzocht.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 27 december 2005 houdende diverse 
wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het 
oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de 
zware en georganiseerde criminaliteit (B.S. 30 december 2005, Ed. 2) die artikel 235ter in 
het Wetboek van Strafvordering invoegt geeft hieromtrent niet echt uitsluitsel.

Eén lezing van deze wetsbepaling bestaat hierin dat de controle ex art. 235ter Sv. enkel 
betrekking  heeft  op  het  vertrouwelijk  dossier  en  dat,  indien  ter  gelegenheid  van  de 
controle van het vertrouwelijk dossier, de kamer van inbeschuldigingstelling beslist over 
te gaan tot een onderzoek van de wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en 
infiltratie  aan  de  hand  van  het  strafdossier,  zij  de  heropening  van  de  debatten  moet 
bevelen en verder toepassing moet maken van artikel 235bis Sv. (Cass., 31 oktober 2006, 
P.06.0841.N en P.06.0898.N; Cass., 5 december 2006, P.06.1232.N; Gw.H., 26 juli 2007, 
nr. 107/2007).

Maar  echt  proceseconomisch  is  deze  oplossing  niet,  nu  ze  dezelfde  rechter  doet 
oordelen in verschillende procedures over hetzelfde onderwerp met dezelfde partijen.

Artikel 235ter Sv. is mijn inziens ook vatbaar voor een andere, ruimere interpretatie en 
met  name  dat  de  controle  door  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  van  de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie zich niet 
tot de enkele controle van het vertrouwelijk dossier beperkt.

Art. 235ter Sv. lijkt mij inderdaad slechts een bijzondere toepassing uit te maken van 
het onderzoek van de regelmatigheid van de procedure, zoals algemeen bepaald in art. 
235bis Sv., in die zin dat die controle enkel geldt voor de observatie en de infiltratie en 
door de wet verplichtend gemaakt is zowel bij opsporingsonderzoek als bij gerechtelijk 
onderzoek.

De controle ex art. 235ter Sv. omvat alsdan zowel het nazicht van het open strafdossier 
(waarvan de partijen trouwens inzage krijgen overeenkomstig art. 235ter, §2, Sv.) als van 
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het vertrouwelijk dossier.

Dat art. 235ter Sv. slechts een specifiek geval uitmaakt van het algemene artikel 235bis 
Sv. kan ook worden afgeleid uit de verwijzing door art. 235ter, §5, Sv. naar de toepassing 
van  art.  235bis,  §5  en  6  met  betrekking  tot  de  gevolgen  gehecht  aan  vastgestelde 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden.

De door de kamer van inbeschuldigingstelling desgevallend nietig verklaarde en uit het 
dossier verwijderde stukken met betrekking tot de observatie en infiltratie kan uiteraard 
enkel terugslaan op stukken uit het open strafdossier (bij uitsluiting van de stukken uit het 
vertrouwelijk dossier).

Aldus sluit de controle, bedoeld in artikel 235ter Sv., het volledige nazicht in van de 
regelmatigheid en de wettigheid van de bijzondere  opsporingsmethoden observatie  en 
infiltratie.

Maar het is  natuurlijk enkel wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling optreedt 
overeenkomstig art. 235ter, §1, Sv. dat zij inzage heeft in het vertrouwelijk dossier.

Dat vertrouwelijk dossier bevat de volgende stukken (art. 47sexies; 47septies, 47octies 
en 47novies Sv.):

a)  de  machtiging  tot  observatie  of  infiltratie  vanwege  de bevoegde magistraat.  Die 
machtiging  houdt  volgende  elementen  in:  de  proportionaliteit,  de  subsidiariteit,  de 
persoon die het voorwerp uitmaakt van de maatregel, de periode, de verantwoordelijke 
politieofficier  en  het  scenario,  de  techniek  en  de  toegepaste  tactiek.  Behoudens  de 
toegepaste techniek of tactiek worden alle andere gegevens opgenomen in het proces-
verbaal dat zich in het open strafdossier bevindt.

b) de beslissingen tot aanvulling, wijziging en verlenging van de machtiging.

c) de beslissing welke strafbare feiten de politiediensten kunnen plegen.

d) de vertrouwelijke verslagen over elke fase in de uitvoering van de observatie en 
infiltratie.

De  controle  van  voornoemde  stukken  van  het  vertrouwelijk  dossier  put  zijn  enige 
relevantie in de gevolgen die er kunnen worden uit afgeleid voor de regelmatigheid van de 
stukken van het open strafdossier.

