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1º MILIEURECHT - GEURHINDER - VASTSTELLING VAN ABNORMALE GEURHINDER VASTSTELLING DOOR EEN DESKUNDIGE INZAKE LUCHTKWALITEIT - VEREISTE
2º DESKUNDIGENONDERZOEK - DESKUNDIGE INZAKE LUCHTKWALITEIT - VASTSTELLING
VAN ABNORMALE GEURHINDER - VEREISTE
3º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - ARTIKEL 22, TWEEDE LID ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER, SCHADE
OF ONGEVALLEN TE VOORKOMEN - LEGALITEITSBEGINSEL
4º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - ARTIKEL 22, TWEEDE
LID - ZORGVULDIGHEIDSPLICHT - VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER,
SCHADE OF ONGEVALLEN TE VOORKOMEN - LEGALITEITSBEGINSEL
1º en 2º Abnormale geurhinder kan niet enkel door een erkend deskundige "lucht" worden
vastgesteld.
3º en 4º Uit de artikelen 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, 39, §1, 2° Milieuvergunningsdecreet, in zijn versie van vóór de inwerkingtreding van het Decreet Aanvulling Milieubeleid, 39 Milieuvergunningsdecreet, zoals vervangen bij artikel 34 Decreet Aanvulling Milieubeleid, 16.6.1, §1 Decreet Milieubeleid zoals ingevoegd bij artikel 9 Decreet Aanvulling
Milieubeleid en 16.6.2., §1 Decreet Milieubeleid, blijkt dat de oorspronkelijke omschrijving
van de zorgvuldigheidsplicht van artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, dat
bepaalt dat, ongeacht de verleende vergunning, de exploitant van een inrichting steeds de
nodige maatregelen moet treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en
om, bij ongeval, de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te
houden, ook na de overheveling van de strafbaarstelling ervan naar Titel XVI Decreet Milieubeleid, verder behouden blijft en de bewoording ervan verder voldoet aan het legaliteitsbeginsel in strafzaken1. (Art. 7, EVRM; Art. 15, IVBPR; Artt. 12 en 14, Grondwet; Artt. 22,
tweede lid, en 39, Milieuvergunningsdecreet; Artt. 16.6.1, §1, en 16.6.2, §1, Decr. Vl. R. 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid)
(S. e.a. T. G. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0616.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 5 maart 2010.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
1 Gw.H., arrest nr. 36/2008 van 4 maart 2008, BS, 30 april 2008, 1ste ed., 23.423: in dit arrest heeft
het Grondwettelijk Hof voor recht gezegd dat de artikelen 22, tweede lid, en 39 Milieuvergunningsdecreet niet de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet samengelezen met artikel 7 EVRM en
15 IVBPR, schenden. Het gegeven dat de overtreding van artikel 22, tweede lid, Milieuvergunnings decreet thans niet meer strafbaar wordt gesteld door artikel 39, §1, 2° Milieuvergunningsdecreet,
maar door artikel 16.6.1, §1 Decreet Milieubeleid doet daaraan volgens het Hof niet af; Cass., 17 juni
2008, AR P.06.1348.N, AC, 2008, nr. 675.
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De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
met dezelfde strekking aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel van de eisers I en II
5. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15 IVBPR, de
artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet, artikel 149 Grondwet gelezen in
samenhang met de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, alsmede
miskenning van het legaliteitsbeginsel in strafzaken: het arrest oordeelt onterecht
dat de bestraffing van de milieuzorgplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede
lid, Milieuvergunningsdecreet het legaliteitsbeginsel in strafzaken eerbiedigt;
sedert de inwerkingtreding van het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn
2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en
herstellen van milieuschade (hierna: Decreet Aanvulling Milieubeleid), bevat het
Milieuvergunningsdecreet zelf geen strafbepalingen meer waarop de rechtspraak
van het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 36/2008 van 4 maart 2008), kan worden
toegepast; de strafrechtelijke bepalingen werden uit de verschillende sectorale
wetgevingen inzake lucht, water, bodem en milieuvergunning gelicht en
overgeheveld naar Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna: Decreet Milieubeleid) waar zij
een geharmoniseerd kader vormen, zonder rechtstreeks verband met het
Milieuvergunningsdecreet; ook de ruime appreciatiebevoegdheid die de
appelrechters zich toe-eigenen door de telastlegging bewezen te achten enkel op
grond van de vaststellingen van de verbalisanten, zonder enige objectieve
geurmeting noch juridisch afdwingbare geurnorm, is onverenigbaar met het
legaliteitsbeginsel in strafzaken.
6. Artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet bepaalt dat, ongeacht de
verleende vergunning, de exploitant van een inrichting steeds de nodige
maatregelen moet treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen
en om, bij ongeval, de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt
mogelijk te houden.
Tot vóór de inwerkingtreding van het Decreet Aanvulling Milieubeleid bepaalde
artikel 39, §1, 2°, Milieuvergunningsdecreet dat, onverminderd de toepassing
van de in het Strafwetboek gestelde straffen, wordt gestraft met een
gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 100 frank
tot 100.000 frank of met één van die straffen alleen, hij die de bepalingen van dit
decreet en zijn uitvoeringsbesluiten of de vergunningsvoorwaarden niet naleeft.
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Bij arrest nr. 36/2008 van 4 maart 2008 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de
artikelen 22, tweede lid, en 39 Milieuvergunningsdecreet de artikelen 12 en 14
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 7 EVRM en 15 IVBPR,
niet schenden.
7. Artikel 39 Milieuvergunningsdecreet, zoals vervangen bij artikel 34 Decreet
Aanvulling Milieubeleid, bepaalt dat met betrekking tot dit decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten, het onderzoek, de vaststelling en de sanctionering van de
milieu-inbreuken en milieumisdrijven gebeuren volgens de regels bepaald in
Titel XVI Decreet Milieubeleid.
Artikel 16.6.1, §1, eerste lid, Decreet Milieubeleid, zoals ingevoegd bij artikel 9
Decreet Aanvulling Milieubeleid, bepaalt dat elke opzettelijke of door gebrek
aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde schending van de door Titel XVI
gehandhaafde regelgeving strafbaar is met een gevangenisstraf van een maand
tot twee jaar en met een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro of met een van
die straffen alleen.
8. Uit voorgaande bepalingen blijkt dat de oorspronkelijke omschrijving van de
zorgvuldigheidsplicht van artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, ook
na de overheveling van haar strafbaarstelling naar Titel XVI Decreet
Milieubeleid, verder behouden blijft en haar bewoording verder voldoet aan het
legaliteitsbeginsel in strafzaken.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
9. In zoverre het middel het arrest verwijt het abnormale karakter van de
geurhinder enkel af te leiden uit de vaststellingen van de verbalisanten, komt het
op tegen de onaantastbare beoordeling van de bewijswaarde van de processenverbaal.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
10. In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters zich een te ruime
beoordelingsbevoegdheid aanmeten in strijd met het legaliteitsbeginsel, is het
afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van het legaliteitsbeginsel door
artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, en is het evenmin ontvankelijk
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. D'hoore,
Brugge, G. Vermaercke, Brugge, G. Baelde, Brugge en N. D'Hont, Brugge.
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2° KAMER - 1 februari 2011

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT,
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - INBREUK OP ARTIKELEN 489, 489BIS OF 489TER
STRAFWETBOEK - OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL VAN DE
BESLISSING

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - FAILLISSEMENTSMISDRIJVEN INBREUK OP ARTIKELEN 489, 489BIS OF 489TER STRAFWETBOEK - OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING - BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL VAN DE BESLISSING
1º en 2º De rechter die de beklaagde de gunst van de opschorting van de veroordeling
wegens inbreuk op de artikelen 489, 489bis of 489ter Strafwetboek verleent, kan vervolgens niet de bekendmaking bij uittreksel van de beslissing bij toepassing van artikel 490
van hetzelfde wetboek bevelen1.
(D.)

ARREST

(AR P.10.1280.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 15 juni 2010 in zoverre het de bekendmaking bij
uittreksel beveelt van dat arrest bij toepassing van artikel 490 Strafwetboek.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 490 Strafwetboek: nadat de
appelrechters de eiser de gunst van de opschorting van de veroordeling verleend
hadden, konden zij de bekendmaking bij uittreksel van hun arrest bij toepassing
van artikel 490 Strafwetboek niet bevelen.
2. Artikel 490, eerste lid, Strafwetboek bepaalt: "Alle arresten of vonnissen van
veroordeling tot een gevangenisstraf, uitgesproken krachtens de artikelen 489,
489bis en 489ter, bevelen dat de beslissing op kosten van de veroordeelde bij
uittreksel zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad."
Wanneer de strafrechter een beklaagde de gunst van de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling verleent, veroordeelt hij hem niet tot straf maar
1 Zie Cass., 28 mei 1997, AR P.97.0188.F, AC, 1997, nr. 242.
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overeenkomstig artikel 6, tweede lid, Probatiewet slechts in de kosten, zo daar
aanleiding toe bestaat tot teruggave, en eventueel in de bijzondere
verbeurdverklaring.
3. De appelrechters verlenen de eiser de gunst van de opschorting en bevelen
vervolgens de bekendmaking bij uittreksel van het arrest bij toepassing van
artikel 490 Strafwetboek.
Aldus schenden zij de voormelde wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de bekendmaking bij uittreksel
ervan beveelt bij toepassing van artikel 490 Strafwetboek op kosten van de eiser.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
1 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. J. Dewit, Gent.

Nr. 93 - 1.2.11
2° KAMER - 1 februari 2011

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - PUBLICITEITSINRICHTING - PLAATSING VAN
VERPLAATSBARE PUBLICITEITSPANELEN - VEREISTE VAN VOORAFGAANDE VERGUNNING - VOORWAARDE
VOLGENS HET STEDENBOUWDECREET 1999 - VOORWAARDE VOLGENS DE VLAAMSE CODEX
RUIMTELIJKE ORDENING - VERGELIJKING
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - WETTIGHEIDSBEGINSEL - STRAFZAKEN DRAAGWIJDTE
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 7 - WETTIGHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 WETTIGHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 14 WETTIGHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE
6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN STRAFWET - WETTIGHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE
1º Overeenkomstig artikelen 4.1.1.3° en 4.2.1.1° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is
een publiciteitsinrichting enkel een "constructie" waarvan de plaatsing een voorafgaande
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vergunning behoeft, wanneer zij in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op
de grond steunt omwille van de stabiliteit en zij bestemd is om ter plaatse te blijven staan of
liggen; deze voorwaarde wijkt niet af van de voordien bij artikel 99, §1, 5° Stedenbouwdecreet 1999, vóór de wijziging ervan, bepaalde vereiste dat de grond gewoonlijk moet zijn
gebruikt, aangelegd of ingericht vooraleer de plaatsing van één of meer verplaatsbare
inrichtingen of rollend materieel, hoofdzakelijk gebruikt voor publicitaire doeleinden, een
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning behoefde.
2º, 3°, 4°, 5° en 6° Het wettigheidsbeginsel in strafzaken, gewaarborgd door artikel 7 EVRM
en de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet, vereist dat de strafwet moet worden geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een
gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is1.
(P. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1328.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 30 juni 2010.
De eiser 1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
De eiseres 2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiser 1
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 14 en 149 Grondwet, artikel
99, §1, 5°, d, Stedenbouwdecreet 1999, de artikelen 92, 3°, en 93, 1°, a, (nieuw)
Stedenbouwdecreet 1999 "zoals in voege vanaf 1 september 2009", en de
artikelen 4.1.1.3° en 4.2.1.1°, a, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: de
appelrechters beantwoorden niet eisers verweer dat er geen bewijs voorhanden is
van het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond, en dat de
bepalingen "constructie" en "plaatsen van een constructie" van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 niet toepasselijk waren in
november 2007; het plaatsen van verplaatsbare plooiborden op privé terreinen in
november 2007 is niet strafbaar op grond van de pas op 1 september 2009 in
voege getreden bepalingen van artikel 93, 1°, a, (nieuw) Stedenbouwdecreet
1999, zoals gewijzigd door artikel 36 Aanpassingsdecreet 2009, thans artikel
4.2.1.1°, a, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die "het verrichten van
bouwwerken" zoals "het optrekken of plaatsen van een constructie" zonder
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning strafbaar stellen; de vorige tekst
van artikel 99, §1, 5°, d, Stedenbouwdecreet 1999, die uitdrukkelijk afgeschaft
1 Cass., 2 juni 2009, AR P.09.0071.N, AC, 2009, nr. 366.
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werd, beperkte zich tot "het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van
een grond voor het plaatsen van een of meerdere verplaatsbare inrichtingen of
rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden
gebruikt"; door op grond van de definitie "constructie" zoals bepaald in artikel
92, 3°, en 93, 1°, a, (nieuw) Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 4.2.1.1°, a,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te oordelen dat plooibare
publiciteitspanelen wel degelijk publiciteitsinrichtingen zijn in de zin van het
decreet zoals van toepassing vanaf 1 september 2009, zonder evenwel het
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond vast te stellen,
passen de appelrechters een op de feiten niet toepasselijke strafbepaling toe.
2. Overeenkomstig de artikelen 4.1.1.3° en 4.2.1.1° Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is een publiciteitsinrichting enkel een "constructie" waarvan de
plaatsing een voorafgaande vergunning behoeft wanneer zij in de grond is
ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de grond steunt omwille van de
stabiliteit, en zij bestemd is om ter plaatste te blijven staan of liggen. Deze
voorwaarde wijkt niet af van de voordien bij artikel 99, §1, 5°,
Stedenbouwdecreet 1999 bepaalde vereiste dat de grond gewoonlijk moet zijn
gebruikt, aangelegd of ingericht vooraleer de plaatsing van een of meer
verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel, hoofdzakelijk gebruikt voor
publicitaire doeleinden, een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning
behoefde.
In zoverre het middel aanvoert dat de artikelen 92, 3°, en 93, 1°, a, (nieuw)
Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.1.1.3° en 4.2.1.1° Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening de gedragingen van artikel 99, §1, 5°, d,
Stedenbouwdecreet 1999 niet verder omvatten, faalt het naar recht.
3. De appelrechters oordelen niet alleen dat de plooibare publiciteitspanelen van
de eisers publiciteitsinrichtingen zijn in de zin van artikel 4.1.1.3°, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. Zij oordelen ook dat de eiser ten onrechte
voorhoudt dat de door hem geplaatste publiciteitspanelen niet bestemd zijn om
ter plaatse te blijven staan, daar "deze publiciteitspanelen die plooibaar en
verplaatsbaar zijn, [...] wel bestemd [zijn] om daar, ook al is het maar tijdelijk,
op een plaats te blijven staan". Aldus stellen zij overeenkomstig artikel 99, §1,
5°, d, Stedenbouwdecreet 1999 het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten
van de grond voor de plaatsing van de publiciteitspanelen vast, beantwoorden zij
eisers verweer over de niet-toepasselijkheid van het vernieuwde
Stedenbouwdecreet 1999 op voordien geplaatste plooibare publiciteitspanelen en
verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel van de eiser 1
4. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikelen 14 en 149
Grondwet en miskenning van het legaliteitsbeginsel in strafzaken: de snel
evoluerende wetgeving en strafbaarstellingen, gestoeld op onbegrijpelijke
teksten die - zoals het arrest zelf vaststelt - zo algemeen zijn dat elke handeling,
zelfs het tijdelijk plaatsen van plooibare en verplaatsbare publiciteitspanelen kan
worden bestraft, laten de eiser niet toe te weten welke strafbare gedraging hij zou
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hebben begaan in november 2007 wanneer hij vervolgd wordt op grond van het
toen in voege zijnde artikel 99, §1, 5°, d, Stedenbouwdecreet 1999; eisers
verweer dienaangaande wordt niet beantwoord.
5. Het wettigheidsbeginsel in strafzaken, gewaarborgd door artikel 7 EVRM en
de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet, vereist dat de strafwet moet worden
geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik
waarop hij een gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar
is.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat bij het stellen van een gedraging de dader
ook rekening moet kunnen houden met wijzigingen van de strafbaarstelling in de
toekomst, faalt het naar recht.
6. De appelrechters oordelen dat op 20 november 2007 de feiten een inbreuk
vormden op de artikelen 1, 2, 99, §1, 146, 1°, 147, 148, 149 en 202
Stedenbouwdecreet 1999, en dat "de feiten met ingang van 1 september 2009
thans strafbaar zijn gesteld" op grond van de bepalingen van het (nieuw)
Stedenbouwdecreet 1999 en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die zij
vermelden op p. 7 en 8 van het arrest. Zij hoefden aldus eisers doelloze verweer
dat hij op 20 november 2007 ook met deze gewijzigde wetsbepalingen moest
rekening houden, niet verder te beantwoorden.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
1 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Van
Damme, Brussel en P. Leenders, Tongeren.

Nr. 94 - 1.2.11
2° KAMER - 1 februari 2011

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - ONOPZETTELIJKE FOUT - GELIJKTIJDIGE
VERVOLGING - VEREISTE
Noch artikel 5 Strafwetboek, noch het recht van verdediging vereisen dat de strafrechtelijk
verantwoordelijke rechtspersoon samen met de geïdentificeerde natuurlijke persoon wordt
vervolgd en het niet betrekken van de rechtspersoon in het strafproces doet geen afbreuk
aan de normale toepassing van de bewijsregels in strafzaken; dit geldt evenzeer wanneer
aan de natuurlijke persoon enkel een onopzettelijke fout wordt verweten1.
1 Cass., 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, AC, 2004, nr. 539; Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.0721.N, AC,
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(Y. T. V. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1334.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank van Brugge, van 25 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals 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 6 EVRM, artikel 149 Grondwet,
de artikelen 163, 176, 195 en 211 Wetboek van Strafvordering en artikel 5
Strafwetboek, alsmede miskenning van het recht van verdediging:
niettegenstaande het misdrijf intrinsiek verband houdt met de verwezenlijking
van het doel van de rechtspersoon waarvan de eiser zaakvoerder is, wordt alleen
hij vervolgd; niet uit te sluiten is dat wanneer ook de rechtspersoon
verantwoordelijk zou worden gesteld, deze de zwaarste fout heeft begaan,
waardoor alleen hij kan worden veroordeeld; door de rechtspersoon niet te
vervolgen kan niet worden uitgemaakt wie de zwaarste fout heeft begaan; aldus
wordt het voor de eiser onmogelijk aan te voeren dat de rechtspersoon
verantwoordelijk is voor zijn optreden; uit het dossier blijkt geenszins dat de
eiser wetens en willens heeft gehandeld; de telastlegging van artikel 561, 1°,
Strafwetboek betreft een onopzettelijk misdrijf waarvan de vervolging enkel kan
tegen diegene die de zwaarste fout heeft gepleegd.
4. Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bepaalt onder meer: "Wanneer de
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden
van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste
fout heeft begaan worden veroordeeld."
Noch deze bepaling noch het recht van verdediging vereisen dat de
strafrechtelijk verantwoordelijke rechtspersoon samen met de geïdentificeerde
natuurlijke persoon wordt vervolgd. Het niet betrekken van de rechtspersoon in
het strafproces doet geen afbreuk aan de normale toepassing van de bewijsregels
in strafzaken. Dit geldt evenzeer wanneer aan de natuurlijke persoon enkel een
onopzettelijke fout wordt verweten.
Het middel faalt naar recht.
2005, nr. 536.

372

HOF VAN CASSATIE

1.2.11 - Nr. 94

(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. De Groote,
Brugge.