Ook daarin voorziet artikel 235ter, Sv. De enkele controle van het vertrouwelijk dossier 
door de kamer van inbeschuldigingstelling maakt aldus slechts een-zelfs veeleer formeel-
element  van  de  globale  toetsing  van  de  regelmatigheid  van  de  bijzondere 
opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie  uit  en  behoeft  op  zich  dan  ook  geen 
afzonderlijk rechtsmiddel.

Blijft daarentegen wel de vraag naar het bestaan van een rechtsmiddel tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling die, na inzage van het vertrouwelijk dossier, 
uitspraak doet over de regelmatigheid van de observatie en/of infiltratie, zoals gerelateerd 
in het open strafdossier.

Zulk arrest is ongetwijfeld geen eindbeslissing in de zin van artikel 416 Strafvordering. 
Cassatieberoep is bijgevolg in de huidige stand der wetgeving slechts mogelijk na het 
eindarrest of het eindvonnis. 
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De cassatieberoepen van de eisers zijn te dezen mitsdien in beginsel niet ontvankelijk.

Evenwel, waar artikel 416, tweede lid, Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep 
mogelijk maakt tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen met 
toepassing van artikel 235bis Sv. en, in de interpretatie dat artikel 235ter Sv. slechts een 
bijzondere  toepassing uitmaakt  van de eerstgenoemde bepaling,  kan de vraag worden 
gesteld of de controle ex art. 235ter Sv. ook niet zou dienen te worden vermeld in art. 416 
Sv.  onder  de  gevallen  waar  onmiddellijk  cassatieberoep  mogelijk  is  zonder  de 
eindbeslissing te moeten afwachten.

Weliswaar is de huidige evolutie die ertoe strekt het Hof van Cassatie steeds meer te 
doen  tussenkomen in  de  lopende  strafprocedures  in  plaats  van  aan  het  einde  van  de 
procesgang  niet  echt  overtuigend.  Het  daaraan  verbonden  vertragend  effect  op  het 
procedureverloop staat haaks op de roep naar een efficiënte justitie. Maar de consistentie 
van het bestaande systeem kan een gelijkschakeling tussen de artikelen 235bis en 235ter 
Sv. wat het onmiddellijk cassatieberoep betreft, niettemin rechtvaardigen.

Een  prejudiciële  vraag  aan  het  Grondwettelijk  Hof  kan  daarover  dan  ook  worden 
gesteld.

Bij  arrest  AR P.07.0988.N van 2 oktober  2007 heeft  het  Hof  reeds ambtshalve de 
volgende prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof:

"Schenden  artikel  235ter  en/of  artikel  416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien 
in  een  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  een  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier overeenkomstig de 
artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van Strafvordering dat een voorbereidend 
arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, in afwijking 
van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing van artikel 235bis van het 
Wetboek  van  Strafvordering betreffende  het  onderzoek van  de regelmatigheid van  de 
rechtspleging dat een gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepassing 
van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering?"

Deze vraag was luidens de overwegingen van het arrest ingegeven door de vaststelling 
door  het  Hof  dat  "de  procedure  van  de  artikelen  189ter  en  235ter  Wetboek  van 
Strafvordering van de ene kant en de procedure van artikel 235bis van de andere kant (…) 
dermate vergelijkbaar (zijn) dat de vraag rijst of dit onderscheid wel verenigbaar is met 
het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet", nu voor artikel 
235bis  Sv.  wél  en  voor  235ter  Sv.  niet  in  de  mogelijkheid  van  een  onmiddellijk 
cassatieberoep is voorzien.

Zo op de aldus gestelde vraag (beperkt tot de controle van het vertrouwelijk dossier) 
inderdaad  een  schending  van  het  grondwettelijk  gelijkheidsbeginsel  zou  worden 
vastgesteld, kan niet voorbijgegaan worden aan de bedenking naar de werkelijke omvang 
van  het  toezicht  van  de  cassatierechter  op  het  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling nu dit luidens art. 235ter , §4, Sv., geen gewag mag maken van de 
inhoud van het vertrouwelijk dossier, noch van enig element dat de afscherming van de 
gebruikte  technische  hulpmiddelen  en  de  politionele  onderzoekstechnieken  of  de 
vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant, de 
politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie of infiltratie en de in 
artikel 47octies, §1, tweede lid, bedoelde burger in het gedrang kan brengen.
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Want  zelfs  indien  de  wetgever  de  inzage  van  het  vertrouwelijk  dossier  ook  zou 
toekennen aan de magistraten van het Hof van Cassatie, dan nog zou in dat kader de 
toetsing door de cassatierechter van de beslissing over de controle van het vertrouwelijk 
dossier een marginaal karakter behouden.