Nr. 95 - 1.2.11
2° KAMER - 1 februari 2011

1º WEGVERKEER — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - BROMFIETS - KB
TECHNISCHE EISEN BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN - IN HET VERKEER BRENGEN - BEGRIP
2º WEGVERKEER — ALLERLEI - BROMFIETS - KB TECHNISCHE EISEN BROMFIETSEN EN
MOTORFIETSEN - GELIJKVORMIGHEID - VERPLICHTE GOEDKEURING PER TYPE - UITZONDERING VOORWAARDE
3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - EIGENAAR VAN HET VOERTUIG - NIETVERZEKERING - MOREEL BESTANDDEEL - GEVOLG
4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - IN HET VERKEER
BRENGEN VAN EEN NIET-VERZEKERD VOERTUIG ALS EIGENAAR - OPZET - GEVOLG
1º Uit de samenhang tussen artikel 3, §1 en artikel 3, §3, KB Technische Eisen Bromfietsen
en Motorfietsen volgt dat met de woorden "in het verkeer brengen" enkel het in het Belgische wegverkeer brengen wordt bedoeld.
2º De uitzonderingsbepaling van artikel 3, §1, derde lid, KB Technische Eisen Bromfietsen
en Motorfietsen geldt enkel wanneer aan de dubbele voorwaarde is voldaan dat vóór de
datum van inwerkingtreding van dit besluit op 15 november 1974 geen proces-verbaal van
goedkeuring vereist was voor het betrokken motorrijtuig en dat dit vóór die datum in het
verkeer werd gebracht.
3º en 4º Het misdrijf van niet-verzekerd voeren als eigenaar, stelt de enkele daarin
omschreven overtreding strafbaar, zodat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat de
dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden en er geen opzet moet
worden bewezen; de dader is alleen dan niet strafbaar wanneer hij aantoont of geloof waardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling 1.
(Artt. 1, 2, §1, 22, §1, eerste lid, en 24, WAM 1989)
(D. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 11 mei 1971, AC, 1971, 907.
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(AR P.10.1335.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 25 juni 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 3, §1, derde lid, KB Technische
Eisen Bromfietsen en Motorfietsen, evenals miskenning van het recht van
verdediging: er was geen proces-verbaal van goedkeuring vereist voor brom- en
motorfietsen van vóór het KB Technische Eisen Bromfietsen en Motorfietsen;
bovendien legt artikel 3 KB Technische Eisen Bromfietsen en Motorfietsen niet
de verplichting op dat het rijtuig vóór 15 november 1974 in het verkeer moet zijn
gebracht op het Belgische grondgebied; vermits bromfietsen van vóór de
inwerkingtreding van het KB Technische Eisen Bromfietsen en Motorfietsen niet
onderhevig zijn aan de verplichting van een gelijkvormigheidsattest, legt een
andere interpretatie van "het in verkeer brengen" aan de eisers een bewijslast op
waaraan zij niet kunnen voldoen; aldus miskennen de appelrechters eisers' recht
van verdediging.
4. Artikel 3, §1, KB Technische Eisen Bromfietsen en Motorfietsen bepaalt: "Elk
voertuig dat in België gebouwd of gemonteerd is of dat in België ingevoerd is
onder dekking van een aangifte ten verbruik moet het voorwerp van een
goedkeuring per type uitmaken.
Die goedkeuring, verleend door de Minister van Verkeerswezen of zijn
gemachtigde, is bestemd om vast te stellen of het voertuig voldoet aan de
voorschriften van dit besluit.
Deze bepaling is niet toepasselijk op de voertuigen waarvoor voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit geen proces-verbaal van goedkeuring was
vereist en die voor die datum in het verkeer werden gebracht."
Artikel 3, §3, KB Technische Eisen Bromfietsen en Motorfietsen bepaalt dat de
Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde, bij wijze van uitzondering, de
goedkeuring en het in het verkeer brengen van een voertuig als alleenstaand
geval kan toelaten volgens de procedure en de goedkeuringsvoorwaarden die hij
vaststelt.
Uit de samenhang tussen beide bepalingen volgt dat enkel het in het Belgische
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verkeer brengen wordt bedoeld.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
5. De uitzonderingsbepaling van artikel 3, §1, derde lid, KB Technische Eisen
Bromfietsen en Motorfietsen geldt enkel wanneer aan de dubbele voorwaarde is
voldaan dat vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit geen procesverbaal van goedkeuring vereist was voor het betrokken motorrijtuig en dat dit
vóór die datum in België in het verkeer werd gebracht.
6. De appelrechters stellen vast dat:
- uit de stukken 7 en 8 van de eisers blijkt dat ook het oude motorrijwiel,
daterend van vóór de inwerkingtreding van het KB Technische Eisen
Bromfietsen en Motorfietsen, volgens de toenmalige wetgeving onderworpen
was aan het proces-verbaal van goedkeuring;
- de eisers niet aantonen dat het motorrijwiel vóór 15 november 1974 in België
in het verkeer werd gebracht.
Met die aangehaalde redenen leggen zij aan de eisers geen onrechtmatige
bewijslast op maar verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel
11. Het middel voert schending aan van de artikelen 1, 2, §1, 22, §1, 1e lid, en 24
WAM 1989: door te oordelen dat eisers' argumentatie dat zij niet de intentie
hadden het betrokken motorrijtuig niet te laten verzekeren, minstens dat zij te
goeder trouw waren, niet relevant is, negeren de appelrechters het morele
bestanddeel van het misdrijf niet-verzekerd voeren.
12. Het misdrijf van het niet-verzekerd voeren als eigenaar, stelt de enkele daarin
omschreven overtreding strafbaar, zodat het feit van deze overtreding zelf
impliceert dat de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden en
geen opzet moet worden bewezen. De dader is alleen dan niet strafbaar wanneer
hij aantoont of geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge
overmacht of onoverwinnelijke dwaling.
13. De appelrechters stellen vast dat de door de eiser 1 bestuurde motorfiets op
de rollentestbank 62 kilometer per uur kon ontwikkelen en volgens de conclusie
van de eisers zelfs 70 kilometer per uur, zodat het een motorfiets was, waarvoor
geen geldige verzekering was gesloten. Zij oordelen verder dat de argumentatie
die de eisers aanvoeren om hun onwetendheid of goede trouw ter zake aan te
tonen, niet relevant is.
Aldus oordelen de appelrechters onaantastbaar dat de eiser 1 niet geloofwaardig
maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke dwaling
en verantwoorden zij hun beslissing naar recht dat de eiser 1 schuldig is aan het
niet-verzekerd in het verkeer brengen van zijn bromfiets Honda klasse B (die in
werkelijkheid een motorfiets is waarvoor geen verzekering is afgesloten).
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
14. De substantiele 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.
1 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. V. Dossche, Brugge.

Nr. 96 - 1.2.11
2° KAMER - 1 februari 2011

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LETSEL - VEROORDELING - VEREISTE
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LETSEL - CAUSAAL VERBAND TUSSEN HET GEBREK AAN VOORZORG
OF VOORZICHTIGHEID EN HET LETSEL

1º en 2º De rechter kan de beklaagde wegens het onopzettelijk toebrengen van verwondingen slechts dan veroordelen wanneer hij met zekerheid kan stellen dat zonder het aan
de beklaagde ten laste gelegde gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid de letsels zich niet
zouden hebben voorgedaan, zoals zij zich concreet hebben voorgedaan 1.(Artt. 418 en 420,
Strafwetboek)
(H. e.a. T. G.)

ARREST

(AR P.10.1354.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 25 juni 2010.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres II voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht .
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 Cass., 3 april 1987, AR 1007, AC, 1986-87, 1012.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 418
Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek alsmede
miskenning van de bewijsregels in strafzaken: het arrest oordeelt ten onrechte dat
niet met zekerheid kan besloten worden dat de verweerster enige fout in
oorzakelijk verband met de opgelopen hersenletsels heeft begaan en dat het
college van deskundigen aangesteld bij arrest van 29 februari 2008 met
betrekking tot de gebrekkige monitoring niet uitdrukkelijk enig causaal verband
aanneemt; om te besluiten dat de feiten niet bewezen zijn, moet de rechter
uitsluiten dat uit de voorgelegde gegevens blijkt dat zo dit gebrek niet zou
begaan zijn, de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan; de
redenen van het arrest laten niet toe na te gaan of dit wel het geval is, waardoor
het arrest een motiveringsgebrek vertoont; bovendien miskent het arrest de
bewijskracht van het verslag van het voormelde college van deskundigen.
2. Artikel 418 Strafwetboek stelt strafbaar het toebrengen van letsels door gebrek
aan voorzorg of voorzichtigheid zonder het oogmerk de persoon van een ander
aan te randen. De rechter kan de beklaagde van dergelijk feit slechts dan
veroordelen wanneer hij met zekerheid kan vaststellen dat zonder het aan de
beklaagde ten laste gelegde gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid de letsels
zich niet zouden hebben voorgedaan zoals zij zich concreet hebben voorgedaan.
Hieruit volgt dat wanneer de rechter de zekerheid niet heeft dat zonder het
gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid de letsels zich niet op dezelfde wijze
zouden hebben voorgedaan, hij de beklaagde niet schuldig kan verklaren.
Daarvoor is evenwel niet vereist dat de rechter dit oorzakelijk verband moet
uitsluiten.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.
3. Het aangevoerde motiveringsgebrek is afgeleid uit de hiervoor vergeefs
aangevoerde onwettigheid en is bijgevolg niet ontvankelijk.
4. Het verslag van het college van deskundigen aangesteld bij arrest van 29
februari 2008 vermeldt: "Gezien de specifieke anatomie, fysiologie en
farmacologie van het jonge kind, zou een zorgvuldig anesthesist, tijdens de
narcose van een heelkundig herstel van de navelbreuk bij een anderhalfjaar oud
kind, naast zijn klinische en dus subjectieve observatie, minstens een
saturatiemeter, een automatische bloeddrukmeter, een capnograaf/capnometer
(waarbij het volgen van de trends belangrijk is) en een pulse-to-pulse
electrocardiogram aanwenden als objectieve controle. Dit om 'problemen' tijdig
te onderkennen en efficiënt te kunnen behandelen, wat in casu niet gebeurde."
5. Daarover oordeelt het arrest: "Enig causaal verband met de schade opgelopen
door het kind wordt evenwel niet uitdrukkelijk weerhouden in het verslag."
Aldus geeft het arrest van het deskundigenverslag geen uitlegging die ermee
onverenigbaar is.
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In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Maffei – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. K.
Beirnaert, Brussel en Verbist.

Nr. 97 - 1.2.11
2° KAMER - 1 februari 2011

1º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - INBESLAGNAME - VOORWERP - VERPLICHTING
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING INBESLAGNAME - VOORWERP - VERPLICHTING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER
3º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - INBESLAGNAME - INBESLAGNAME BEPERKT TOT
DE STUKKEN DIE DE SCHULD KUNNEN STAVEN - MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD TOEPASSING
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING INBESLAGNAME - INBESLAGNAME BEPERKT TOT DE STUKKEN DIE DE SCHULD KUNNEN STAVEN MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TOEPASSING
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEKSRECHTER HUISZOEKING - INBESLAGNAME - INBESLAGNAME BEPERKT TOT DE STUKKEN DIE DE SCHULD KUNNEN
STAVEN - MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TOEPASSING
6º ONDERZOEKSRECHTER - RECHTSHULPVERZOEK - VERZOEK TOT INBESLAGNAME VAN
GOEDEREN - VERWIJZING NAAR DE MOGELIJKHEID VAN EEN LATERE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING
DOOR DE VONNISRECHTER - MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TOEPASSING
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - RECHTSHULPVERZOEK VERZOEK TOT INBESLAGNAME VAN GOEDEREN - VERWIJZING NAAR DE MOGELIJKHEID VAN EEN LATERE
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING DOOR DE VONNISRECHTER - MISKENNING VAN HET VERMOEDEN
VAN ONSCHULD - TOEPASSING
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEKSRECHTER RECHTSHULPVERZOEK - VERZOEK TOT INBESLAGNAME VAN GOEDEREN - VERWIJZING NAAR DE
MOGELIJKHEID VAN EEN LATERE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING DOOR DE VONNISRECHTER MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TOEPASSING
1º, 2°, 3°, 4° en 5° Geen enkele wets- of verdragsbepaling verplicht de onderzoeksrechter
alle stukken bij een huiszoeking in beslag te nemen; hij moet enkel die stukken in beslag
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nemen waarvan hij oordeelt dat zij kunnen bijdragen tot de waarheidsvinding en de omstandigheid dat hij enkel de stukken in beslag neemt die de schuld van de verdachte kunnen
staven, houdt niet in dat hij het vermoeden van onschuld miskent, noch dat hij enkel een
onderzoek à charge voert, aangezien de onderzoeksrechter zich daardoor niet uitspreekt
over de schuld van de verdachte en deze steeds in de mogelijkheid is om andere niet in
beslag genomen stukken en gegevens voor te leggen die zijn onschuld staven.
6º, 7° en 8° De verwijzing in een rechtshulpverzoek naar de mogelijkheid dat de vonnis rechter later een bijzondere verbeurdverklaring zou kunnen uitspreken en dat het desbetreffende vonnis aan de aangezochte gerechtelijke autoriteiten zal worden medegedeeld, houdt
niet in dat een verbeurdverklaring als een zekerheid in het vooruitzicht wordt gesteld, maar
enkel dat de wettelijke mogelijkheid tot bijzondere verbeurdverklaring bestaat; hierdoor
neemt de onderzoeksrechter geen enkel standpunt in over de schuld of onschuld van de
verdachte en miskent hij geenszins het vermoeden van onschuld.
(R. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1550.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 september 2010.
De eisers voeren in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest doet onder meer uitspraak met toepassing van artikel 61quater
Wetboek van Strafvordering over de opportuniteit van de uitgevoerde beslagen.
Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak gewezen in een der gevallen
bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen voorbarig,
mitsdien niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM, artikel 149 Grondwet
en artikel 56, §1, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte
dat uit het feit dat de Monegaskische agenten bijgestaan door hun Belgische
collega's niet alle stukken die zich in de villa en de kantoren in Monaco
bevonden, in beslag genomen hebben, een eenzijdig à charge karakter van het
gerechtelijk onderzoek en een hieruit voortvloeiende schending van het
vermoeden van onschuld niet kunnen worden afgeleid; het vermoeden van
onschuld en de verplichting van de onderzoeksrechter zowel à charge als à
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décharge het gerechtelijk onderzoek te leiden, brengen met zich mee dat ook de
documenten en stukken die de onschuld van de verdachte kunnen bewijzen in
beslag moeten genomen worden; daarenboven beantwoordt het arrest eisers'
verweer niet.
3. De rechter is niet verplicht te antwoorden op alle argumenten die een partij in
conclusie ter ondersteuning van zijn verweer aanwendt maar geen zelfstandig
verweer uitmaken.
4. De in het middel vermelde feitelijke gegevens en argumenten hebben de eisers
in conclusie aangewend om hun verweer te staven dat door bepaalde stukken en
feitelijke gegevens die de onschuld van de eisers kunnen aantonen, niet in beslag
te nemen en niet te noteren, het gerechtelijk onderzoek enkel à charge en niet à
décharge werd gevoerd en het vermoeden van onschuld is miskend.
5. Met de in het middel weergegeven redenen, beantwoordt het arrest dit
verweer.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
6. Geen enkele wets- of verdragsbepaling verplicht de onderzoeksrechter alle
stukken bij een huiszoeking in beslag te nemen. Hij moet enkel die stukken in
beslag nemen waarvan hij oordeelt dat zij kunnen bijdragen tot de
waarheidsvinding. De omstandigheid dat hij enkel de stukken in beslag neemt
die de schuld van de verdachte kunnen staven, houdt niet in dat hij het
vermoeden van onschuld miskent noch dat hij enkel een onderzoek à charge
voert. Daardoor spreekt de onderzoeksrechter zich immers niet uit over de schuld
van de verdachte en is deze steeds in de mogelijkheid om andere niet in beslag
genomen stukken en gegevens voor te leggen die zijn onschuld staven. Het arrest
dat aldus oordeelt, is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
(...)
Derde middel
(...)
Derde onderdeel
16. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en miskenning van
het in dat artikel vervatte beginsel van het vermoeden van onschuld: het arrest
oordeelt ten onrechte dat uit de bewoordingen in het rechtshulpverzoek aan de
Ierse overheid van 1 en 2 december 2009 geen miskenning van het vermoeden
van onschuld kan worden afgeleid; door melding te maken van een toekomstig
vonnis dat de bijzondere verbeurdverklaring zou kunnen uitspreken, neemt de
onderzoeksrechter standpunt in over de verwijzing naar het vonnisgerecht na
verloop van het gerechtelijk onderzoek, over de schuld van de eisers en over het
bestaan van daaruit voortvloeiende verbeurdverklaringen.
17. De verwijzing in het rechtshulpverzoek naar de mogelijkheid dat de
vonnisrechter later een bijzondere verbeurdverklaring zou kunnen uitspreken en
dat het desbetreffende vonnis zal worden medegedeeld, houdt niet in dat een
verbeurdverklaring als een zekerheid in het vooruitzicht wordt gesteld, maar
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enkel dat de wettelijke mogelijkheid tot bijzondere verbeurdverklaring bestaat.
Hierdoor neemt de onderzoeksrechter geen enkel standpunt in over de schuld of
onschuld van de eisers en miskent hij geenszins het vermoeden van onschuld.
Het arrest dat aldus oordeelt, is naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Maffei – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R.
Verstraeten, Brussel, D. Dewandeleer, Brussel en V. Dauginet, Antwerpen.

Nr. 98 - 2.2.11
2° KAMER - 2 februari 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - GETROFFENE - REEDS BESTAANDE TOESTAND PATHOLOGISCHE AANLEG - INVLOED
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - FOUT OORZAKELIJK VERBAND - GETROFFENE - REEDS BESTAANDE TOESTAND - PATHOLOGISCHE AANLEG VERVROEGDE PENSIONERING - VERLIES VAN EEN KANS - NIEUW MIDDEL
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ALGEMEEN - FOUT - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND - VOLLEDIGE VERGOEDING GETROFFENE - PATHOLOGISCHE AANLEG - REEDS BESTAANDE TOESTAND - INVLOED
1º Het feit dat de pathologische aanleg van de getroffene tot de schade heeft bijgedragen
sluit de verplichting niet uit om die schade volledig te vergoeden, behalve wat de gevolgen
betreft die zich hoe dan ook, zelfs zonder fout, zouden hebben voorgedaan1.
2º Aangezien de eiser in cassatie voor de appelrechters alleen heeft aangevoerd dat het
ongeval niet de enige oorzaak van de schade was, is het middel, dat stelt dat de schade
zich ook zonder ongeval op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zoals zij werkelijk is
ontstaan en tevens aanvoert dat de schade van de getroffene niet bestaat in haar
vervroegde pensionering maar in het verlies van haar kans om niet voortijdig gepensioneerd te worden, nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk2.
3º Het staat niet aan de bodemrechter om zich te baseren op een reeds bestaande ziektetoestand van de getroffene om, recht evenredig hiermee, de vergoeding te verminderen van
1 "L'appréciation de la causalité dans le jugement des actions publiques et civiles", in "Actualité de
droit pénal", Uitg. Jeune barreau de Bruxelles, 2001, p. 48, nr. 15.
2 J.-L. FAGNART, "La causalité", Kluwer, 2009, p. 142 tot 143; Gilles Genicot, Obs. sous Liège, 22
jan. 2009, JLMB, 2009, p. 1161, inz. p. 1165.
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de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een fout, zonder welke de schade zich niet
op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zoals zij werkelijk is ontstaan3.
(V. T. E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1601.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Verviers van 23 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Aangevoerd wordt dat het vonnis niet antwoordt op het middel volgens
hetwelk de vroegere gezondheidstoestand van het slachtoffer aan de basis ligt
van haar vervroegde pensionering.
2. Het vonnis oordeelt, onder meer op grond van de conclusies van het
deskundigenonderzoek, dat de verweerster haar betrekking heeft verloren door
de letsels ten gevolge van het door de eiser veroorzaakte ongeval.
Volgens de appelrechters valt door de aard van die letsels niet te verwachten dat
de verweerster, gelet op haar beroepsopleiding en de configuratie van de
arbeidsmarkt, opnieuw een soortgelijke betrekking of een andere functie had
kunnen vinden die zij in staat zou zijn dagelijks uit te oefenen.
Het vonnis leidt daaruit af dat die elementen het slachtoffer de facto honderd
procent blijvend arbeidsongeschikt hebben gemaakt.
3. Het feit dat de pathologische aanleg van het slachtoffer tot de schade heeft
bijgedragen sluit de verplichting niet uit om die schade volledig te vergoeden,
behalve wat de gevolgen betreft die zich hoe dan ook, zelfs zonder fout, zouden
hebben voorgedaan.
De eiser heeft niet aangevoerd dat de reeds bestaande toestand van het
slachtoffer, ook zonder ongeval, tot haar pensionering zou hebben geleid.
4. Daaruit volgt dat de hierboven samengevatte overwegingen van het vonnis,
die geen twijfel laten over het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade,
op afdoende wijze het zogenaamd onbeantwoord gebleven verweer weerleggen.
3 Bernard DUBUISSON, "La théorie de la perte d'une chance en question: le droit contre l'aléa?", JT,
2007, p. 489 tot 497, inz. p. 492.
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Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. De eiser stelt dat de schade, ook zonder het ongeval, zich op dezelfde wijze
had kunnen voordoen zoals het feitelijk gebeurd is. Tevens voert hij aan dat de
schade van de verweerster niet bestaat in haar vervroegde pensionering maar in
het verlies van haar kans om niet voortijdig gepensioneerd te worden.
Die grieven werden niet voor de appelrechters aangevoerd, daar de eiser alleen
aangevoerd heeft dat het ongeval niet de enige oorzaak van de schade was.
Het middel is wat dat betreft nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
6. Het staat niet aan de bodemrechters om zich te baseren op een reeds bestaande
ziektetoestand van het slachtoffer om, recht evenredig hiermee, de vergoeding te
verminderen van de schade die zij heeft geleden ten gevolge van een fout, zonder
welke de schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals die werkelijk ontstaan is.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
2 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Mahieu en Oosterbosch.