Het Hof van Cassatie  kan inderdaad niet  in de beoordeling van feitelijke  gegevens 
treden maar enkel in de juridische gevolgtrekkingen ervan.

Vandaar de suggestie om indien het Hof thans zou overgaan tot het stellen van een 
nieuwe prejudiciële  vraag,  een  enigszins  gewijzigde  tekst  aan  te  houden  waarbij  aan 
artikel  325ter  Strafvordering een ruimere interpretatie  dan de enkele  controle  van het 
vertrouwelijk dossier wordt gegeven.

De prejudiciële vraag zou alsdan kunnen luiden: "Schenden artikel 235ter en/of artikel 
416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet, doordat daarin niet wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen 
een  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  bij  een  controle  van  de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie dat een 
voorbereidend  arrest  is,  terwijl  artikel  416,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, onmiddellijk cassatieberoep 
toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing 
van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering betreffende het onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging dat een gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit 
gewezen bij toepassing van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering?"

ARREST 

(A.R. P.07.1150.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 juni 2007.
De beide eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van de kamer van inbeschul-
digingstelling  dat  overeenkomstig  artikel  235ter Wetboek  van  Strafvordering 
controle uitoefent over de toepassing van hier de bijzondere opsporingsmethode 
observatie. 
2. Artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalde dat tegen de controle 
van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
rechtsmiddel openstaat. Dit bracht met zich dat daartegen geen cassatieberoep 
kon worden ingesteld.
Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 
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artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering vernietigd. Aldus is het gemeen 
recht terug toepasselijk.
3. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat cassatieberoep 
tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aan-
leg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na het eindarrest of het 
eindvonnis; de vrijwillige tenuitvoerlegging van die voorbereidende arresten of 
vonnissen kan in geen geval als middel van niet-ontvankelijkheid worden inge-
roepen. 
Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt evenwel dat het vo-
rige lid niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen in-
zake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aan-
sprakelijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uit-
spraak wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de 
vermogensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkom-
stig artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit heb-
ben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
4. Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig arti-
kel 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over de toepassing van 
de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie,  is  enerzijds  een 
voorbereidend arrest en is anderzijds niet begrepen onder de uitzonderingen ver-
meld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Hieruit volgt dat te-
gen dit arrest maar eerst cassatieberoep openstaat na het eindarrest of eindvonnis.
Bijgevolg zou het cassatieberoep niet ontvankelijk zijn.
5. Overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering onderzoekt de ka-
mer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging of in de an-
dere gevallen waarin ze  kennisneemt van de zaak,  de regelmatigheid van de 
rechtspleging.
Anders dan in het geval van een controle van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie, laat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
cassatieberoep toe tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling ge-
wezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. De proce-
dure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering van de ene kant en de proce-
dure van artikel 235bis van de andere kant zijn evenwel dermate vergelijkbaar 
dat de vraag rijst of dit onderscheid wel verenigbaar is met het gelijkheidsbegin-
sel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Het Hof stelt hierover ambtshalve de volgende prejudiciële vraag aan het Grond-
wettelijk Hof. 

Dictum

Het Hof,

Houdt elke verdere beslissing aan totdat het Grondwettelijk Hof zal geantwoord 
hebben op de prejudiciële vraag:
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“Schenden artikel  235ter  en/of  artikel  416,  tweede  lid,  van het  Wetboek van 
Strafvordering  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet,  doordat  daarin  niet  
wordt voorzien in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de ka-
mer van inbeschuldigingstelling bij een controle van het vertrouwelijk dossier  
overeenkomstig de artikelen 189ter en/of 235ter van het Wetboek van Strafvor-
dering dat een voorbereidend arrest is, terwijl artikel 416, tweede lid, van het  
Wetboek van Strafvordering, in afwijking van het eerste lid van dat artikel, on-
middellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling gewezen met  toepassing van artikel  235bis van het  Wetboek van 
Strafvordering betreffende het onderzoek van de regelmatigheid van de rechts-
pleging dat een gelijkaardig voorbereidend arrest is als dit gewezen bij toepas-
sing van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering?”

30 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Deelsgelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent. 

Nr. 520

2° KAMER - 31 oktober 2007

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN -  ONOPZETTELIJK DODEN 
DOOR GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG -  ARTIKEL 419BIS STRAFWETBOEK - 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN HET ONGEVAL

Artikel 419bis Sw., dat is opgeheven bij de wet van 20 juli 2005, die op 31 maart 2006 in 
werking  is  getreden,  straft  elke  weggebruiker  die  door  gebrek  aan voorzichtigheid  of 
voorzorg  een  verkeersongeval  veroorzaakt  dat  iemands  dood  tot  gevolg  heeft;  in 
tegenstelling tot artikel 419 van het voormelde wetboek moet het oorzakelijk verband dat 
volgens deze bepaling is vereist,  niet alleen bestaan tussen de fout en het overlijden 
maar ook en vooral tussen de fout en het ongeval zelf1. (Artt. 419bis oud en 419, tweede 
lid, nieuw, Sw.)

(V. e.a. T. M. ; M. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0931.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 31 mei 2007 in hoger be-
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers. 
In memories die op 23 en 24 augustus 2007 op de griffie zijn ingekomen en 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, voeren de 
eisers S. M., enerzijds, A. V. L., anderzijds, ieder een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

1 Gedr. St., Kamer, gew.z. 2002-2003, nr. 50.1915/001, p. 21.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
C. Over het cassatieberoep dat door S. M., beklaagde, gericht is tegen de veroor-
delende beslissing op de strafvordering die tegen hem is ingesteld :
Over het middel
Tweede onderdeel
Artikel 419bis van het Wetboek van Strafvordering, dat vandaag is opgeheven 
doch te dezen krachtens artikel 2 van hetzelfde wetboek toepasselijk is, straft met 
gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een geldboete van vijftig 
tot tweeduizend euro of slechts één van die straffen alleen, elke weggebruiker die 
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg een verkeersongeval veroorzaakt 
dat iemands dood tot gevolg heeft.
Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat in tegenstelling tot artikel 419 
van het Strafwetboek, het vereiste oorzakelijk verband niet alleen moet bestaan 
tussen de fout en het overlijden maar ook en vooral tussen de fout en het ongeval 
zelf.
Het vonnis oordeelt dat de overdreven snelheid die de eiser wordt toegeschreven 
in oorzakelijk verband staat met, zo niet het ongeval, dan toch de gevolgen er-
van.
Deze overweging verantwoordt de toepassing van het voormelde artikel 419bis 
op de eiser niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van W. V. L. en A. V. L. 
in zoverre deze gericht zijn tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechts-
vorderingen die door de eerste tegen de tweede zijn ingesteld, uitspraak doen 
over de omvang van de schadeposten.
Verwerpt de cassatieberoepen van deze eisers voor het overige.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de strafvorde-
ring die tegen S. M. is ingesteld en over de burgerlijke rechtsvorderin-gen die 
door en tegen hem zijn ingesteld.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt W. V. L. en A. V. L. ieder in de kosten van zijn cassatieberoep als-
ook in een vierde van de kosten van het cassatieberoep van S. M..
Laat de overige helft van de kosten van dat voormelde cassatieberoep ten laste 
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdende in hoger beroep. 
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31 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Verbist en A. Masset, Verviers.

Nr. 521

2° KAMER - 31 oktober 2007

MISDRIJF  —  RECHTVAARDIGING  EN  VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - MORELE DWANG - BEGRIP

Het arrest dat oordeelt dat de beklaagde zich niet in de door hem aangevoerde toestand 
van morele dwang bevond,  op grond dat hij  minstens gedeeltelijk  het  vermogen had 
bewaard om de toegestane daden van de niet-toegestane te onderscheiden en hij zich 
aan het aangevoerde geweld had kunnen onttrekken zonder het ten laste gelegde feit te 
plegen,  verantwoordt  wettig  de  beslissing  om  de  rechtvaardigingsgrond,  gegrond  op 
artikel 71 Sw., te verwerpen1. 