Nr. 99 - 2.2.11
2° KAMER - 2 februari 2011

1º ONDERZOEKSRECHTER - MATE WAARIN DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDERING
- OPENBAAR MINISTERIE - MONDELINGE VORDERING - GELDIGHEID - VOORWAARDE
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - MATE WAARIN DE ZAAK
AANHANGIG IS GEMAAKT - VORDERING - OPENBAAR MINISTERIE - MONDELINGE VORDERING GELDIGHEID - VOORWAARDE
3º OPENBAAR MINISTERIE - VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN EEN GERECHTELIJK
ONDERZOEK - ONDERZOEKSRECHTER - MATE WAARIN DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT MONDELINGE VORDERING - GELDIGHEID - VOORWAARDE
1º, 2° en 3° Een zaak wordt op regelmatige wijze bij de onderzoeksrechter aanhangig
gemaakt met een mondelinge vordering van het openbaar ministerie; het stuk dat de akte
van die vordering uitmaakt wordt naderhand opgemaakt in de vorm van een gedagtekend
en ondertekend geschrift; het is niet vereist dat die akte waarbij de mondelinge vordering
wordt bevestigd, door het openbaar ministerie wordt opgesteld nog vóór de eerste onder zoeksverrichtingen zijn uitgevoerd1.
1 Cass., 12 jan. 2000, AR P.00.0002.F, AC, 2000, nr. 27.
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(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0174.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert aan dat de zaak op 31 december 2010 op onregelmatige wijze bij
de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt en dat bijgevolg, bij gebrek aan een
schriftelijke en ondertekende vordering van diezelfde datum, het bevel tot
aanhouding op onregelmatige wijze is uitgevaardigd.
Een zaak wordt op regelmatige wijze bij de onderzoeksrechter aanhangig
gemaakt met een mondelinge vordering van het openbaar ministerie. Het stuk dat
de akte van die vordering uitmaakt wordt naderhand opgemaakt in de vorm van
een gedagtekend en ondertekend geschrift. Het is niet vereist dat die akte, die de
mondelinge vordering bevestigt, door het openbaar ministerie wordt opgesteld,
nog vóór de eerste onderzoeksverrichtingen zijn uitgevoerd.
Aangezien de onderzoeksrechter op 31 december 2010 mondeling was
gevorderd, kon hij op 3 januari 2011 wettig een bevel tot aanhouding
uitvaardigen, ook als de schriftelijke en ondertekende vordering waardoor de
zaak aanhangig gemaakt werd, dagtekent van 4 januari 2011, wat het arrest, met
overneming van de redenen van de vordering en van de beroepen beschikking,
vaststelt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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2 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Steffens – Gelijkluidende conclusie: Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J.-L. Berwart, Luik en M. Lenaerts, Luik.

Nr. 100 - 3.2.11
1° KAMER - 3 februari 2011

1º EIGENDOM - GEBOUWEN, OPGETROKKEN OP ANDERMANS ERF DOOR EEN DERDE DIE GEEN
BEZITTER TE GOEDER TROUW IS - KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DE EIGENAAR
2º EIGENDOM - GEBOUWEN, OPGETROKKEN OP ANDERMANS ERF DOOR EEN DERDE DIE GEEN
BEZITTER TE GOEDER TROUW IS - KEUZEMOGELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OM DE GEBOUWEN VOOR
ZICH TE BEHOUDEN - VERPLICHTING TOT TERUGBETALING VAN DE WAARDE VAN DE MATERIALEN EN HET
ARBEIDSLOON - TIJDSTIP WAAROP DE VERPLICHTING TOT TERUGBETALING ONTSTAAT
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - EEN ENKEL
BESTREDEN ARREST - DRIE PARTIJEN - EERSTE CASSATIEBEROEP, DOOR EEN VAN DE PARTIJEN
INGESTELD TEGEN EEN ANDERE - TWEEDE CASSATIEBEROEP, DOOR EEN ANDERE PARTIJ INGESTELD
TEGEN DE TWEE ANDERE - IDENTIEK MIDDEL VAN DE EISERS - BEHANDELING VAN HET EERSTE
CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING VAN DE BEKRITISEERDE BESLISSING - BEHANDELING VAN HET
TWEEDE CASSATIEBEROEP - VERPLICHTING VAN HET HOF
1º Wanneer een derde die geen bezitter te goeder trouw is gebouwen heeft opgetrokken op
andermans erf, heeft de eigenaar van het erf in de regel de keuze ofwel om de derde ertoe
te verplichten de gebouwen op zijn kosten weg te nemen, ofwel ze voor zich te behouden
mits hij de waarde van de materialen en het arbeidsloon terugbetaalt. (Art. 555, BW)
2º De verplichting tot terugbetaling van de waarde van de materialen en het arbeidsloon
ontstaat voor de eigenaar van het erf op het ogenblik dat hij ervoor kiest de gebouwen voor
zich te behouden en bijgevolg zijn recht van natrekking uit te oefenen. (Art. 555, BW)
3º Wanneer, enerzijds, een arrest door verschillende partijen door twee opeenvolgende
cassatieberoepen van verschillende partijen bestreden wordt en, anderzijds het door die
partijen tot staving van hun cassatieberoep aangevoerde middel dat tegen dezelfde
beslissing gericht is, identiek is, dient het Hof, dat op het tot staving van het eerste cassatieberoep aangevoerde middel, de bestreden beslissing vernietigt, bij de behandeling van het
tweede cassatieberoep, te antwoorden op het tegen die beslissing aangevoerde middel
(Impliciet).
(IMMO ALPHA 80 bvba in vereffening T. B.P. BELGIUM nv en ALDI nv T. IMMO ALPHA 80 bvba in vereffening en B.P.
BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0039.F – C.09.0443.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 8 januari en 10 september
2008 gewezen door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Tot staving van het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.09.0039.F voert
de eiseres een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 555, 861, 862, 1134, 1135, 1165 tot 1167, 1235, 1375 tot 1377, 1381, 1583,
1599, 1634, 1635, en 1673 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 17, 18, 19 en 1138, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 103 van de hypotheekwet van 18 april 1851;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de uitgaven, dat onder meer is vastgelegd in de
artikelen 861, 862, 1375, 1381, 1634, 1635, 1673 van het Burgerlijk Wetboek en 103 van
de hypotheekwet;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand zich onrechtmatig ten nadele van een
ander mag verrijken, welk beginsel onder meer is vastgelegd in de artikelen 1235, 1376
en 1377 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Op de gronden van het tussenarrest van 4 december 2001 wijst het tweede bestreden
arrest op het volgende :
a) bij onderhandse akte van 6 mei 1991 heeft de verweerster aan de eiseres een te Hoei
(Tihange) gelegen stuk grond met een oppervlakte van 4.705 m², verkocht tegen de prijs
van 2.850.000 frank, met dien verstande dat de overgang van de eigendom van het
verkochte goed pas zal gebeuren bij de ondertekening van de authentieke akte die
evenwel nooit is verleden,
b) de eiseres heeft op die grond door de Société mosane de construction (afgekort
S.M.C.), naamloze vennootschap, een handelspand laten bouwen tegen de prijs van
15.541.812 frank. Voor die werken heeft genoemde vennootschap tot beloop van dat
bedrag verschillende facturen opgemaakt op naam van de eiseres. Die facturen zijn
onbetaald gebleven wat aanleiding gaf tot verschillende vonnissen waarbij de eiseres
door de rechtbank van koophandel te Charleroi voorlopig werd veroordeeld,
c) bij het beroepen vonnis heeft de rechtbank van koophandel te Charleroi de ontbinding
van de voorlopige koopovereenkomst van 6 mei 1991 uitgesproken in het nadeel van de
eiseres,
d) "op 8 september 1998 hebben (de Aldi Gembloux, naamloze vennootschap, de S.M.C.
en de verweerster) een dading gesloten waarbij de vennootschap Aldi Gembloux zich
ertoe verbond de litigieuze grond en het daarop gebouwde pand te kopen van (de
verweerster), onder verplichting voor laatstgenoemde om aan de Société mosane de
construction een vergoeding te betalen voor de door haar uitgevoerde werken". "Bij de
authentieke akte die op 30 december 1999 werd verleden heeft de (Aldi Gembloux) de
litigieuze grond en het daarop gebouwde pand effectief van de (verweerster) gekocht
tegen de prijs van 15.234.876 frank",
e) het tussenarrest van 4 december 2001 heeft met name de beslissing bevestigd waarin
de eerste rechter de gerechtelijke ontbinding van de voorlopige koopovereenkomst van 6
mei 1991 uitspreekt maar ten nadele van beide partijen.
Vervolgens doet het tweede bestreden arrest uitspraak over de nieuwe vordering die de
eiseres bij een op 8 februari 2001 bij het hof van beroep ingediende conclusie met name
tegen de verweerster had ingesteld en die het tussenarrest van 4 december 2001