(H., L., T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1309.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 juni 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. De eerste eiser heeft zijn cassa-
tieberoep tot de strafrechtelijke beschikkingen van het arrest beperkt. 
Ieder van de eisers voert een middel aan in een memorie waarvan een eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van G.H.:
Over het middel
Op de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat hij genoodzaakt werd het 
slachtoffer te doden om aan diens geweld te ontkomen, antwoordt het arrest dat 
ofschoon het hem was toegestaan zijn tegenstander te neutraliseren zonder hem 
te doden en op de vlucht te slaan, de eiser het slachtoffer woest aanviel en hem 
een tiental messteken heeft toegebracht.
Het arrest leidt daaruit af dat de eiser zich niet in de door hem aangevoerde toe-
stand van morele dwang bevond. De appelrechters verwoorden die uitsluiting 
door met name te verklaren dat de eiser niet "ieder onderscheidingsvermogen tij-
dens de feiten verloren" had, wat betekent dat hij, minstens gedeeltelijk, het ver-

1 Françoise TULKENS en Michel van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e uitg., Kluwer, 2007, 
p. 411. 
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mogen had bewaard om de toegestane daden van de niet-toegestane te onder-
scheiden.
Deze reden en de verklaring dat de eiser zich aan het aangevoerde geweld had 
kunnen onttrekken zonder het  ten laste gelegde feit te  plegen, verantwoorden 
wettig de beslissing van de appelrechters om de rechtvaardigingsgrond, gegrond 
op artikel 71 van het Strafwetboek, te verwerpen.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onwettigheid die de eiser na-
deel kan berokkenen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

31 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. R. Swennen, Luik en R. D'Amico, Luik.

Nr. 522

2° KAMER - 31 oktober 2007

CASSATIEBEROEP  —  STRAFZAKEN  —  VORMEN  —  VORM  VAN  HET 
CASSATIEBEROEP  EN  VERMELDINGEN  -  VERMELDINGEN -  VOORWERP EN 
DRAAGWIJDTE VAN HET RECHTSMIDDEL - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG

De akte van cassatieberoep moet ondubbelzinnig het voorwerp en de draagwijdte van het 
rechtsmiddel  duidelijk  maken;  wanneer  de  verklaring  van  cassatieberoep  niet  in 
bewoordingen  is  gesteld  die  toestaan  om  het  voorwerp  ervan  te  vatten,  is  het 
cassatieberoep niet ontvankelijk1. 

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1371.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 21 augustus 2007 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie die op 29 oktober 2007 op de 

1 Zie  Cass.,  6  feb.  1991,  AR 8883,  nr.  304;  Raoul  DECLERCQ,  Cassation en  matière  repressive, 
uittreksel van het R.P.D.B., dl. IX, Bruylant, 2006, pp. 195 en 196. 
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griffie van het Hof is overhandigd.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die door de eiser minder 
dan acht dagen voor de zitting is ingediend, i.e. buiten de termijn die bij artikel 
420bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.
2. De akte van cassatieberoep moet ondubbelzinnig het voorwerp en de draag-
wijdte van het rechtsmiddel duidelijk maken.
Met een verklaring van 3 september 2007 aan de afgevaardigde van de directeur 
van de gevangenis waar hij is opgesloten, heeft de eiser zijn cassatieberoep ge-
richt "tegen de beschikkingen van het arrest dat op 21 augustus 2007 door het 
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen en waar-
bij [hij] ingevolge de verwerping van zijn verzoek tot invrijheidstelling opgeslo-
ten bleef".
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het Hof van Beroep te Luik inder-
daad het door de eiser ingediende verzoek tot invrijheidstelling heeft verworpen 
en de handhaving van diens voorlopige hechtenis heeft bevolen. Deze beslissing 
komt evenwel niet voor in een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 21 augustus 2007 maar in een arrest van 8 augustus 2007 van de vakantieka-
mer, zitting houdende in correctionele zaken.
Uit het dossier blijkt ook dat de kamer van inbeschuldigingstelling op 21 augus-
tus 2007 een arrest heeft gewezen, doch dat arrest doet met geen enkele beschik-
king uitspraak over de voorlopige hechtenis van de eiser.
Aangezien de verklaring van cassatieberoep niet in bewoordingen is gesteld die 
toestaan om het voorwerp ervan te vatten, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

31 oktober 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. J.-L. Gilissen, Luik en D. Bosquet, Brussel.