386

HOF VAN CASSATIE

3.2.11 - Nr. 100

ontvankelijk verklaard had. Die vordering strekte ertoe de verweerster op grond van
artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek, en subsidiair, op grond van de leer van de
uitgaven en de onrechtmatige verrijking te veroordelen tot betaling van het bedrag in
hoofdsom van 15.541.812 frank (385.271,46 euro), zijnde het bedrag dat de S.M.C. aan
de eiseres had gefactureerd.. Het tweede bestreden arrest wijst die vordering van de
eiseres af om de volgende redenen:
"Bespreking
A.Wat betreft de nieuwe vordering die (de eiseres) tegen de (verweerster) had ingesteld
en die strekte tot vergoeding van de op de litigieuze grond opgetrokken gebouwen
In het arrest van 8 januari 2008 stelde het hof [van beroep] de vraag of de (eiseres) nog
haar vordering tot vergoeding tegen de (verweerster) mocht instellen voor de gebouwen
die op de verkochte grond opgericht waren, daar laatstgenoemde geen eigenaar van dat
stuk grond meer was op het ogenblik dat die vordering werd ingesteld;
Ter herinnering dient gezegd dat de vordering van de (eiseres) tegen de (verweerster)
achtereenvolgens is gegrond op artikel 555 in fine van het Burgerlijk Wetboek, op artikel
555 initio, op de leer van de uitgaven en de leer van de onrechtmatige verrijking;
1.Wat betreft de toepassing van artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek
JACQUES HANSENNe zegt daarover terecht het volgende: 'Si le fonds principal fait l'objet
d'une transmission avant que ne soient réglées les indemnités dues au constructeur, à qui
incombe le paiement de celles-ci? ... Pour Laurent, c'est sans doute l'ancien propriétaire,
dont la chose a été améliorée, qui doit en definitive payer l'indemnité. Cela ne suffirait
cependant pas pour conclure que c'est contre lui que la demande doit nécessairement être
formée. Cette distinction entre l'obligation et la contribution à la dette nous paraît
judicieuse; la philosophie de l'article 555 semble en effet impliquer que le constructeur
puisse en toux cas s'adresser de façon directe à celui qui est propriétaire du sol au
moment où éclate le conflit né de l'accession. On ne voit point qu'il doive tenir compte du
fait qu'entre l'époque de la construction et le moment de la naissance du litige, le bien
principal ait fait l'objet d'une ou de plusieurs mutations successives auxquelles il est
étranger. Telle est la position de notre Cour suprême, dans l'hypothèse où les travaux ont
été édifiées, avant la cession du fonds, par un locataire. Selon elle (Cass., 23 avril 1965,
RCJB, 1966, 51, et note Kruythof), "en cas de vente du bien loué pendant le cours du bail,
et même si l'acte de vente ne contient, à cet égard, aucune stipulation au profit du
preneur, c'est en tout cas l'acquéreur et non le bailleur originaire qui est tenu de
l'indemnité du chef des plantations, constructions et ouvrages faits par le preneur
antérieurement à la vente, s'il désire les conserver, et ce parce que tant le droit
d'accession réglé par l'article 555 du code civil que l'action fondée sur l'enrichissement
sans cause ne peuvent être exercés qu'à l'expiration du bail et que c'est l'acquéreur qui
est à ce moment aux droits du bailleur originaire". L'acquéreur, ajoute la Cour de
cassation, a cependant un recours contre le vendeur, si celui-ci ne lui a pas révélé, au
moment de l'aliénation, que les constructions et plantations n'étaient pas la propriété du
vendeur et si, dans cette ignorance, l'acquéreur n'a pas usé des droits que lui confèrent la
loi ou le bail. Cette solution nous paraît pouvoir être étendue à tous les cas où la
transmission du bien a précédé la naissance du litige relatif à l'indemnisation du
constructeur, quelle que soit la qualité de celui-ci' (J. H ANSENNE, Les biens, II, nr. 750; in
dezelfde zin R. DERINE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht, deel I, B,
1042, en F. VAN NESTE, Natrekking, Onroerend Goed in de Praktijk, 1996, I, G.3-10,
1966);
De leer van het Hof van Cassatie heeft betrekking op de door een huurder uitgevoerde
werken waarop het recht van natrekking pas kan worden uitgeoefend bij het verstrijken
van de huur. Dat is de reden waarom de eis tot schadevergoeding enkel kan worden
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ingesteld tegen degene die eigenaar van het gehuurde goed was bij het verstrijken van de
huur;
Aldus kan, in geval van overdracht van het goed tijdens de huur, de op artikel 555 van het
Burgerlijk Wetboek gegronde vordering tot schadevergoeding van de huurder enkel
worden ingesteld tegen de verkrijger van dat goed;
Vervolgens rijst de vraag of de overige bouwers geacht moeten worden in dezelfde
toestand te verkeren als de huurder, gelet op het feit dat de natrekking van hun werken
niet bepaald ogenblikkelijk geschiedt;
In die fase moet de toestand van de bezitter te goeder trouw (artikel 555 in fine van het
Burgerlijk Wetboek) die niet kan veroordeeld worden tot afbraak van zijn gebouwen,
worden onderscheiden van die van alle andere bouwers, onder wie de bezitter te kwader
trouw, die afhankelijk zijn van de keuze van de eigenaar van de grond waarop de
gebouwen zijn opgetrokken. Die heeft de keuze ofwel om die gebouwen voor zich te
behouden tegen een vergoeding, ofwel om de derde-bouwer ertoe te verplichten ze weg te
nemen (artikel 555 initio van het Burgerlijk Wetboek);
Natrekking geschiedt immers slechts ogenblikkelijk vanaf de incorporatie van de
materialen wanneer de bouwer te goeder trouw is, wat betekent dat voor degene die te
kwader trouw heeft gebouwd de natrekking pas geschiedt op het ogenblik dat de eigenaar
zijn optierecht uitoefent;
Jacques Hansenne preciseert dat punt als volgt: 'Il reste cependant à mentionner
l'opinion de De Page et Dekkers, dont l'influence reste importante sur les juristes,
théoriciens et praticiens, de notre pays. Selon ces éminents auteurs, l'accession s'opère en
droit dès le moment où elle se réalise en fait; En d'autres termes, l'accession est en
principe instantanée: elle joue dès le moment de l'incorporation. Cependant, toujours
selon ces auteurs, la règle ne vaut pleinement que dans trois hypothèses: [...] c)
l'accession artificielle résultant d'ouvrages faits sur le fonds d'autrui par le possesseur de
bonne foi, ouvrages dont le propriétaire du fonds ne peut demander la suppression
(article 555 in fine) et qui lui sont par conséquent acquis d'office. Au contraire,
l'accession n'est pas instantanée: a) en cas d'accession artificielle résultant d'ouvrages
faits sur le fonds d'autrui par tout autre qu'un possesseur de bonne foi car, en pareil cas,
le propriétaire du sol a une option: l'accession ne jouera qu'au moment où le propriétaire
décide de conserver les ouvrages. On ne voit pas en effet pourquoi cette décision aurait
un effet rétroactif' (J. HANSENNE, Les biens, deel I, nr. 512);
Dat wettigt de conclusie dat, anders dan in het door het Hof van Cassatie bedoelde geval,
de natrekking slechts ogenblikkelijk plaatsvindt wanneer de eiseres zich erop kan
beroepen te goeder trouw te hebben gebouwd;
Als dat niet het geval is, met andere woorden als de eiseres te kwader trouw heeft
gebouwd, is de natrekking niet automatisch gebeurd zoals in het door het Hof van
Cassatie vermelde geval, en moet zijn leer worden toegepast op de hierna te preciseren
wijze;
Te dezen moet dus worden uitgemaakt of de eiseres zich al dan niet erop kan beroepen te
goeder trouw te hebben gebouwd;
Volgens JACQUES HANSENNE is de bezitter te goeder trouw 'celui qui possède en vertu d'un
titre translatif dont il ignore les vices' (J. HANSENNE, Les biens, deel II, nr. 706);
Gesteld dat de tussen de eiseres en de verweerster gesloten voorlopige koopovereenkomst
als een akte van overdracht moet worden beschouwd, ondanks het beding dat de
eigendomsoverdracht uitstelt tot de datum waarop de authentieke akte verleden wordt
(artikel 6), moet worden onderzocht of de eiseres al dan niet kan worden geacht te goeder
trouw te zijn;
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'Pour être de bonne foi, le possesseur doit ignorer les vices de son titre, c'est-à-dire la
raison pour laquelle il n'est pas le propriétaire du fonds sur lequel se réalisent les
ouvrages' (J. HANSENNE, Les biens, deel II, nr. 707);
Te dezen kan de eiseres niet staande houden dat zij dacht eigenaar te zijn van het erf
waarop zij haar werken had uitgevoerd aangezien de authentieke akte niet verleden was
en de eigendomsovergang niet was gebeurd;
Het doet niet terzake dat de gerechtelijke ontbinding die op de uitvoering van de werken
gevolgd is aan de oorsprong ligt van de definitieve niet-overgang van de eigendom;
Die evidentie belet niet dat er op het ogenblik van de werken een andere oorzaak bestond
die de eigendomsovergang voorlopig in de weg stond, namelijk het beding van
eigendomsvoorbehoud waarvan de eiseres op de hoogte was en die vermeld stond in
artikel 6 van de voorlopige koopovereenkomst;
Aldus staat vast dat de eiseres op het ogenblik dat zij haar werken uitvoerde, wel degelijk
wist dat zij geen eigenaar was van het erf waarop zij gebouwd had, zodat zij in geen
geval kan aanvoeren te goeder trouw te hebben gebouwd en zich evenmin kan beroepen
op de toepassing van artikel 555 in fine van het Burgerlijk Wetboek;
De vraag moet verder worden onderzocht van wie degene die te kwader trouw heeft
gebouwd vergoeding kan eisen op grond van artikel 555 initio van het Burgerlijk
Wetboek;
Wat dat betreft preciseert artikel 555 initio dat de eigenaar van het erf waarop de
gebouwen zijn opgericht de keuze heeft ofwel om de werken voor zich te houden en
daarvoor een vergoeding te betalen ofwel om de derde die heeft gebouwd ertoe te
verplichten die gebouwen weg te nemen;
Ingeval een procedure tot vergoeding zou worden ingesteld door een persoon die te
kwader trouw heeft gebouwd, is het ondenkbaar dat de verkoper van het erf waarop die
gebouwen zich bevinden als niet-eigenaar dat optierecht nog zou kunnen uitoefenen ten
koste van de koper die dat niet meer zou kunnen doen;
Dat optierecht is ongetwijfeld een toebehoren van de verkochte zaak dat overeenkomstig
artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek bij de verkoop wordt overgedragen samen met de
verkochte zaak;
'les accessoires visés par l'article 1615 sont donc les éléments matériels ou juridiques
qu'il faut considérer comme indivisibles ou inséparables de la chose' (De Page, deel IV,
3e ed., nr. 99, 3°). 'Sont de tels accessoires (...), l'action en garantie d'éviction, en
garantie des vices cachés ou en garantie décennale appartenant au vendeur contre son
propre vendeur ou le constructeur' (L. S IMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS, 'Examen de
jurisprudence. Les contrats spéciaus (1981-1991)'; RCJB, 1995, nr. 35, p. 168);
Om te voldoen aan artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek moet, net zoals voor
voornoemde vorderingsrechten, worden aangenomen dat de verkoper eveneens zijn in dat
artikel bedoelde optierecht heeft overgedragen wat betreft de gebouwen die een derde op
het verkochte goed heeft opgetrokken;
Indien de verkoper dat optierecht niet heeft uitgeoefend voor de verkoop, doet het niet
terzake dat de derde al dan niet een huurder is omdat de eigenaar in beide gevallen nog
over zijn optierecht beschikt op het ogenblik dat de derde die heeft gebouwd de
rechtsvordering instelt;
In het geval van een huurder heeft de verkoper het optierecht niet kunnen uitoefenen
indien de verkoop voor het verstrijken van de huur is gebeurd, terwijl in voorliggend
geval de oplossing enkel dezelfde is als blijkt dat de verkoper dat optierecht niet heeft
uitgeoefend, hoewel hij dat had kunnen doen;
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Zo is inzake vorderingen tot vrijwaring gedurende tien jaar beslist dat 'la Cour de
cassion qui, dans son arrêt du 5 décembre 1980 (Pas., 1981, I, 398) rattachait
expressément la solution à l'article 1615 du Code civil, à propos de la transmission d'une
action en garantie décennale à l'occasion de la vente d'un immeuble, apporté une nuance
intéressante à sa doctrine en précisant que, si la vente intervenait alors que le vendeur
avait déjà intenté l'action en garantie, cette action reste dans son patrimoine à moins que
les conditions de la vente ou un acte distinct ne prévoient la cession de cette action à
l'acheteur (Cass., 15 septembre 1989, Pas., 1990, I, 65 et la note HERBOTS)' (L. SIMONT, J.
DE GAVRE e P.-A FORIERS, 'Examen de jurisprudence. Les contrats spéciaus (1981-1991)',
RCJB, 1995, nr. 57, p. 207);
Te dezen moet de rechter dus oordelen of (de verweerster) dat optierecht heeft
uitgeoefend voor de verkoop van haar grond aan de vennootschap Aldi;
Professor HANSENNE zegt het volgende: 'd'abord, il paraît évident que celui qui a manifesté
clairement sa "préférence" pour le maintien des constructions et ouvrages ne peut,
ultérieurement, revenir sur sa décision; ensuite, ce choix en faveur de l'indemnisation
peut résulter d'une renonciation tacite (pour autant qu'elle soit certaine) au droit d'exiger
la démolition' (J. HANSENNE, Les biens, deel II, nr. 745);
Het feit dat de (verweerster) de grond samen met de litigieuze gebouwen heeft verkocht
aan de vennootschap Aldi met de precisering dat die haar door natrekking toebehoorden
betekent daarom nog niet dat zij noodzakelijkerwijze het optierecht heeft uitgeoefend door
afstand te doen van haar recht om de afbraak van die gebouwen te eisen;
Het feit alleen dat de voorlopige koopakte vermeldt dat de gebouwen door recht van
natrekking aan de (verweerster) toebehoren betekent niet dat het optierecht ook
automatisch is uitgeoefend maar misschien alleen dat zij nog tot de verkoop kon beslissen
over wat er met de op haar grond opgerichte gebouwen diende te gebeuren (virtuele
natrekking, overgedragen aan de koper);
Het is bovendien interessant erop te wijzen dat de (verweerster) in artikel 2 van de
authentieke koopakte van 30 december 1999 verklaard heeft de grond te verkopen met
alle daaraan verbonden gewone waarborgen en de gebouwen zonder enige waarborg;
De dading die tussen de (verweerster), de vennootschap Aldi, en de vennootschap S.M.C.,
is gesloten en naar luid waarvan de (verweerster) de facturen van de aannemer van die
gebouwen heeft betaald, bewijst niet dat de verweerster op enigerlei wijze gebruik
gemaakt heeft van het in artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde optierecht,
maar heeft enkel tot doel een situatie te ontwarren en de vennootschap Aldi in staat te
stellen het goed te kopen zonder tegenwerking van de aannemer, de vennootschap S.M.C;
Bovendien preciseert de (eiseres) ten onrechte dat haar gebouwen niet toekomen aan de
vennootschap Aldi aangezien zij juist integendeel de eigendom heeft overgenomen van de
grond waarop die gebouwen zijn opgericht en zij in voorkomend geval van haar verkoper
de eventuele vergoedingen kan terugvorderen die zij had moeten storten;
Uit het bovenstaande volgt dat de (eiseres) haar vordering ten onrechte tegen (de
verweerster) heeft ingesteld;
Het hof [van beroep] beslist aldus dat degene die te kwader trouw op het goed van een
ander heeft gebouwd, zijn rechtsvordering enkel kan instellen tegen degene die eigenaar
van het goed was op het ogenblik dat hij zijn rechtsvordering instelde, tenzij hij aantoont,
wat te dezen niet het geval is, dat de verkoper reeds voor de verkoop het in artikel 555
initio van het Burgerlijk Wetboek bedoelde optierecht heeft uitgeoefend;
2. Wat betreft de leer van de uitgaven en de onrechtmatige verrijking
Dezelfde oplossing geldt ook in het geval dat de leer van de uitgaven of van de
onrechtmatige verrijking moet worden toegepast aangezien het vermogen van de
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vennootschap Aldi is verrijkt met de waarde van de gebouwen;
Het is trouwens niet mogelijk hier de leer van de onrechtmatige verrijking toe te passen
gelet op het feit dat die slechts een subsidiair karakter heeft en het hof [van beroep] de
middelen die de (eiseres) op grond van artikel 555 initio van het Burgerlijk Wetboek heeft
aangevoerd niet naar de inhoud heeft onderzocht, daar die rechtsvordering niet gericht
was tegen de koper, de vennootschap Aldi;
Derhalve verklaart het hof [van beroep] de nieuwe vordering van de (eiseres) tegen de
(verweerster) tot vergoeding van de op de litigieuze grond opgerichte gebouwen niet
gegrond terwijl het tevens verklaart dat de (eiseres) moet worden geacht de gebouwen te
kwader trouw te hebben opgericht".
Die redenen kunnen in hoofdzaak als volgt worden samengevat:
a) In de lijn van de leer van het arrest van het Hof van 23 april 1965 wijst het arrest erop
dat, wanneer de huurder zonder enig recht gebouwen heeft opgetrokken en de eigenaar
het goed achteraf verkoopt, de op artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek gegronde
vordering tot terugbetaling van de huurder gericht moet worden tegen de koper, die
eigenaar is van het verhuurde goed en die in de rechten en verplichtingen getreden is van
de verkoper, die de oorspronkelijke verhuurder was;
b) Ongetwijfeld, zo stelt het arrest, is de reden hiervan dat de verhuurder de gebouwen
pas door natrekking verkrijgt bij het verstrijken van de huurtijd (intussen heeft de huurder
het recht de gebouwen weg te nemen). Daaruit volgt dat de huurder niet vroeger mocht
optreden. Hij kan pas een rechtsvordering instellen bij het verstrijken van de huur en kan
die bijgevolg enkel richten tegen de persoon die op dat ogenblik eigenaar van het goed is;
c) Het arrest oordeelt dat het de oplossing bij uitbreiding kan toepassen op de situatie
van elke derde die te kwader trouw gebouwd heeft op de grond van iemand anders. In dit
geval immers (en alleen in dit geval: als de derde te goeder trouw is, kan de eigenaar de
wegneming van de gebouwen niet eisen), staan de eigenaar twee wegen open: hij betaalt
de derde terug en houdt de gebouwen voor zich of hij eist, omgekeerd, de wegneming
ervan. Daaruit volgt dat de rechtsvordering tot vergoeding van de derde te kwader trouw
niet kan worden ingesteld zolang de eigenaar zijn keuzerecht niet heeft uitgeoefend. Als
zij wel wordt ingesteld, moet zij gericht zijn tegen degene die eigenaar van het erf is op
het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld;
d) Was de eiseres in casu te kwader trouw? Het antwoord is volgens het arrest
bevestigend: de eiseres "kan niet staande houden dat zij dacht eigenaar te zijn van het erf
waarop zij haar werken had uitgevoerd aangezien de authentieke akte niet verleden was
en de eigendomsovergang niet had plaatsgevonden". De omstandigheid dat achteraf de
gerechtelijke ontbinding van de voorlopige koopovereenkomst is uitgesproken doet wat
dat betreft niet terzake;
e) Wanneer de derde te kwader trouw heeft gebouwd, wordt het keuzerecht van de
eigenaar, als toebehoren van het erf, overgedragen bij de verkoop van dat erf. Voortaan
komt het optierecht toe aan de koper die het naar eigen believen kan uitoefenen.
Dienovereenkomstig is de koper degene tot wie de derde-bouwer zich moet wenden om
een vergoeding te krijgen ingeval de koper vraagt de gebouwen voor zich te houden;
f) Het arrest wijst bovendien erop dat de bovenstaande regels betrekking hebben op de
verplichting tot vergoeding. Wat betreft de bijdrage is de koper die gehouden is tot
vergoeding ten aanzien van de derde-bouwer, in de regel gerechtigd zijn kosten te
verhalen op de verkoper;
g) De oplossing zou verschillend zijn indien de verkoper, voor de overdracht van het erf,
zijn optierecht zou hebben uitgeoefend. Indien hij ervoor kiest de gebouwen voor zich te
houden, is hij gehouden tot vergoeding en dient de rechtsvordering van de derde-bouwer
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tegen hem gericht te zijn;
h) Te dezen evenwel heeft de verweerster dat optierecht niet uitgeoefend, zelfs niet
stilzwijgend. Uit de overdracht van het erf en de gebouwen kan niet worden afgeleid dat
de koper door toedoen van de verkoper dat optierecht verloren heeft of dat de verkoper
dit noodzakelijkerwijs heeft uitgeoefend door het erf te verkopen;
i) De overeenkomst die als dading werd omschreven en die op 8 september 1998 werd
aangegaan tussen de verweerster, Aldi Gembloux en de S.M.C. en waarin de verweerster
zich ertoe verbond de door S.M.C. aan de eiseres gerichte facturen te betalen bij
ontvangst van de verkoopprijs van het goed impliceert voor het hof van beroep niet dat de
verweerster reeds voor de verkoop of op het ogenblik ervan het optierecht zou hebben
uitgeoefend, bedoeld in artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek;
j) Dezelfde oplossing vindt steun in de leer van de uitgaven en de onrechtmatige
verrijking, daar het vermogen van Aldi Gembloux "is verrijkt met de waarde van de
gebouwen" en het arrest daarenboven geen uitspraak kon doen over de leer van de
onrechtmatige verrijking, daar het niet "ten gronde" uitspraak doet over de toepassing
van artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek.
Het eerste bestreden arrest had immers om de volgende redenen de heropening van het
debat bevolen over de nieuwe vordering van de eiseres:
"Uit de stukken van de rechtspleging blijkt evenwel dat die nieuwe vordering van de
(eiseres) voor de eerste maal is ingesteld op 8 februari 2001, dus na de datum waarop de
(verweerster) de in Hoei gelegen grond heeft verkocht waarop, op vraag van de (eiseres,)
de gebouwen zijn opgetrokken door de vennootschap S.M.C.;
Naar aanleiding van die verkoop van de (verweerster) aan de vennootschap Aldi werd
immers op 8 september 1998 een voorlopige koopakte en op 30 december 1999 een
authentieke akte opgemaakt;
De hamvraag is of de (eiseres) haar vordering tot vergoeding, die met name gegrond is
op artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek, nog kon instellen tegen de (verweerster),
hoewel laatstgenoemde op het ogenblik waarop de vordering werd ingesteld niet langer
eigenaar was van het erf waarop de gebouwen waren opgericht;
De vraag rijst met andere woorden of de vordering moest worden ingesteld tegen de
(verweerster) dan wel tegen degene die eigenaar van de grond was op het ogenblik dat de
vordering werd ingesteld, de vennootschap Aldi".
Grieven
(...)
Artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar van het erf waarop een
derde met zijn materialen heeft gebouwd het recht heeft ze voor zich te behouden ofwel de
derde ertoe te verplichten ze weg te nemen, met dien verstande dat de eigenaar in het
eerste geval de waarde van de materialen en het arbeidsloon moet terugbetalen.
Als de derde echter te goeder trouw is, met andere woorden als hij niet wist dat hij op de
grond van een ander bouwde, wordt die keuzemogelijkheid ontzegd aan de eigenaar die
bijgevolg de wegneming van de gebouwen niet kan eisen.
De overdracht van het erf door de eigenaar waarop een derde heeft gebouwd ontneemt
laatstgenoemde in de regel niet het hem a contrario door die wettekst toegekende recht
om van de overdragende eigenaar, namelijk degene die eigenaar van het erf was toen de
gebouwen er werden opgericht, vergoeding te eisen; zelfs als de derde die heeft gebouwd
niet te goeder trouw is, dat wil zeggen als hij wist dat hij bouwde op andermans erf,
beschikt hij over de keuzemogelijkheid die de tekst aan de eigenaar toekent (de gebouwen
voor zich houden of de derde ertoe verplichten die weg te nemen).
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In geval van verkoop van het erf en de gebouwen door de eigenaar van het erf impliceert
de overdracht van de gebouwen in de regel dat de overdragende eigenaar afstand doet
van zijn recht om de wegneming ervan te eisen en bijgevolg dat het optierecht wordt
uitgeoefend.
Uit de verkoop van de gebouwen volgt immers dat de eigenaar van het erf ervan uitgaat
dat hij die door natrekking heeft verkregen voor die verkoop en er eigenaar van
geworden is. De verkoop van een goed veronderstelt immers dat de verkoper eigenaar is
van het verkochte goed waarvan hij de eigendom aan de koper overdraagt.
De uitoefening van dat optierecht heeft tot gevolg dat de eigenaar definitief afstand heeft
gedaan van het recht om de wegneming van de gebouwen te eisen en dus gehouden is tot
terugbetaling van de waarde van de materialen en het arbeidsloon aan de derde die de
gebouwen heeft opgetrokken. Zijn keuzerecht is vervallen.
Ongetwijfeld zou kunnen worden beslist dat de toestand anders is wanneer de derde die
de gebouwen heeft opgetrokken het erf huurt en de eigenaar bij het verstrijken van de
huur dat erf heeft overgedragen. In dat geval kan de eigenaar het hem door de tekst
toegekende optierecht pas uitoefenen bij het verstrijken van de huur. Indien het erf op die
datum is overgedragen, komt het optierecht toe aan de koper die in de rechten en
verplichtingen van de overdrager getreden is, met als gevolg dat de huurder, die de
gebouwen op andermans grond heeft opgericht, genoodzaakt zou kunnen zijn om zich
voor vergoeding tot laatstgenoemde te wenden en niet tot de oorspronkelijke eigenaar.
Die uitzondering kan echter, op straffe van schending van de wettekst, niet worden
uitgebreid tot gelijk welke derde die wetens en willens bouwt op de grond van iemand
anders en die zich dus niet op zijn goede trouw kan beroepen. Hij blijft bijgevolg
gehouden om het door de tekst toegekende optierecht te eerbiedigen.
Met de bestreden gronden waaruit het arrest afleidt (...) dat "degene die te kwader trouw
op het goed van een ander heeft gebouwd, zijn rechtsvordering enkel kan instellen tegen
degene die eigenaar van dat goed was op het ogenblik dat hij zijn rechtsvordering instelt,
tenzij hij aantoont, wat te dezen niet het geval is, dat de verkoper reeds voor de verkoop
het in artikel 555 initio van het Burgerlijk Wetboek bedoelde optierecht heeft
uitgeoefend", verantwoordt het tweede bestreden arrest zijn beslissing niet naar recht
(schending van artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest van 4 december 2001 had bovendien erop gewezen dat Aldi Gembloux, de
koper van het erf, zich blijkens de bewoordingen van de overeenkomst van 8 september
1998 "ertoe verbonden had de litigieuze grond en het daarop opgetrokken gebouw van de
(verweerster) te kopen, onder verplichting voor laatstgenoemde om de (S.M.C.) een
vergoeding te betalen voor de door haar uitgevoerde werken". Die verkoop werd
vastgelegd in de authentieke akte van 30 december 1999.
Het hof van beroep heeft daarenboven erkend dat "de (verweerster) de grond en de
litigieuze gebouwen heeft verkocht aan de vennootschap Aldi met de precisering dat die
haar toebehoorden door natrekking".
Uit die overwegingen kan worden afgeleid dat de verweerster uiterlijk op het ogenblik
van de verkoop van het erf en de erop staande gebouwen definitief afstand heeft gedaan
van het haar door artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek toegekende optierecht alsook
van het recht om de wegneming van de gebouwen te eisen, waardoor zij toegaf dat die
gebouwen haar eigendom geworden waren door natrekking.
Het bewijs is dus geleverd dat de verweerster haar optierecht heeft uitgeoefend voor de
verkoop van de grond en de gebouwen.
Bijgevolg kon de verweerster haar optierecht niet overdragen aan Aldi Gembloux, daar
het optierecht vervallen was. De verweerster was de vergoeding verschuldigd aan de
eiseres, zonder dat de verkoop van het erf en de gebouwen haar van die schuld heeft
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kunnen bevrijden.
Het arrest dat het tegendeel beslist schendt niet alleen artikel 555 van het Burgerlijk
Wetboek wat reeds werd aangeklaagd, maar het miskent tevens de verbindende kracht
van de op 8 september 1988 tussen de verweerster, Aldi Gembloux en de Société mosane
de construction gesloten overeenkomst en van de authentieke akte van 30 december 1999
(schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek). Tevens schendt
het de wetsbepalingen volgens welke de verkoper eigenaar moet zijn van het goed
waarvan hij de eigendom overdraagt aan de koper (artikelen 1583 en 1599 van het
Burgerlijk Wetboek) en miskent het de gevolgen die genoemde overeenkomst en akte
teweegbrengen voor derden (schending van de artikelen 1165 tot 1167 van het Burgerlijk
Wetboek).
(...)
Tot staving van het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.09.0443.F voert de
eiseres vier middelen aan:
(...)

III. BESLISSSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen met algemeen rolnummer C.09.0039.F en C.09.0443.F zijn
tegen dezelfde arresten gericht. Er is grond tot voeging.
(...)
Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.09.0039.F:
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 10 september 2008:
Middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 555 initio van het Burgerlijk Wetboek heeft de eigenaar van
het erf waarop een derde die geen bezitter is te goeder trouw, gebouwen heeft
opgetrokken, in de regel de keuze ofwel om de derde ertoe te verplichten de
gebouwen op zijn kosten weg te nemen, ofwel ze voor zich te behouden mits hij
de waarde van de materialen en het arbeidsloon terugbetaalt.
De verplichting tot terugbetaling ontstaat voor de eigenaar van het erf op het
ogenblik dat hij ervoor kiest de gebouwen te behouden en bijgevolg zijn recht
van natrekking uit te oefenen.
Het bestreden arrest van 10 september 2008 vermeldt dat:
- de eiseres op een grond die aan de verweerster toebehoorde gebouwen heeft
laten optrekken zonder bezitter te goeder trouw te zijn;
- B.P Belgium vervolgens "de grond en de litigieuze gebouwen heeft verkocht
aan de naamloze vennootschap Aldi met de toevoeging [in de voorlopige
koopovereenkomst] dat die haar door natrekking toebehoorden";
- B.P. Belgium in de authentieke koopakte van 30 december 1999 "verklaard
heeft de grond te verkopen met alle gewone waarborgen en de gebouwen zonder
enige waarborg".
Op grond van de aldus vastgestelde gegevens heeft het arrest niet wettig kunnen
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oordelen dat B.P. Belgium niet voor de verkoop ervoor gekozen had de litigieuze
gebouwen voor zich te behouden en bijgevolg heeft het niet wettig kunnen
beslissen dat "[de eiseres] ten onrechte haar vordering [op grond van artikel 555
van het Burgerlijk Wetboek] heeft ingesteld tegen [B.P. Belgium]".
Het schendt derhalve artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden.
Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.09.0443.F :
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 8 januari 2008:
(...)
Tweede middel
Om de redenen die vermeld staan in het antwoord op het tweede gelijklopend
onderdeel van het middel dat is aangevoerd tot staving van het cassatieberoep
C.09.0039.F is het middel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen met algemeen rolnummer C.09.0039.F en
C.09.0443.F;
Vernietigt het bestreden arrest van 10 september 2008, in zoverre het de nieuwe
vordering van Immo Alpha 80 tegen B.P. Belgium tot betaling van een
vergoeding voor de op de litigieuze grond opgetrokken gebouwen niet gegrond
verklaart;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
(...)
3 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Fettweis –
Gelijkluidende conclusie: Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en
Mahieu.
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Nr. 101 - 3.2.11
1° KAMER - 3 februari 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP
2º OPENBARE ORDE - ARTIKEL 3, §1 VAN DE WET RAAD VAN STATE - AARD
3º RAAD VAN STATE - ARTIKEL 3, §1 VAN DE WET RAAD VAN STATE - AARD
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - CIRCULAIRE VAN DE MINISTER VAN LOKALE
BESTUREN, GESUBSIDIEERDE WERKEN EN WATERVOORZIENING VOOR HET WAALSE GEWEST - AARD
- ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE - VERPLICHTING VAN DE MINISTER
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - CIRCULAIRE VAN DE MINISTER VAN LOKALE
BESTUREN, GESUBSIDIEERDE WERKEN EN WATERVOORZIENING VOOR HET WAALSE GEWEST CIRCULAIRE MET DE DRAAGWIJDTE VAN EEN VERORDENING - ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE - SUBSTANTIËLE RECHTSVORM - NIET-INACHTNEMING - UITWERKING
6º WATERS - CIRCULAIRE VAN DE MINISTER VAN LOKALE BESTUREN, GESUBSIDIEERDE WERKEN
EN WATERVOORZIENING VOOR HET WAALSE GEWEST - CIRCULAIRE MET DE DRAAGWIJDTE VAN EEN
VERORDENING - ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE - SUBSTANTIËLE
RECHTSVORM - NIET-INACHTNEMING - UITWERKING
1º Het middel dat tot staving van een cassatieberoep aangevoerd wordt is niet nieuw
wanneer het gegrond is op de schending van een wettelijke bepaling die de essentiële
belangen van de Staat raakt en dus van openbare orde is1.
2º en 3º Artikel 3, §1, van de Wet Raad van State is van openbare orde. (Art. 3, §1, Wet
Raad van State)
4º De circulaire van de minister van Lokale Besturen, Gesubsidieerde Werken en Watervoorziening voor het Waalse gewest over de instellingen voor distributie van drinkbaar
water wat betreft de algemene modelvoorwaarden voor de distributie van drinkbaar water in
het Waalse Gewest van 16 december 1988, die is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1989 en waarvan de bepalingen een normatief karakter hebben, heeft de
waarde van een verordening; de minister was dus, buiten het met bijzondere redenen
omklede geval van hoogdringendheid, ertoe verplicht haar te onderwerpen aan het advies
van de afdeling wetgeving van de Raad van State. (Art. 3, §1, Wet Raad van State)
5º en 6º De omstandigheid dat de Raad van State niet om advies is gevraagd, hoewel dat
een substantiële rechtsvorm is en er geen met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid is aangevoerd, heeft de onwettigheid tot gevolg van de circulaire die de waarde heeft
van een verordening. (Art. 3, §1, Wet Raad van State)
(CORDIPA nv T. WAALSE WATERMAATSCHAPPIJ cvba naar publiek recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0219.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 december 2008 is
1 Cass., 3 juni 1996, AR S.95.0102.N, AC, 1996, nr. 204.
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gewezen door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht, voert de eiseres drie middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede middel
Tweede onderdeel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de verweerster tegen dit onderdeel
heeft aangevoerd: het onderdeel is nieuw.
Het middel dat is aangevoerd tot staving van een cassatieberoep en dat de
schending aanvoert van een wetsbepaling die de essentiële belangen van de Staat
raakt en derhalve van openbare orde is, is niet nieuw.
Artikel 3, §1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van
State waarvan dit onderdeel de schending aanvoert raakt de openbare orde.
Voor het overige vereist het onderzoek van het onderdeel niet dat feitelijke
gegevens worden nagegaan.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel:
Krachtens artikel 3, §1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de
Raad van State onderwerpen de leden van de gewestregeringen, buiten de met
bijzondere redenen omklede gevallen van hoogdringendheid, de tekst van
ontwerpen van reglementaire besluiten aan het met redenen omkleed advies van
de afdeling wetgeving.
Het arrest past de circulaire van de minister van Lokale Besturen,
Gesubsidieerde Werken en Watervoorziening voor het Waalse gewest toe op de
instellingen voor distributie van drinkwater wat betreft de algemene
modelvoorwaarden voor de distributie van drinkwater in het Waalse Gewest van
16 december 1988, die is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 maart
1989. Artikel 2.1 hiervan bepaalt dat de algemene modelvoorwaarden de
juridische betrekkingen regelen tussen de distributeur enerzijds, en de abonnee
en de gebruiker, anderzijds, en dat zij tevens bindend zijn voor elke aanvrager
van een aansluiting.
Die circulaire waarvan de bepalingen een normatief karakter hebben, heeft de
waarde van een reglementair besluit; de minister was dus, buiten het met
bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid, ertoe verplicht haar te
onderwerpen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Uit die circulaire blijkt dat noch de Raad van State om advies is gevraagd noch
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dat de minister zich op de hoogdringendheid heeft beroepen om van die
verplichting ontslagen te zijn.
Aangezien de Raad van State niet om advies is gevraagd, hoewel dat een
substantiële pleegsvorm is, en aangezien hier geen met bijzondere redenen
omklede hoogdringendheid is aangevoerd, is de voornoemde circulaire onwettig.
Het arrest dat oordeelt dat "de reglementaire bepalingen (van die circulaire)
bindend zijn voor de eigenaar van het op het distributienet aangesloten gebouw
zonder dat vereist wordt dat hij op enigerlei wijze de wil te kennen geeft om een
leveringscontract te sluiten", schendt de in het middel vermelde bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige grieven, daar die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de verweerster beveelt de
levering van water te hervatten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
3 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Batselé –
Gelijkluidende conclusie: Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en
De Gryse.

Nr. 102 - 3.2.11
1° KAMER - 3 februari 2011

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - FEITELIJK MIDDEL DAT DOOR DE PARTIJEN NIET IS AANGEVOERD
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL VAN DE EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - FEITELIJK MIDDEL DAT DOOR DE PARTIJEN NIET IS AANGEVOERD
3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - FEITELIJK
MIDDEL DAT DOOR DE PARTIJEN NIET IS AANGEVOERD

1º, 2° en 3° Het arrest dat de veroordeling van de eiser grondt op een door de partijen niet
aangevoerd feitelijk middel, zonder het aan hun tegenspraak te onderwerpen, miskent het
recht van verdediging van de eiser. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(DOMAINE DE LA ROSE BLANCHE nv T. SOWACO nv)
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ARREST (vertaling)

(AR C.10.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2009 gewezen door het
hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert vier middelen aan.
III. BESLISSSING VAN HET HOF
Eerste middel
Tweede onderdeel
In haar appelconclusie vorderde de verweerster dat de eiseres zou worden
veroordeeld tot betaling van de "conventionele interest van 12 pct. op [het]
bedrag [van 39.700 euro]" en voerde hiertoe aan dat "de conventionele interest
van 12 pct. op dat bedrag in een geschil tussen handelaars niet buitensporig is".
In haar appelconclusie betoogde de eiseres dat de verweerster "niet aantoont dat
de conventionele interest 12 pct. bedraagt", dat "de partijen nooit een interest van
12 pct. overeengekomen zijn" en dat "de partijen alleen gebonden zijn door de
bijzondere aannemingsvoorwaarden waarin die interest niet vermeld wordt".
Het arrest beslist dat "(de eiseres) een conventionele verwijlinterest verschuldigd
is van 12 pct. per jaar" op grond dat "(de eiseres) niet rechtsgeldig kan aanvoeren
dat zij niet op de hoogte gebracht is van dat percentage - dat helemaal niet
buitensporig is - (...) aangezien (de verweerster) tegen (verschillende
bestellingen) meer dan eens bezwaar heeft aangetekend zonder dat (de eiseres)
zich hiertegen had verzet".
Het arrest dat zijn beslissing grondt op dat door de partijen niet aangevoerde
middel zonder het aan hun tegenspraak te onderwerpen, miskent het recht van
verdediging van de eiseres.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Tweede onderdeel
In haar appelconclusie vorderde de verweerster dat de eiseres zou worden
veroordeeld tot betaling "van een strafbeding van 15 pct. op 39.700 euro" en
voerde hiertoe aan dat "het strafbeding van 15 pct. evenmin buitensporig is (daar
het hier een geschil tussen handelaars betreft), en strekt tot vergoeding voor
geleden tijdverlies, allerlei gerechtelijke stappen, aanwezigheid op de
deskundigenonderzoeken en allerhande, door het geschil veroorzaakte kosten".
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In haar appelconclusie betoogde de eiseres dat de verweerster "niet aantoont dat
een strafbeding van 15 pct. is overeengekomen voor eventueel te laat betaalde
facturen" en dat "de partijen enkel gebonden zijn door de bedingen van de
bijzondere aannemingsvoorwaarden".
Het arrest beslist dat "het strafbeding van 15 pct. (...) ook door (de eiseres)
verschuldigd is" en wel "om dezelfde redenen" als die welke aan de basis liggen
van de beslissing dat "er met (de eiseres) een verwijlinterest van 12 pct. per jaar
is overeengekomen".
Het arrest dat zijn beslissing grondt op dat door de partijen niet aangevoerde
middel zonder het aan hun tegenspraak te onderwerpen, miskent het recht van
verdediging van de eiseres.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek noch van het derde en vierde middel noch
van de overige onderdelen van het eerste en tweede middel, aangezien die niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt om aan de
verweerster interest te betalen op het hoofdbedrag van 39.700 euro alsook een
vergoeding van 5.955 euro, en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
3 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Fettweis –
Gelijkluidende conclusie: Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 103 - 4.2.11
1° KAMER - 4 februari 2011

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - CURATOR - VORDERING IN RECHTE - VERGOEDING VAN
COLLECTIEVE SCHADE - AARD - GEVOLG
2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT - CURATOR VERGOEDING VAN COLLECTIEVE SCHADE - AARD - GEVOLG
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - CURATOR - VORDERING IN RECHTE - FOUT VAN EEN
DERDE - VERGOEDING VAN COLLECTIEVE SCHADE - BEGRIP - SCHULD - TIJDSTIP - GEVOLG
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1º en 2º De vraag of de curator van een faillissement aanspraak kan maken op de vergoeding van de collectieve schade geleden door de boedel heeft betrekking op een subjectief
recht; het onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van dit subjectief recht betreft niet
de ontvankelijkheid, maar de gegrondheid van de vordering 1. (Artt. 17 en 18, Gerechtelijk
Wetboek)
3º De curator, die namens de boedel de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers
uitoefent, is bevoegd om op te komen voor vergoeding van de collectieve schade ten
gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd of het actief wordt verminderd 2; dat een bepaalde schuld op het tijdstip van het faillissement onbetaald is gebleven, doet nog geen collectieve schade ontstaan waarvoor de
curator bevoegd is om voor de vergoeding ervan op te komen.
(V. T. ELS LEENKNECHT, als curator van het faillissement van THE THREE KID'S bvba)

ARREST

(AR C.09.0420.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
6 april 2009.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het middel
komt op tegen de beslissing aangaande de ontvankelijkheid van de vordering van
de curator terwijl het bestreden arrest die beslissing niet bevat.
2. De vraag of de curator aanspraak kan maken op de vergoeding door de eiseres
van de collectieve schade geleden door de boedel, heeft betrekking op een
subjectief recht. Het onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van het
subjectief recht, betreft niet de ontvankelijkheid, maar de gegrondheid van de
vordering.
3. Het bestreden arrest verklaart de vordering van de curator, tot
schadevergoeding gegrond en de eiseres voert uitsluitend tegen deze beslissing
grieven aan.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
4. De curator oefent namens de boedel de gemeenschappelijke rechten van de
1 Zie Cass. 26 feb. 2004, AR C.01.0402.N, AC, 2004, nr. 106.
2 Zie Cass. 24 okt. 2002, AR C.00.0476.N, AC, 2002, nr. 564, met concl. van advocaat-generaal
DUBRULLE; Cass. 17 jan. 2008, AR F.06.0079.N, AC, 2008, nr. 33.
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schuldeisers uit.
Aldus is de curator bevoegd om op te komen voor de vergoeding van de
collectieve schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van
het faillissement wordt vermeerderd of het actief wordt verminderd.
5. Dat een bepaalde schuld op het tijdstip van het faillissement onbetaald is
gebleven, doet nog geen collectieve schade ontstaan waarvoor de curator
bevoegd is om voor de vergoeding ervan op te komen.
6. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres als bestuurder van de thans
faillietverklaarde vennootschap, de wettelijke verplichting heeft geschonden om
een btw-aangifte in te dienen, de btw-ontvanger aangifte heeft gedaan in het
faillissement voor deze btw-schuld en de curator aanspraak maakt op de
vergoeding door de eiseres van de schade aan de boedel, namelijk de
openstaande btw-schuld.
7. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de achterstallige btwschuld ontegensprekelijk schade is waarvoor de curator bevoegd is om van de
eiseres de vergoeding te vorderen, is het arrest niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
4 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Dirix – Gelijkluidende conclusie: Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 104 - 4.2.11
1° KAMER - 4 februari 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID - VERMOEDEN - PERSONEN DIE ZICH
DAAROP KUNNEN BEROEPEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEWAARDER VAN DE ZAAK - VERHAAL OP EEN DERDE - BEGRIP
1º Het vermoeden van aansprakelijkheid van de bewaarder van zaken, ingevoerd door
artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is ingegeven door de bekommernis om een efficiëntere bescherming te bieden aan hen die schade lijden door zaken die een ander onder

402

HOF VAN CASSATIE

4.2.11 - Nr. 104

zijn bewaring heeft; het bestaat slechts ten gunste van de personen die rechtstreeks
schade lijden, en kan slechts door hen worden aangevoerd1. (Art. 1384, eerste lid, BW)
2º De omstandigheid dat de bewaarder van een zaak op grond van artikel 1384, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek jegens de schadelijder aansprakelijk is voor een gebrek in de zaak,
belet niet dat hij tegen de derde die het gebrek foutief heeft veroorzaakt, een verhaal heeft
voor het bedrag van de schade die hij moet vergoeden2. (Art. 1384, eerste lid, BW)
(VLAAMS GEWEST, Vlaamse Minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken T. BREMCON nv)

ARREST

(AR C.10.0236.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen van 16 juni 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1382 Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens,
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de
schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Krachtens artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek is men niet alleen
aansprakelijk voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar
ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men
moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.
2. Het vermoeden van aansprakelijkheid ingevoerd door artikel 1384, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek, is ingegeven door de bekommernis om een efficiëntere
bescherming te bieden aan hen die schade lijden door zaken die een ander onder
zijn bewaring heeft. Het bestaat slechts ten gunste van de personen die
rechtstreeks schade lijden, en kan slechts door hen worden aangevoerd.
De omstandigheid dat de bewaarder van een zaak op grond van artikel 1384,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek jegens de schadelijder aansprakelijk is voor een
gebrek in de zaak, belet niet dat hij tegen de derde die het gebrek foutief heeft
veroorzaakt, een verhaal heeft voor het bedrag van de schade die hij moet
vergoeden.
3. De appelrechters oordelen dat:
1 Zie Cass. 4 juni 2007, AR C.06.0112.F, AC, 2007, nr. 291.
2 Zie Cass 10 sept. 1981, AC, 1981-82, nr. 26 en Cass. 4 dec. 2000, AR C.98.0330.F, AC, 2000, nr.
663.
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- de eiser aansprakelijk is voor de schade die voortgevloeid is uit de gebrekkige
zaak, te weten de met slijk besmeurde weg die hij onder zijn bewaring had;
- het slijk afkomstig was van de terreinen van de verweerster die onvoldoende
maatregelen trof om de besmeuring van de weg te verhinderen;
- de verweerster op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is
voor de door de slachtoffers geleden schade.
4. Door vervolgens de op het artikel 1382 Burgerlijk Wetboek gegronde
vordering in vrijwaring van de eiser tegen de verweerster af te wijzen om reden
dat de aansprakelijkheid van de eiser als bewaarder van een gebrekkige zaak op
grond van artikel 1384, eerste lid, van dit wetboek een autonome rechtsgrond
voor schadevergoeding vormt, verschillend van de aansprakelijkheid van de
verweerster op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de ontvankelijkheid
van het incidenteel beroep van de eiser, over de door de eiser tegen de
verweerster ingestelde vordering in vrijwaring en over de kosten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen, rechtszitting houdende in hoger beroep.
4 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.
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1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - LEVENSONDERHOUD ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN VOOR 1 SEPTEMBER 2007 - ARTIKEL 42, §5, WET 27 APRIL 2007
- VERNIETIGING DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORWAARDEN
2º LEVENSONDERHOUD - T.A.V. DE ECHTGENOTEN - ECHTSCHEIDING - UITGESPROKEN
VOOR 1 SEPTEMBER 2007 - ARTIKEL 42, §5, WET 27 APRIL 2007 - VERNIETIGING DOOR HET
GRONDWETTELIJK HOF - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORWAARDEN
3º GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 42, §5, WET 27 APRIL 2007 - VERNIETIGING GEVOLG - ECHTSCHEIDING - LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN VOOR 1
SEPTEMBER 2007 - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORWAARDEN
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
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TIJD EN IN DE RUIMTE - ARTIKEL 42, §5, WET 27 APRIL 2007 - GRONDWETTELIJK HOF VERNIETIGING - GEVOLG - ECHTSCHEIDING - LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN
VOOR 1 SEPTEMBER 2007 - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORWAARDEN
1º, 2°, 3° en 4° Ingevolge de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van artikel 42, §5, van
de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, blijft het recht op
een uitkering tot levensonderhoud, verschuldigd ingevolge een echtscheiding uitgesproken
voor 1 september 2007 overeenkomstig de artikelen 229, 231 en 232 Burgerlijk Wetboek,
verworven of uitgesloten krachtens de vroegere wettelijke voorwaarden1 2 3. (Art. 301, BW)
(K. T. D.)

ARREST

(AR C.10.0412.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
11. Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 2 maart 2009.
12. Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
13. Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
I. CASSATIEMIDDELEN
14. De eiseres voert navolgend middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10, 11 en 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 9, §1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, thans
Grondwettelijk Hof;
- artikel 2 Burgerlijk Wetboek;
- artikel 301, §3, Burgerlijk Wetboek, in zijn versie na de wijziging bij de wet van 9 juli
1975 en vóór de wijziging bij de wet van 27 april 2007;
- artikel 301, §4, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, in zijn versie na de wijziging bij de wet
van 27 april 2007;
- artikelen 42, §3 en 44 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding;
- artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In het aangevochten vonnis van 2 maart 2009 verklaart de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel eiseres' hoger beroep tegen het vonnis van 25 oktober 2007 van de vrederechter
van het kanton Vilvoorde, waarbij de verweerder werd veroordeeld om te betalen aan de
eiseres ten titel van onderhoudsbijdrage de som van 300,00 euro per maand vanaf maart
2007, ontvankelijk en gegrond, doet het vonnis a quo teniet en, opnieuw rechtsprekend,
veroordeelt de verweerder om aan de eiseres een onderhoudsbijdrage te betalen ten
belope van 375,00 euro maandelijks vanaf de datum van het gedinginleidend
1 GwH, 3 dec. 2008, nr. 172/2008, rolnr. 4374, AGwH 2008, 2683.
2 Het OM concludeerde eveneens tot vernietiging, doch op het eerste onderdeel, op grond van tegen strijdigheid van beslissingen.
3 Art. 301 BW zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007.
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verzoekschrift.
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel verklaart het incidenteel beroep van de
verweerder ontvankelijk, doch ongegrond, veroordeelt hem tot de kosten en zegt voor
recht dat de verschuldigdheid van deze onderhoudsuitkering van rechtswege zal eindigen
door het verstrijken van de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk, en dit op de
volgende gronden:
"I. Feiten en procedurevoorgaanden
De belangrijkste feiten en voorafgaanden relevant voor de beoordeling van huidige zaak,
zoals zij uit de door partijen neergelegde conclusies en stukken, alsook uit het
rechtsplegingdossier blijken, kunnen als volgt worden samengevat.
1.1 Aanleiding tot de betwisting is een discussie tussen partijen over het bedrag van de
onderhoudsbijdrage die (de verweerder) aan (de eiseres) dient te betalen.
1.2 De oorspronkelijke vordering, van (de verweerder) voor de vrederechter, strekte ertoe
de onderhoudsbijdrage die hij diende te betalen aan (de eiseres) te verminderen naar een
jaarlijks indexeerbare bijdrage ten belope van 275,00 euro.
1.3 In ondergeschikte orde de onderhoudsbijdrage die hij diende te betalen aan (de
eiseres) te verminderen naar een maximaal jaarlijks indexeerbare bijdrage van 395,00
euro per maand.
(De eiseres) concludeerde tot de ongegrondheid van deze vordering.
1.4 De vrederechter verklaarde de vordering ontvankelijk en deels gegrond.
Bij vonnis, op tegenspraak gewezen, door het vredegerecht te Vilvoorde op 25 oktober
2007 de vordering van (de verweerder) gegrond verklaard, waarbij de
onderhoudsbijdrage voor (de eiseres) werd herleid tot 300,00 euro per maand vanaf
maart 2007, geïndexeerd, tot betaling waarvan (de verweerder) alsdan werd veroordeeld;
waarbij (de eiseres) veroordeeld werd tot de kosten van het geding en waarbij het vonnis
uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard, niettegenstaande ieder verhaal en zonder
borgstelling noch kantonnement.
1.5 (De eiseres) tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis.
Haar hoger beroep strekt ertoe het vonnis a quo teniet te doen en haar het
oorspronkelijke toegekende bedrag van de onderhoudsuitkering bepaald bij vonnis van de
vrederechter op 8 maart 1990 toe te kennen, zodat dienvolgens (de verweerder) dient
veroordeeld te worden tot het betalen aan haar van een onderhoudsbijdrage ten belope
van 456,20 euro en dit vanaf maart 2007.
1.6 (De verweerder) concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep.
1.7 (De verweerder) stelt bij een op tegenspraak genomen besluitschrift incidenteel hoger
beroep aan, verzoekt de onderhoudsbijdrage te betalen aan (de eiseres) te verminderen
tot een maandelijks bedrag ten belope van 275,00 euro en verzoekt tevens vast te stellen
dat deze onderhoudsbijdrage zou beperkt worden in de tijd, rekeninghoudende met de
nieuwe bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, desbetreffend.
II. Beoordeling
(...)
B. Nopens de gegrondheid
2.2 Aan het huwelijk van partijen van 23 mei 1975 werd een einde gesteld bij vonnis in
echtscheiding uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 2
december 1986, overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand te Grimbergen.
2.3 Bij vonnis van het vredegerecht Vilvoorde van 8 maart 1990 werd de uitkering na
echtscheiding bepaald op 8.403 frank, omgerekend '456,20 euro' per maand,
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geïndexeerd, rekeninghoudende met de toenmalige inkomsten van (de verweerder), in
1988 met name 55.208 frank of 1.368,57 euro per maand.
2.4 Bij vonnis van de vrederechter van 25 oktober 2007 werd bepaald dat het vroeger
bepaalde onderhoudsgeld hoe dan ook 1/3 van de inkomsten van (de verweerder) in 2007
overschreed, met name 1.986,99 euro, zodat (de verweerder) een vermindering van de te
betalen onderhoudsbijdrage verkreeg en dus thans een onderhoudsbijdrage betaalt ten
belope van 300,00 euro vanaf de maand maart 2007, ogenblik van het neerleggen van het
gedinginleidend verzoekschrift.
2.5 (De verweerder) stelt heden dat een vermindering zich opdringt naar 275,00 euro per
maand, gelet op het feit dat zijn inkomen is verminderd, met name hij geniet van een
pensioen ten belope van 1185,00 euro.
In rechte.
Met betrekking tot het hoofdberoep.
(De eiseres) vordert een onderhoudsbijdrage ten belope van het bedrag dat haar bij
vonnis van de vrederechter in 1990 werd toegekend.
(De verweerder) stelt dat er sedert 1990 ingrijpende gewijzigde omstandigheden zijn, die
een vermindering van de onderhoudsbijdrage rechtvaardigen:
Zo stelt (de verweerder) dat hij op pensioen is gegaan, waardoor hij thans een pensioen
geniet ten belope van 1.185,00 euro maandelijks.
Dat uit de stukken blijkt dat (de eiseres) thans ook een pensioen ontvangt ten belope van
412,97 euro (geïndexeerd maart 2007: 456,20 euro), en daarbovenop ontvangt zij
maandelijks de onderhoudsbijdrage t.b.v. 300,00 euro, wat ons een totaal geeft van
756,20 euro.
(De verweerder) heeft volgens het bijgevoegde stukkenbundel een inkomen van 16.840,00
euro jaarlijks, wat ons een maandelijks inkomen geeft van 1.403,00 euro.
Rekening houdend met de inkomsten en lasten van partijen, acht de rechtbank het billijk
dat de onderhoudsbijdrage bepaald wordt op een bedrag van 375,00 euro maandelijks
vanaf 15 maart 2007, datum van neerlegging van het gedinginleidende verzoekschrift.
Met betrekking tot het incidenteel beroep.
(De verweerder) stelt heden dat een vermindering zich opdringt naar 275,00 euro per
maand gelet op het feit dat zijn inkomen verminderd is, met name, hij geniet van een
pensioen ten belope van 1.185,00 euro.
Gelet op de bovenstaande beschouwingen waarbij het hoger beroep van (de eiseres)
gegrond voorkomt dient dan ook het incidenteel beroep ongegrond te worden verklaard.
(...)
Tweede onderdeel
1. Artikel 44 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding bepaalt dat die wet in werking treedt op 1 september 2007.
Overeenkomstig artikel 2 Burgerlijk Wetboek is de nieuwe wet van toepassing op de
toekomstige gevolgen van onder het stelsel van de vroegere wet ontstane situaties die zich
voordoen of voortzetten onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing
geen afbreuk doet aan onherroepelijk vastgestelde rechten.
Artikel 301, §4, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 27 april
2007, bepaalt dat de duur van de uitkering tot levensonderhoud (na echtscheiding) niet
langer mag zijn dan die van het huwelijk.
2.1. Artikel 42 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding stelt de overgangsbepalingen vast die met name betrekking hebben op het
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nieuw artikel 301 Burgerlijk Wetboek waardoor de vroegere regeling van de na
echtscheiding verschuldigde uitkering tot levensonderhoud werd gewijzigd.
2.2. Ingevolge artikel 42, §3 van de wet van 27 april 2007 blijft het in artikel 301
Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007, bepaalde recht
op een uitkering verworven of uitgesloten krachtens de vroegere wettelijke voorwaarden
indien de echtscheiding werd uitgesproken vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet
van 27 april 2007 overeenkomstig de vroegere de artikelen 229, 231 en 232 Burgerlijk
Wetboek.
Op deze regel was evenwel één uitzondering voorzien wat betreft de toepassing van het
nieuwe artikel 301, §4, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 42, §5 van de wet van 27 april 2007 preciseerde inderdaad het volgende:
Artikel 301, §4 van hetzelfde wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7, is van toepassing op
de uitkeringen tot levensonderhoud, die zijn vastgesteld door een vonnis dat voorafgaat
aan de inwerkingtreding van deze wet.
Indien de duur van de uitkering niet werd bepaald, neemt de in artikel 301, §4 bepaalde
termijn een aanvang op de datum van de inwerkingtreding van deze wet.
Indien de duur van de uitkering werd bepaald, blijft deze duur van toepassing, zonder dat
ze de beperking waarin wordt voorzien in het tweede lid kan overschrijden.
2.3.1. In zijn arrest nr. 172/2008 van 3 december 2008, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 24 december 2008, vernietigde het Grondwettelijk hof het artikel 42, §5,
van de wet van 27 april 2007 op de volgende gronden:
B.18. Door echter, onder voorbehoud van de toepassing van het vroegere artikel 301, §3,
Burgerlijk Wetboek, de regeling van een in de tijd onbeperkte uitkering te vervangen door
een regeling die de uitkering van rechtswege beëindigt na een duur die gelijk is aan die
van het huwelijk, doet de wetgever op discriminerende wijze afbreuk aan de gewettigde
verwachtingen van de personen wier situatie onder de gelding van de vroegere wet was
vastgesteld en enkel onder de bij die wet vastgestelde voorwaarden kon worden
gewijzigd.
(...)
B.20. Hoewel de wetgever vermocht te beslissen dat, voor de met toepassing van de
nieuwe wet uitgesproken echtscheidingen, de uitkering tot levensonderhoud zal worden
bepaald binnen de bij de wet vastgestelde beperkingen, met name met betrekking tot de
duur ervan, is het niet redelijk verantwoord diezelfde regeling toe te passen op de
uitkeringen die, onder de gelding van de vroegere wet, zijn toegekend bij vóór de
inwerkingtreding van die wet definitief geworden rechterlijke beslissingen.
Overeenkomstig artikel 9, §1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 van het
Arbitragehof, thans het Grondwettelijk Hof, hebben de door het Arbitragehof, thans
Grondwettelijk hof genoemd, gewezen vernietigingsarresten een absoluut gezag van
gewijsde vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
2.3.2. Het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde gelijkheids- en nietdiscriminatiebeginsel houdt in dat de rechtssubjecten die zich in een vergelijkbare situatie
bevinden, op gelijke wijze moeten worden behandeld.
In zijn arresten nrs. 115/2009 van 16 juli 2009 en 141/2009 van 17 september 2009 zegde
het Grondwettelijk Hof voor recht dat artikel 42, §3 van de wet van 27 april 2007 de
artikelen 10 en 11 Grondwet niet schendt geïnterpreteerd in die zin dat, wanneer de
echtscheiding is uitgesproken vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, de
daarin vermelde vroegere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven
zowel voor de toekenning van het recht op een uitkering tot levensonderhoud als voor de
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wijze van vaststelling daarvan. In die interpretatie bestaat er geen discriminerend
verschil in behandeling vermits de situatie der echtgenoten uitsluitend wordt geregeld
door de vroegere artikelen van het Burgerlijk Wetboek.
2.4. Uit de voormelde in hun onderlinge samenhang gelezen bepalingen en gelet op de
vernietiging van artikel 42, §5 van de wet van 27 april 2007 volgt dat het recht op een
uitkering na echtscheiding verworven blijft overeenkomstig de vroegere wettelijke
voorwaarden, bepaald bij artikel 301 Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de
wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007, indien de echtscheiding op grond van fout
werd uitgesproken bij een in kracht van gewijsde getreden vonnis of arrest vóór 1
september 2007.
In dat geval blijft het oude artikel 301 Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de
wet van 27 april 2007, van toepassing om de aanspraak, de omvang en de modaliteiten
van de onderhoudsuitkering na echtscheiding te bepalen. Dit houdt in dat de duur van die
uitkering kan worden beperkt onder de voorwaarden van artikel 301, §3, Burgerlijk
Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007, en dat die uitkering
derhalve niet van rechtswege vervalt na een duur, gelijk aan de periode dat het
ontbonden huwelijk heeft geduurd, zoals voorzien in het nieuwe artikel 301, §4,
Burgerlijk Wetboek.
2.5. Artikel 301, §3, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, in zijn versie vóór de wijziging bij de
wet van 27 april 2007, bepaalt dat de rechtbank de uitkering kan verminderen of opheffen
indien de toestand van de uitkeringsgerechtigde een ingrijpende wijziging heeft
ondergaan zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is.
De rechter kan die uitkering, bij toepassing van artikel 301, §3, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek, in zijn versie vóór de wijziging bij de wet van 27 april 2007, in de tijd beperken
wanneer de uitkeringsgerechtigde echtgenoot, gelet op zijn inkomsten en mogelijkheden,
na verloop van een bepaalde tijd in staat zal zijn zelf in zijn bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat aan het huwelijk van partijen een einde werd
gemaakt bij vonnis van 2 december 1986, overgeschreven in de registers van de
Burgerlijke Stand te Grimbergen (1) en dat de uitkering na echtscheiding bij vonnis van
het vredegerecht Vilvoorde van 8 maart 1990 werd bepaald op 8.403 frank of '456,20
euro' per maand, geïndexeerd (2) terwijl tussen partijen geen betwisting bestond dat dit
onderhoudsgeld werd toegekend bij toepassing van het artikel 301 Burgerlijk Wetboek
(3).
Bij het bestreden vonnis werd verweerder veroordeeld om aan eiseres, vanaf de datum
van het gedinginleidend verzoekschrift, een onderhoudsuitkering na echtscheiding te
betalen van 375,00 euro per maand.
Het aldus vastgestelde onderhoudsgeld kon bijgevolg enkel in de tijd worden beperkt
onder de voorwaarden van artikel 301, §3, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij de wet van 27 april 2007, nu de echtscheiding op grond
van fout tussen partijen werd uitgesproken bij een in kracht van gewijsde getreden vonnis
vóór 1 september 2007.
Door voor recht te zeggen dat de verschuldigdheid van deze onderhoudsuitkering van
rechtswege zal eindigen door het verstrijken van de termijn gelijk aan de duur van het
huwelijk, zoals voorzien in het nieuwe artikel 301, §4, Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij
de wet van 27 april 2007, schenden de appelrechters het artikel 42, §3 van de wet van 27
april 2007 luidens hetwelk het in artikel 301 Burgerlijk Wetboek (oud) bepaalde recht op
een uitkering verworven blijft krachtens de vroegere wettelijke voorwaarden indien de
echtscheiding, zoals in casu, werd uitgesproken vóór de inwerkingtreding van de wet van
27 april 2007 en schenden zij tevens de artikelen 2 Burgerlijk Wetboek, 44 van de wet van
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27 april 2007 en 301, §4, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van
27 april 2007, door laatstgenoemd artikel met terugwerkende kracht toe te passen op een
onderhoudsuitkering verschuldigd na een echtscheiding uitgesproken en in kracht van
gewijsde getreden vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007.
Door, onder voorbehoud van toepassing van het vroegere artikel 301, §3, Burgerlijk
Wetboek, de regeling van een in de tijd onbeperkte uitkering te vervangen door een
uitkering die van rechtswege eindigt na een duur, gelijk aan die van het huwelijk, doen de
appelrechters bovendien op discriminerende wijze afbreuk aan de gewettigde
verwachtingen van eiseres wiens situatie onder de vroegere wet was vastgesteld en enkel
onder de bij die wet vastgestelde voorwaarden kon worden gewijzigd, en schenden zij de
artikelen 10 en 11 Grondwet.
Door de verschuldigdheid van de litigieuze onderhoudsuitkering 'van rechtswege' te
beëindigen na het verstrijken van de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk, zonder
vast te stellen of na te gaan dat eiseres, gelet op haar inkomsten en mogelijkheden, na
verloop van die termijn in staat zal zijn in haar bestaan te voorzien op een gelijkwaardige
wijze als tijdens het samenleven, schenden de appelrechters tevens artikel 301, §3,
Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2007.
Door bij toepassing van artikel 42, §5 van de wet van 27 april 2007 te zeggen voor recht
dat de verschuldigdheid van de toegekende onderhoudsuitkering van rechtswege zal
eindigen door het verstrijken van de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk en door
aldus artikel 301, §4, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 27 april 2007,
toe te passen op de uitkeringen tot levensonderhoud vastgesteld door een vonnis dat
voorafgaat aan de inwerkingtreding van deze wet, dan wanneer voormeld artikel 42, §5
bij arrest nr. 172/2008 van 3 december 2008 door het Grondwettelijk hof werd vernietigd,
miskennen de appelrechters tevens het absoluut gezag van gewijsde van dit arrest, nu dit
vóór de uitspraak van het bestreden vonnis werd bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 24 december 2008, en schenden zij artikel 9, §1 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 301, §4, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de duur van de
uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding niet langer mag zijn dan die van
het huwelijk.
Artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding (verder: Wet 27 april 2007), in werking getreden op 1 september
2007, bepaalt dat indien de echtscheiding werd uitgesproken vóór de
inwerkingtreding van deze wet, overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 231
en 232 van hetzelfde wetboek, het in artikel 301 van hetzelfde wetboek bepaalde
recht op een uitkering verworven of uitgesloten blijft krachtens de vroegere
wettelijke voorwaarden.
2. Artikel 42, §5, Wet 27 april 2007 voorzag echter in een uitzondering op de
voormelde regel. Het bepaalde immers:
"Artikel 301, §4 van hetzelfde wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7, is van
toepassing op de uitkeringen tot levensonderhoud, die zijn vastgesteld door een

410

HOF VAN CASSATIE

4.2.11 - Nr. 105

vonnis dat voorafgaat aan de inwerkingtreding van deze wet.
Indien de duur van de uitkering niet werd bepaald, neemt de in artikel 301, §4
bepaalde termijn een aanvang op de datum van de inwerkingtreding van deze
wet.
Indien de duur van de uitkering werd bepaald, blijft deze duur van toepassing,
zonder dat ze de beperking waarin wordt voorzien in het tweede lid kan
overschrijden."
Bij arrest nummer 172/2008 van 3 december 2008 (BS 24 december 2008) heeft
het Grondwettelijk Hof dit artikel 42, §5, vernietigd.
3. Ingevolge de vernietiging van dit artikel 42, §5, blijft het recht op een
uitkering tot levensonderhoud, verschuldigd ingevolge een echtscheiding
uitgesproken vóór 1 september 2007 overeenkomstig de artikelen 229, 231 en
232 Burgerlijk Wetboek, verworven of uitgesloten krachtens de vroegere
wettelijke voorwaarden.
4. De appelrechters stellen vast dat:
- het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 2 december 1986
de echtscheiding van de partijen heeft uitgesproken;
- het vonnis van de vrederechter van het kanton Vilvoorde van 8 maart 1990 de
uitkering na echtscheiding heeft bepaald;
- het beroepen vonnis die uitkering heeft verminderd.
De appelrechters beperken van rechtswege de uitkering tot een periode gelijk aan
de duur van het huwelijk, niettegenstaande het huwelijk werd ontbonden vóór 1
september 2007.
Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van de cassatie
5. De cassatie strekt zich ook uit tot de beslissing over de omvang van de
uitkering. Die beslissing is er immers nauw mee verbonden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtszitting
houdend in hoger beroep.
4 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Forrier, afdelingsvoorzitter –
Andersluidende conclusie: Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 106 - 4.2.11