Nr. 523
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WETTEN.  DECRETEN.  ORDONNANTIES.  BESLUITEN — WERKING IN  DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING - 
RECHTSMIDDELEN - WIJZIGING DOOR EEN NIEUWE WET - DRAAGWIJDTE
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Een nieuwe wet betreffende de rechtspleging die de regeling met betrekking tot het stelsel 
van de rechtsmiddelen wijzigt is, behoudens afwijkende bepaling, alleen van toepassing 
op beslissingen die worden gewezen nadat de nieuwe wet in werking is getreden1. 

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1401.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Bergen, 
jeugdkamer, van 27 augustus 2007. 
De eiseres voert in een memorie die op 22 oktober 2007 ter griffie van het Hof is 
neergelegd, zes middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Met toepassing van artikel 38, eerste lid, van de Wet van 8 april 1965, zoals van 
kracht op het ogenblik van zijn beslissing, heeft het hof van beroep de zaak uit 
handen gegeven en ze naar het openbaar ministerie verwezen om voor het be-
voegde gerecht te worden vervolgd, als daartoe grond bestaat. Het heeft zich on-
bevoegd verklaard om van de vorderingen van de burgerlijke partijen kennis te 
nemen en heeft gezegd dat er geen grond is om over de kosten van de strafvorde-

1 Zie  Cass.,  30  juni  1998,  A.R.  P.98.0728.N.,  nr.  352  ;  Raoul  DECLERCQ,  “Procédure  pénale”, 
R.P.D.B., aanvulling, dl. IX, nr. 20. 1) De minderjarige eiseres was voor de Jeugdrechtbank te Bergen 
gedaagd wegens doodslag, na de leeftijd van 16 jaar gepleegd. De jeugdrechtbank had de zaak uit 
handen gegeven en de minderjarige had tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. Met het bestreden 
arrest van 27 augustus 2007 heeft de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen de zaak uit 
handen  gegeven en  ze  naar  het  openbaar  ministerie  verwezen om eventueel  voor  het  bevoegde 
gerecht, met toepassing van artikel 38, eerste lid, Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965, te worden 
vervolgd.  De  minderjarige  heeft  op  7  september  2007  cassatieberoep tegen  dat  arrest  ingesteld. 
Meteen rees de vraag over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. 2) Onder het stelsel van het 
oude artikel 38 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming was het cassatieberoep 
niet ontvankelijk als het door een minderjarige vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest 
van de jeugdkamer van het hof van beroep dat geen van de gevallen betreft die bij artikel 416, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald en oordeelde dat een maatregel van bewaring, 
behoeding en opvoeding niet geschikt was voor de minderjarige en besliste de zaak uit handen te 
geven  en  dus besliste  haar  naar  het  openbaar  ministerie  te  verwijzen met  het  oog  op  eventuele 
vervolging voor het bevoegde gerecht. (Cass., 22 juli 2003, AR. P.03.0842.N, nr. 392) 3) Artikel 6 
van de Wet van 15 mei 2006 heeft artikel 38 van de Wet van 8 april 1965 opgeheven en vervangen 
door  een artikel  57bis  in  deze  wet  in  te  voegen.  Artikel  416,  tweede lid,  van het  Wetboek van 
Strafvordering,  werd op zijn  beurt  aangevuld  met  artikel  30  van de  Wet  van 13  juni  2006,  dat 
voortaan onmiddellijk cassatieberoep mogelijk maakt tegen de verwijzingsarresten overeenkomstig 
artikel 57bis van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 
veroorzaakte  schade.  4)  Deze  nieuwe bepalingen waardoor  voortaan  onmiddellijk  cassatieberoep 
openstaat tegen een arrest van uithandengeving van de jeugdgerechten, zijn in werking getreden op 1 
oktober 2007, met toepassing van de artikelen 3 en 6 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007. 
5) Het bestreden arrest werd op 27 augustus 2007 gewezen en dus vóór de inwerkingtreding van de 
bepalingen  waarbij  vóór  de  eindbeslissing  cassatieberoep  tegen  een  dergelijk  arrest  openstaat. 
Onderhavig arrest kon dit alleen maar vaststellen en het cassatieberoep niet ontvankelijk verklaren. 
(R.L.) 



Nr. 523 - 31.10.07 HOF VAN CASSATIE 2077 

ring uitspraak te doen.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid van 
dat artikel bepaalde gevallen, zoals van kracht op datum van de uitspraak van het 
bestreden arrest.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de [eiseres] die geen ver-
band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

31 oktober 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Th. Delor, Bergen.
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