HOF VAN CASSATIE

411

Nr. 106 - 4.2.11
1° KAMER - 4 februari 2011

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) VORMING VAN EEN BOEDEL - SAMENLOOP - GEVOLG
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID - VOORWAARDEN - VERVULLING - TIJDSTIP
3º SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID - FAILLISSEMENT - VOORWAARDEN VERVULLING - TIJDSTIP
4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID - SCHULDVORDERINGEN EN SCHULDEN ONTSTAAN VOOR EN NA
FAILLISSEMENT

5º SCHULDVERGELIJKING - MOGELIJKHEID - FAILLISSEMENT - SCHULDVORDERINGEN EN
SCHULDEN ONTSTAAN VOOR EN NA FAILLISSEMENT

6º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING ONTBINDING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - AARD - BESTAAN - TIJDSTIP
7º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - ONTBINDING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - AARD BESTAAN - TIJDSTIP
1º Het faillissement heeft de vorming van een boedel en een samenloop tussen de schuldeisers van de gefailleerde tot gevolg, zodat tussen deze schuldeisers, de schuldeisers in de
boedel, het gelijkheidsbeginsel van toepassing is1.
2º en 3º Uit de regels die een toepassing zijn van het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers na samenloop en van het fixatiebeginsel vloeit voort dat schuldvergelijking na
faillissement in beginsel uitgesloten is; het erkennen van schuldvergelijking in de gevallen
waar er een nauwe band bestaat tussen de schuldvorderingen tast de regel van de gelijkheid van de schuldeisers bij faillissement niet aan; aldus is in die omstandigheden de
schuldvergelijking mogelijk ook al zijn de voorwaarden voor schuldvergelijking eerst na het
faillissement in vervulling gegaan2. (Artt. 1289 en 1298, BW; Art. 17, 2°, Faillissementswet
1997)
4º en 5º Schuldvergelijking blijft in beginsel uitgesloten tussen schulden en schuldvorderingen ontstaan voor het faillissement en schuldvorderingen en schulden ontstaan na het
faillissement3. (Artt. 1289 en 1298, BW; Art. 17, 2°, Faillissementswet 1997)
6º en 7º Bij wederkerige overeenkomsten zijn de exceptie van niet-uitvoering, het ontbindingsrecht in geval van wanprestatie krachtens artikel 1184 Burgerlijk Wetboek en de
daarop gesteunde vordering tot schadevergoeding inherent aan de rechtsverhouding en
worden zij geacht van bij de aanvang te bestaan ongeacht het tijdstip waarop de contractspartij er een beroep op doet4. (Art. 1102, 1134 en 1184 BW; Algemeen rechtsbeginsel van
de exceptie van niet-uitvoering van een verbintenis in een wederkerige overeenkomst).
1 Cass. 24 juni 2010, AR C.09.0365.N, AC, 2010, nr. 457, met concl. van advocaat-generaal THIJS.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Zie Cass., 28 jan. 2005, AR C.04.0035.N, AC, 2005, nr. 59.
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(UNITED REAL ESTATE nv T. JEAN-MARIE VERSCHELDEN en ELS LEENKNECHT, als curatoren van het faillissement
van de nv WEST-KONSTRUKT )

ARREST

(AR C.10.0443.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
25 januari 2010.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het faillissement heeft de vorming van een boedel en een samenloop tussen de
schuldeisers van de gefailleerde tot gevolg, zodat tussen deze schuldeisers - de
schuldeisers in de boedel - het gelijkheidsbeginsel van toepassing is.
2. Artikel 1298 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het algemeen dat geen
schuldvergelijking plaatsheeft ten nadele van de verkregen rechten van derden.
3. Uit deze regels die een toepassing zijn van het beginsel van de gelijkheid van
de schuldeisers na samenloop en van het fixatiebeginsel vloeit voort dat
schuldvergelijking na faillissement in beginsel uitgesloten is.
Het erkennen van de schuldvergelijking in de gevallen waar er een nauwe
samenhang bestaat tussen de schuldvorderingen, tast de regel van de gelijkheid
van de schuldeisers bij faillissement niet aan. Aldus is in die omstandigheden de
schuldvergelijking mogelijk ook al zijn de voorwaarden voor schuldvergelijking
eerst na het faillissement in vervulling gegaan.
Schuldvergelijking blijft echter in beginsel uitgesloten tussen schulden en
schuldvorderingen ontstaan vóór het faillissement en schuldvorderingen en
schulden ontstaan na het faillissement, ook al is er samenhang.
4. Bij wederkerige overeenkomsten zijn de exceptie van niet-uitvoering, het
ontbindingsrecht in geval van wanprestatie krachtens artikel 1184 Burgerlijk
Wetboek en de daarop gesteunde vordering tot schadevergoeding inherent aan de
rechtsverhouding en worden zij geacht van bij de aanvang te bestaan ongeacht
het tijdstip waarop de contractspartij er een beroep op doet.
5. Uit het arrest blijkt dat:
- de eiseres een aannemingsovereenkomst heeft gesloten met West-Konstrukt nv;
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- West-Konstrukt nv aan de eiseres twee facturen heeft verzonden voor een
bedrag van 282.400 euro;
- West-Konstrukt nv op 4 augustus 2008 failliet werd verklaard;
- de curators op 6 augustus 2008 aanspraak maken op de betaling van de
factuurschuld van 282.400 euro voor de gedeeltelijk uitgevoerde werken;
- korte tijd nadien de curators op grond van artikel 46 Faillissementswet aan de
eiseres melden dat de overeenkomst niet verder zal worden uitgevoerd;
- de eiseres aanspraak maakt op schadevergoeding wegens de niet-nakoming van
de overeenkomst die de appelrechters bepalen op 71.127,57 euro;
- de eiseres aanspraak maakt op de schuldvergelijking van dit bedrag met haar
factuurschuld voor de gedeeltelijk uitgevoerde werken.
6. De appelrechters verwerpen de vordering van de eiseres om tot
schuldvergelijking te mogen overgaan tussen haar schuldvordering tot
schadevergoeding en schuld uit de beide facturen voor de gedeeltelijk
uitgevoerde werken, omdat de schuldvorderingen niet beide dateren van vóór het
tijdstip van de samenloop aangezien de vordering van de eiseres tot
schadevergoeding eerst ontstaan is op het ogenblik van de beslissing van de
curators om de overeenkomst niet verder uit te voeren.
7. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
schuldvergelijking en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
4 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Dirix – Gelijkluidende conclusie: Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Nr. 107 - 4.2.11
1° KAMER - 4 februari 2011

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - DEVOLUTIEVE WERKING - TAAK VAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP - VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP
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2º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE WERKING TAAK VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP - VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP
1º en 2º Uit de devolutieve werking van het hoger beroep volgt dat de rechter die in hoger
beroep kennisneemt van het hoger beroep tegen een beslissing die de maatregelen in kort
geding heeft gewezen, de wettigheid van de beroepen kortgedingmaatregelen moet onderzoeken1 2. (Artt. 584, eerste lid, en 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
(GRONDINVEST nv T. GEMACHTIGDE AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED namens het VLAAMS GEWEST)

ARREST

(AR C.10.0459.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
26 februari 2010.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De eerste en tweede verweerder voeren een grond van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel aan: het onderdeel voert schending aan van artikel 584, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek; nochtans heeft de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg de beroepen beslissing gewezen en niet de voorzitter van de
rechtbank van koophandel of van de arbeidsrechtbank, zodat het onderdeel
artikel 584, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek als geschonden had moeten
vermelden.
2. De betwisting tussen de partijen heeft geen betrekking op een
bevoegdheidsgeschil tussen voorzitters van verschillende rechtbanken, maar
uitsluitend op het al dan niet spoedeisend karakter van de vordering en de
gevolgen van het ophouden van dat spoedeisend karakter.
3. Zowel artikel 584, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek als artikel 584, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek vereisen eenzelfde spoedeisend karakter. De manifest per
vergissing vermelde verwijzing naar het tweede lid van dit artikel, heeft dan ook
1 Zie Cass. 17 april 2009, AR C.08.0329.N, AC, 2009, nr. 255.
2 Het OM concludeerde tot verwerping; het was o.m. van mening dat het eerste onderdeel niet
ontvankelijk was nu het ter zake ging om een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, zetelend in kort geding, en artikel 584, eerste lid, Ger.W. niet als geschonden was
aangewezen.
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geen enkel inhoudelijk gevolg.
Het onderdeel voldoet aan het vereiste van artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek
dat bepaalt dat het verzoekschrift de vermelding moet bevatten van de wettelijke
bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd.
De grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel moet worden verworpen.
Eerste onderdeel
4. Artikel 584, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad
uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht
onttrekt.
De voorzitter die in kort geding zetelt, dient om een maatregel bij voorraad op te
leggen in de zin van dit artikel, uit te maken of de vordering op het ogenblik van
hun uitspraak nog een spoedeisend karakter heeft.
5. Artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het hoger beroep
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf
aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep.
6. Uit die devolutieve werking van het hoger beroep volgt dat de rechter die in
hoger beroep kennisneemt van het hoger beroep tegen een beslissing die de
maatregelen in kort geding heeft gewezen, de wettigheid van de beroepen
kortgedingmaatregelen moet onderzoeken.
7. De appelrechter oordeelt dat hij de wettigheid van de door de eerste rechter
bevolen kortgedingmaatregelen met de daaraan verbonden dwangsom niet meer
dient te onderzoeken, omdat deze maatregelen inmiddels werden uitgevoerd en
de vordering van de eiseres aldus geen voorwerp meer heeft. Hij verantwoordt
aldus zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet ten aanzien van de in
cassatie betrokken partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
4 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Dirix – Andersluidende conclusie: Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes
en Geinger.
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Nr. 108 - 7.2.11
3° KAMER - 7 februari 2011

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS§1, EERSTE LID - ZWAKKE
WEGGEBRUIKER - VERKEERSONGEVAL - PLAATS - BEGRIP
Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis, §1, eerste lid WAM 1989, is het ongeval
dat zich voordoet op de openbare weg en op terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn
voor een aantal personen die het recht hebben om er te komen en dat verband houdt met
de risico’s van het wegverkeer 1. (Art. 29bis, §1, eerste lid, WAM 1989, zoals van toepassing
na de wijziging bij wet van 13 april 1995 en voor de wijziging bij wet van 19 januari 2001)
(GENERALI BELGIUM nv T. AXA BELGIUM nv e.a.)

ARREST

(AR C.10.0147.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde van 25 juni 2009.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 31 december 2010 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 29bis, §1, eerste lid, WAM 1989, zoals van toepassing na de wijziging
bij wet van 13 april 1995 en voor de wijziging bij wet van 19 januari 2001,
bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, alle
schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend
uit lichamelijke letsels of het overlijden, met uitzondering van de stoffelijke
schade, vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de
eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze
wet.
2. Een verkeersongeval in de zin van die bepaling is het ongeval dat zich
voordoet op de openbare weg en op terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn
voor een aantal personen die het recht hebben om er te komen en dat verband
houdt met de risico's van het wegverkeer.
1 Zie Cass.,25 januari 2008, AR C.07.0261.F, AC., 2008, nr.64.
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3. De appelrechters stellen vast dat het ongeval waarbij de tweede verweerder
zwaar gewond werd, zich voordeed te Doel aan het Deurganckdok op 27 oktober
2000, op het ogenblik dat een vrachtwagen-betonmixer, bestuurd door de
verzekerde van de eiseres achteruit reed en nog deelnam aan het verkeer.
4. De appelrechters overwegen dat het begrip openbare plaats, dat niet alleen de
openbare weg, maar ook terreinen toegankelijk voor het publiek en de nietopenbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn omvat,
veel ruimer is dan openbare weg.
Zij oordelen dat, hoewel aan de ingang tot het Deurganckdok een bord was
aangebracht "verboden toegang voor onbevoegden", het terrein geen
privékarakter heeft, omdat het grote dok beschikbaar is voor verkeer van
tientallen firma's en omdat het niet zo is dat het Deurganckdok enkel
toegankelijk zou zijn geweest onder een uitdrukkelijke toelating.
5. Aldus verantwoorden zij naar recht hun beslissing dat het terrein waarop het
ongeval zich voordeed, beantwoordt aan het vereiste plaatscriterium voor de
toepassing van artikel 29bis WAM 1989.
Het onderdeel kan in zoverre niet aangenomen worden.
6. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het bestreden vonnis het Hof in de
onmogelijkheid stelt zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, kan het niet worden
aangenomen.
7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters beslissen dat het
ongeval zich voordeed op de openbare weg, berust het op een verkeerde lezing
van het vonnis en mist het bijgevolg feitelijke grondslag.
8. Na op grond van eigen motieven te hebben beslist dat het ongeval onder de
toepassing valt van artikel 29bis WAM 1989, overwegen de appelrechters dat er
anders over oordelen zou indruisen tegen de gevestigde rechtspraak.
Zodoende geven zij aan die rechtspraak geen algemene en als regel geldende
draagwijdte.
In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, mist het onderdeel feitelijke
grondslag.
9. De appelrechters beslissen dat de plaats waar het ongeval zich heeft
voorgedaan, geen privékarakter heeft.
In zoverre het onderdeel kritiek levert op de overwegingen van de appelrechters
met betrekking tot de gelding van de WAM-waarborg voor het gebruik van het
motorrijtuig op privaat grondgebied, is het gericht tegen een overtollig gegeven
reden en kan het derhalve, bij gebrek aan belang, niet tot cassatie leiden.
Tweede onderdeel
10. Na te hebben geoordeeld dat de eiseres tot vergoeding gehouden is op grond
van artikel 29bis WAM 1989, oordelen de appelrechters dat de argumenten van
de tweede verweerder, die naast zijn vordering tegen de eiseres op grond van
artikel 29bis WAM 1989, in het raam van zijn incidenteel beroep tevens diverse
inbreuken had ingeroepen, niet meer beantwoord dienen te worden. Zij verklaren
het incidenteel beroep van de tweede verweerder ontvankelijk, doch ongegrond.
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Derhalve hebben de appelrechters de eiseres alleen op grond van artikel 29bis
WAM 1989 veroordeeld tot vergoeding.
11. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de eiseres tevens veroordeeld wordt op
grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van haar verzekerde voor het
ongeval, berust op een verkeerde lezing van het vonnis en mist bijgevolg
feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en van
Eeckhoutte.

Nr. 109 - 7.2.11
3° KAMER - 7 februari 2011

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS, §1 - ZWAKKE
WEGGEBRUIKER - RECHTHEBBENDE - DRAAGWIJDTE
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS, §1 - ZWAKKE
WEGGEBRUIKER - RECHTHEBBENDE - WERKGEVER - TOEPASSING
1º Onder rechthebbenden in de zin van artikel 29bis, §1, eerste lid WAM 1989, dienen de
personen te worden verstaan die zelf schade lijden ten gevolge van de letsels of het overlijden van het slachtoffer1. (Art. 29bis, §1, eerste lid, WAM 1989, zoals van toepassing na de
wijziging bij wet van 13 april 1995 en voor de wijziging bij wet van 19 januari 2001)
2º De werkgever die loon doorbetaalt aan zijn werknemer die het slachtoffer is van een
ongeval en ingevolge de opgelopen letsels geen arbeidsprestaties verricht, lijdt schade en
is hierdoor een rechthebbende in de zin van artikel 29bis, §1, eerste lid, WAM 19892. (Art.
29bis, §1, eerste lid, WAM 1989, zoals van toepassing na de wijziging bij wet van 13 april
1995 en voor de wijziging bij wet van 19 januari 2001)
(NATEUS nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Landsverdediging)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier :
1. Situering.
In de zaak die thans voorligt was een werknemer van verweerster als zwakke wegge bruiker slachtoffer van een verkeersongeval. Partijen zijn het erover eens dat het geen
arbeids(weg)ongeval betrof. Verweerster voerde aan dat haar werknemer een tijdlang
werkonbekwaam is geweest, maar zij in die periode wel zijn wedde heeft doorbetaald
zonder dat hiervoor prestaties werden verricht. Verweerster stelt hierdoor schade geleden
te hebben.
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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De appelrechters stellen vast dat verweerster als werkgever op basis van artikel 29bis
WAM vergoeding vordert voor eigen schade en oordelen dat zij als rechthebbende in de
zin van artikel 29bis WAM moet beschouwd worden nu hiermee diegene bedoeld wordt
die persoonlijk schade lijdt door weerkaatsing en een eigen recht heeft op vergoeding
ingevolge het overlijden of de letsels die het slachtoffer direct lijdt.
Eiseres voert in het enig middel aan dat de appelrechters met deze beoordeling artikel
29bis WAM schenden.
2. Het begrip "rechthebbende" in artikel 29bis WAM.
2.1. Krachtens dit artikel, zoals te dezen van toepassing, dit is vóór de wijziging bij wet
van 19 januari 2001 wordt bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen
betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, WAM, 1989, de schade geleden
door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of
overlijden, met uitzondering van de stoffelijke schade behoudens kledijschade en de
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken voertuigen, hoofdelijk
vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of
de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.
De begrippen "slachtoffer" en "rechthebbenden" werden noch in dit artikel, noch in
andere bepalingen van deze wet gedefinieerd, zodat zij moeten geïnterpreteerd worden
overeenkomstig het gemeenrecht.
Slachtoffer is dan degene bij wie de schade onmiddellijk inslaat, terwijl "rechthebbende"
degene is die persoonlijk schade lijdt door weerkaatsing en een eigen recht op vergoeding
heeft ingevolge het overlijden of de lichamelijke letsels die het slachtoffer direct lijdt 3 4.
Schade bij weerkaatsing is geen onrechtstreekse schade maar persoonlijke en specifieke
schade die rechtstreeks het vermogen of de gevoelens van een ander rechtssubject treft.
Het betreft dus niet enkel de morele schade en/of het inkomstenverlies van nabestaanden,
maar ook bijvoorbeeld de schade die een vennootschap lijdt door het uitvallen van haar
afgevaardigd-bestuurder5.
Ook de publiekrechtelijke werkgever kan ingevolge een ongeval van één van haar ambtenaren schade door weerkaatsing lijden.
Uw Hof oordeelde6 “dat een publiekrechtelijke persoon die, ten gevolge van een fout van
een derde, krachtens de op hem rustende contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichtingen, aan een van zijn personeelsleden de wedde en de op die wedde rustende
lasten moet doorbetalen zonder van dat personeelslid arbeidsprestaties te ontvangen,
gerechtigd is op een vergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt;
Dat het bestaan van een dergelijke verplichting niet uitsluit dat er schade is, in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij uit de overeenkomst, de wet of het regle ment volgt dat de betaling definitief voor rekening moet blijven van degene die ze op die
grond moet verrichten;”
In de nasleep van de loondoorbetalingsarresten van Uw Hof is de vraag gerezen of de
publiekrechtelijke werkgever een eigen recht kan doen gelden tot vergoeding van zijn
schade op grond van artikel 29bis WAM. Deze vraag moet immers onderscheiden worden
van de vraag of de publiekrechtelijke werkgever als gesubrogeerde in de rechten van het
slachtoffer zijn uitgaven kan verhalen op de WAM-verzekeraar krachtens artikel 29bis
3 C. VAN SCHOUBROECK, Vergoeding van schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid,
in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen,
XXXIII° Postuniversitaire cyclus Delva, Gandaius, 530.
4 L. CORNELIS, De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, RW, 1998-1999, 527.
5 Ibid.
6 Cass. 10 april 2003, AR C.01.0329.F, AC, 2003, nr. 245.
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WAM. Een dergelijk verhaal bestaat voor de publiekrechtelijke werkgever enkel wanneer
het verkeersongeval tegelijk een arbeids(weg)ongeval is. In dat geval laat artikel 14bis, §3
van de Arbeidsongevallen- en beroepsziektenwet overheidspersoneel de publiekrechtelijke werkgever uitdrukkelijk in de rechten treden die het slachtoffer of zijn rechthebbenden hadden kunnen uitoefenen krachtens artikel 29bis WAM7.
In de zaak die thans voorligt wordt echter niet betwist dat het geen arbeids(weg)ongeval
betrof. Bovendien werd geoordeeld dat het slachtoffer zelf aansprakelijk was voor het
ongeval en kon de werkgever geen vordering op grond van artikel 1382-1383 BW uitoefenen8.
Vanuit een ruime interpretatie van het begrip "rechthebbende" kan de publiekrechtelijke
werkgever dus aanzien worden als een rechtssubject dat schade bij weerkaatsing lijdt door
het ongeval dat zijn werknemer trof, en kan hij op grond van een eigen recht krachtens
artikel 29bis WAM vergoeding verkrijgen voor de betalingen die hij als gevolg van de
letsels van zijn personeelslid heeft moeten doen, wat kan aanzien worden als schade
voortvloeiend uit de lichamelijke letsels.
2.2. Er zou kunnen betwijfeld worden of de ratio van de vergoedingsregeling van artikel
29bis WAM er wel toe strekt alle schadelijders bij weerkaatsing recht te geven op vergoe ding. Deze regeling is immers ingegeven door de bekommernis het lot van bepaalde
verkeersslachtoffers te verbeteren en in het bijzonder de vergoeding van de door hen
geleden letselschade te vergemakkelijken.
Deze zienswijze kan nog versterkt worden na het arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010
waarbij het Grondwettelijk Hof op een prejudiciële vraag van de politierechtbank te
Antwerpen, oordeelde over de bestaanbaarheid van artikel 29bis WAM met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet "in de interpretatie dat enkel natuurlijke personen als "rechthebbende" in de zin van dit artikel kunnen aangemerkt worden en dat rechtspersonen
daarvan worden uitgesloten."
Het Grondwettelijk Hof overwoog dat de bedoelde natuurlijke personen en de rechtspersonen vergelijkbare categorieën van personen zijn, vermits beiden de vergoeding
nastreven van de schade bij weerkaatsing die veroorzaakt is door een verkeersongeval.
Het Hof oordeelde, in de interpretatie van de verwijzende rechter dat:
- het verschil in behandeling berust op een objectief criterium namelijk de vaststelling of
de rechthebbende een natuurlijke of een rechtspersoon is,
- die maatregel ook relevant is omdat hij ertoe strekt de financiële belangen van het
verkeersslachtoffer en van zijn familie te vrijwaren om te vermijden dat zij in een finan cieel hachelijke situatie zouden terechtkomen, terwijl de rechtspersonen-werkgevers
meestal over grotere financiële middelen beschikken, waardoor het voor hen eenvoudiger
zal zijn de schade bij weerkaatsing ten laste te nemen,
- die maatregel geen onevenredige gevolgen heeft omdat de uitsluiting van rechtsperso nen-werkgevers uit dit begrip, niet betekent dat zij het door hen betaalde loon en de door
hen betaalde vergoedingen niet zouden kunnen terugvorderen, aangezien volgens paragraaf 5 van dit artikel de regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
toepassing blijven op alles wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld bij die wetsbepaling.
Uit dit arrest afleiden dat de discussie over de draagwijdte van het begrip "rechthebbende"
in artikel 29bis beslecht is nu het Grondwettelijk Hof geoordeeld heeft dat de rechtsper-

7 I. BOONE, De eigen schade van de publiekrechtelijke werkgever, noot onder Cass. 10 april 2003, in
RABG., 2005, 1095.
8 Zie Cass. 21 september 2009, AR C.08.0245.N, Pas., 2009, nr. 511;ook gepubliceerd in NJW,
2009, 902 met noot I. BOONE en V.A.V., 2010, 148 met noot J. MUYLDERMANS.
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sonen hier niet onder vallen, is een te overhaaste conclusie9.
Er dient immers op gewezen te worden dat:
- het Grondwettelijk Hof enkel uitspraak heeft gedaan over deze problematiek van artikel
29bis "in de interpretatie die de verwijzende rechter hieraan heeft gegeven". Het is niet de
taak van het Grondwettelijk Hof te zeggen of een interpretatie correct is, maar wel om te
onderzoeken of de norm in een bepaalde interpretatie bestaanbaar is met de normen
waaraan het Hof mag toetsen. Het Grondwettelijk Hof is dus geen rechtsprekend orgaan
dat het probleem oplost van de juridische interpretatie waarmee de verwijzende rechter
wordt geconfronteerd. Wanneer het onderzoek in de door de rechter gegeven interpretatie
leidt tot de conclusie dat de bepaling in die lezing conform de Grondwet is, is er geen
aanleiding het onderzoek verder te zetten in een andere interpretatie. Zulks vindt zijn
verklaring in het gegeven dat het niet de taak is van het Grondwettelijk Hof om erover te
oordelen of deze of gene interpretatie van de in het geding zijnde wettelijke norm al dan
niet correct is, maar wel om de grondwettigheid of de conformiteit met de bevoegdheidverdelende regels van die norm te onderzoeken 10.
- Bovendien heeft het Hof, zoals blijkt uit wat werd vermeld onder punt B.1.2. van het
arrest, zijn beoordeling beperkt tot het geval waarin een publiekrechtelijke werkgever
ingevolge de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon en bijzondere vergoedingen heeft doorbetaald en deze door de werkgever worden teruggevorderd, en heeft het
dus niet in algemene zin uitspraak gedaan over andere gevallen waarin een rechtspersoon
schade bij weerkaatsing kan leiden, bij voorbeeld, zoals reeds vermeld, de situatie waarin
een vennootschap schade lijdt door het uitvallen van haar afgevaardigd- bestuurder.
- Het Grondwettelijk Hof lijkt trouwens zijn beoordeling zelf restrictief op te vatten door
onder andere onder punt B.6.2. erop te wijzen dat rechtspersonen- werkgevers meestal, in
tegenstelling tot natuurlijke personen over grotere financiële middelen beschikken,
waarmee het Hof lijkt aan te nemen dat dit niet altijd het geval is, en door onder punt
B.6.3. erop te wijzen dat de rechtspersonen het door hen betaalde loon en vergoedingen
kunnen terugvorderen aangezien de regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing blijven. Dit zal uiteraard slechts het geval zijn wanneer er een derde
aansprakelijke is, maar niet wanneer bij voorbeeld het getroffen personeelslid zelf
aansprakelijk is.
2.3. Met betrekking tot het bepalen van de draagwijdte van het begrip "rechthebbende" is
het van belang vast te stellen dat de wetgever zelf, in de voorbereidende werken bij het
totstandkomen van deze vergoedingsregeling, een ruime invulling heeft gegeven aan dit
begrip.
Zo wordt in de Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van wet houdende Sociale bepalingen11 waarbij artikel 29bis werd ingevoerd, erop gewezen dat de schade die op grond
van dit beginsel moet worden vergoed zowel de schade is geleden door het slachtoffer zelf
van lichamelijke letsels uit hoofde van deze letsels, zijn gebeurlijke morele schade alsook
die door andere personen geleden schade door terugkaatsing tengevolge van de lichamelijke letsels of het overlijden van het slachtoffer, en er derhalve schadeloosstelling zal zijn
voor alle schade ingevolge door het ongeval veroorzaakte lichamelijke letsels andere dan
de letsels van de bestuurders zelf van de motorrijtuigen. De schade die het gevolg is van
stoffelijke schade zal daarentegen op basis van de ontwerp wet niet worden vergoed.

9 Zie ter zake ook de noot van I. BOONE in NJW, 2010, 785-786.
10 J. SMETS, De verhouding van het Arbitragehof tot de verwijzende rechter in het prejudiciële
contentieux, TBP, 2005/4-5, 234 en 237.
11 Senaat, ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, memorie van Toelichting, 980-1 (19931994), 32.
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In het verslag namens de commissie voor de Justitie van de Senaat 12 werd gewezen op de
mogelijke begripsverwarring in §1, waar men het heeft over "schade voortvloeiend uit
lichamelijke letsels", maar werd door de Minister verduidelijkt dat dit alle schade betreft,
met uitzondering van de stoffelijke schade waarmee de zaakschade wordt bedoeld.
Dit heeft voor gevolg dat ook de rechthebbenden van een slachtoffer recht hebben op
vergoeding, ook al hebben zij geen lichamelijke letsels bij het ongeval opgelopen.
Niettegenstaande de Minister er bij zijn tussenkomst op wees dat deze rechthebbenden
dan recht hebben op morele schadevergoeding, wordt nergens uitgesloten dat ook andere
personen, die materiële schade leiden voortvloeiend uit de lichamelijke letsels, op grond
van dit artikel vergoeding kunnen bekomen.
In dit verband kan trouwens opgemerkt worden dat de Ministerraad in het kader van de
procedure die aanleiding gaf tot het hierboven vermeld arrest nr.121/2010 van 28 oktober
2010 van het Grondwettelijk Hof, het standpunt innam dat artikel 29bis WAM geen
onderscheid maakt tussen natuurlijke en rechtspersonen.
Uw Hof oordeelde reeds herhaaldelijk dat de parlementaire voorbereiding van een wet
niet kan worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst ervan 13.
Dus zelfs al zou op basis van de destijds gegeven toelichting door de Minister geargumenteerd worden dat enkel de rechtstreekse nabestaanden of familieleden als rechthebbende
in de zin van artikel 29bis WAM bedoeld werden, toch blijft het een feit dat de tekst van
artikel 29bis zelf dit onderscheid niet maakt.
2.4. Uw Hof oordeelde bij arrest van 26 oktober 2007 14 en nadien bij arrest van 24 april
200915 dat krachtens artikel 29bis WAM alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of
zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden wordt vergoed
en de wetgever door het invoeren van dit artikel de verzekeraar heeft willen verplichten
tot vergoeding van de andere slachtoffers dan de bestuurder van het in het ongeval
betrokken motorrijtuig en zijn rechthebbenden.
3. Uit wat voorafgaat volgt dat de werkgever van het slachtoffer die vergoeding van eigen
schade vordert ingevolge het ongeval van zijn werknemer, omdat hij het loon is moeten
blijven doorbetalen niettegenstaande het slachtoffer ingevolge de letsels opgelopen bij het
ongeval geen arbeidsprestaties heeft verricht, als rechthebbende in de zin van artikel 29bis
WAM kan beschouwd worden.
Het enig middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
Conclusie: VERWERPING.
ARREST

(AR C.10.0332.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout van 8 januari 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 februari 2011 verwezen
naar de derde kamer.
12 Senaat, Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, verslag namens de commissie voor de
justitie, Doc. 980-3 (1993-1994), 28-29.
13 Cass. 21 februari 1967, AC, 1966-67, 789; Cass. 22 december 1994, AR C.94.0035.F; AC, 1994,
nr. 573; Cass. 30 juni 2006, C.050117.F, AC, 2006, nr. 371.
14 Cass. 26 oktober 2007, AR C.06.0341.F; Pas., 2007, nr. 507.
15 Cass. 24 april 2009, AR C.07.0120.N, AC, 2009, nr. 275.
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Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 29bis, §1, eerste lid, WAM 1989, zoals van toepassing na de wijziging
bij wet van 13 april 1995 en voor de wijziging bij wet van 19 januari 2001,
bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, alle
schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend
uit lichamelijke letsels of het overlijden, met uitzondering van de stoffelijke
schade, vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de
eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze
wet.
2. Onder rechthebbenden, in de zin van deze wetsbepaling, dienen de personen te
worden verstaan die zelf schade lijden ten gevolge van de letsels of het
overlijden van het slachtoffer.
De werkgever die loon doorbetaalt aan zijn werknemer die het slachtoffer is van
een ongeval en ingevolge de opgelopen letsels geen arbeidsprestaties verricht,
lijdt schade en is hierdoor een rechthebbende in de voormelde zin.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat met de rechthebbenden van het slachtoffer in
deze wetsbepaling uitsluitend de nabestaanden van het slachtoffer zijn bedoeld,
faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Van
Ommeslaghe.

Nr. 110 - 7.2.11
3° KAMER - 7 februari 2011

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - REGRES CONTRACTUEEL RECHT VAN VERHAAL - GRENZEN
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - REGRES CONTRACTUEEL RECHT VAN VERHAAL - BEDING TEN NADELE VAN DE VERZEKERINGNEMER - GEVOLG
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1º Uit het geheel van de bepalingen van artikel 88, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992, de artikelen 24 en 25
van de modelovereenkomst gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992, en
artikel 29 bis,§1, eerste en laatste lid WAM 1989, volgt dat het de verzekeringsmaatschappij die de slachtoffers van een verkeersongeval heeft vergoed op grond van artikel
29bis WAM 1989, is toegelaten een contractueel recht van verhaal uit te oefenen op de
verzekerde of de verzekeringnemer, zij het beperkt tot het bedrag waartoe de verzekeraar
op grond van de aansprakelijkheid van zijn verzekerde zou zijn gehouden 1. (Art. 88, eerste
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 1, KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Artt. 24
en 25, KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 29bis, §1, eerste en laatste lid, WAM 1989)
2º Een beding dat aan de verzekeringsmaatschappij een recht van verhaal verleent voor
bedragen waarvoor de verzekerde niet aansprakelijk is, wijkt af van de modelovereenkomst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 ten nadele van de verzekeringnemer en is bijgevolg op grond van artikel 1 van dit besluit niet toegelaten. (Art. 88, eerste
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 1, KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Artt. 24
en 25, KB 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 29bis, §1, eerste en laatste lid, WAM 1989)
(R. T. KBC VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(AR C.10.0457.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde van 4 februari 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 21 december 2010
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 88, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan de
verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst
de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal
voorbehouden tegen de verzekeringnemer en indien daartoe grond bestaat, tegen
de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.
Voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is dit
recht van verhaal geregeld in de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst
1 Zie Cass., 7 juni 2010, AR C.09.0352.N, AC, 2010; nr.397.
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gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, dat uitgevaardigd is krachtens artikel 19 van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, op grond waarvan
de Koning gemachtigd is de algemene voorwaarden van de
verzekeringscontracten te regelen.
Krachtens artikel 1 van voormeld besluit van 14 december 1992 moeten de
overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen beantwoorden aan de bepalingen van deze modelovereenkomst.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de Wet
Landverzekeringsovereenkomst is het evenwel toegelaten ervan af te wijken ten
gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken is.
Krachtens artikel 25, 1°, a), van de modelovereenkomst, heeft de maatschappij,
wanneer zij gehouden is ten aanzien van de benadeelden, een recht van verhaal
op de verzekeringnemer, wanneer de dekking van de overeenkomst geschorst is
wegens niet-betaling van de premie.
2. Krachtens artikel 29bis, §1, eerste lid, WAM 1989, zijn de verzekeraars die de
aansprakelijkheid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van
motorrijtuigen die bij een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht, met
uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder
van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade te vergoeden voortvloeiend
uit een lichamelijk letsel of het overlijden, geleden door slachtoffers van een
dergelijk ongeval en hun rechthebbenden.
Krachtens artikel 29bis, §1, laatste lid, WAM 1989, wordt de vergoedingsplicht
waarvan sprake in deze bepaling uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voorzover
daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken.
3. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat het de verzekeringsmaatschappij
die de slachtoffers van een verkeersongeval heeft vergoed op grond van artikel
29bis WAM 1989, is toegelaten een contractueel recht van verhaal uit te oefenen
op de verzekerde of de verzekeringnemer, zij het beperkt tot het bedrag waartoe
de verzekeraar op grond van de aansprakelijkheid van zijn verzekerde zou zijn
gehouden.
Een beding dat aan de verzekeringsmaatschappij een recht van verhaal verleent
voor bedragen waarvoor de verzekerde niet aansprakelijk is, wijkt af van de
modelovereenkomst gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992
ten nadele van de verzekeringnemer en is bijgevolg op grond van artikel 1 van
dit besluit niet toegelaten.
4. De appelrechters stellen vast dat:
- de echtgenote van de eiser als bestuurder betrokken was in een verkeersongeval
met een fietsster die aan haar verwondingen is overleden;
- de partijen niet betwisten dat de echtgenote van de eiser niet aansprakelijk is
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voor het ongeval en de verweerster op basis van artikel 29bis WAM 1989
gehouden was tot vergoeding van de nabestaanden van de overleden fietsster;
- de waarborg van de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de partijen op
de datum van het ongeval geschorst was wegens niet-betaling van de premie.
5. De appelrechters oordelen dat de verweerster op grond van de artikelen 24 en
25 van de modelovereenkomst het recht heeft de door haar aan de schadelijders
betaalde bedragen terug te vorderen van de eiser, omdat deze artikelen niet
bepalen dat er enkel een recht van verhaal is wanneer de maatschappij gehouden
is tot vergoeding van de benadeelden omwille van aansprakelijkheid van de
verzekerde, en dat artikel 39 van de verzekeringsovereenkomst aan de
maatschappij een recht van verhaal verleent op grond van artikel 25, 1°, a), van
de modelovereenkomst zonder aansprakelijkheid van de verzekerde.
Door op deze gronden de vordering van de verweerster tot terugbetaling van haar
uitgaven in te willigen, schenden de appelrechters de voormelde wettelijke
bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent, rechtszitting
houdende in hoger beroep.
7 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter: Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: Jocqué
– Gelijkluidende conclusie: Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 111 - 7.2.11
3° KAMER - 7 februari 2011

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE ARBEID - ARTIKEL 22TER,
TWEEDE LID RSZ-WET - VERMOEDEN VAN VOLTIJDSE ARBEID - TOEPASSING
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE ARBEID - ARTIKEL 22TER,
TWEEDE LID RSZ-WET - VERMOEDEN VAN VOLTIJDSE ARBEID - AARD
1º Artikel 22ter, tweede lid, RSZ-wet, zoals vervangen bij artikel 8 van de Programmawet
van 27 december 2004, die de aard van het vermoeden niet kwalificeert, kan alleen zo
worden gelezen dat het ingevoerde vermoeden dat door de deeltijdse werknemers voltijds
arbeid werd verricht, wanneer geen normale werkroosters werden bekendgemaakt, niet
geldt wanneer door de sociale inspectiediensten is vastgesteld dat het materieel onmogelijk
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is om voltijdse arbeid te verrichten1. (Art. 22ter, tweede lid, RSZ-wet; zoals vervangen bij
art. 8, Programmawet 2004)
2º Waar artikel 22ter, tweede lid, niet vermeldt dat het vermoeden onweerlegbaar is en de
wet op grond van dit vermoeden geen bepaalde handeling nietig verklaart of een rechtsvordering ontzegt, moet dit wettelijk vermoeden als weerlegbaar beschouwd worden, ongeacht
de bewoordingen van de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, die aan deze wetsbepaling geen draagwijdte kan geven die met de wettekst zelf niet overeenstemt 2. (Art.
22ter, RSZ-wet; zoals vervangen bij art. 8, Programmawet 2004)
(RSZ T. WADICO nv)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier :
1. Kern van de thans voorgelegde betwisting is te weten of het wettelijk vermoeden ingeschreven in artikel 22ter, tweede lid van de RSZ-wet, zoals vervangen door de Programmawet van 27 december 2004, met ingang van 1 januari 2005 een onweerlegbaar
vermoeden dan wel een weerlegbaar vermoeden is.
2. Krachtens artikel 1349 B.W. zijn vermoedens gevolgtrekkingen die de wet of de rechter
uit een bekend feit afleidt om te besluiten tot een onbekend feit.
De artikelen 1349 tot 1353 B.W., die handelen over de vermoedens, zijn onderdeel van
het hoofdstuk betreffende het bewijs van de verbintenissen 3.
2.1. Een wettelijk vermoeden is het vermoeden dat door een bijzondere wetsbepaling met
zekere handelingen of met zekere feiten verbonden is.
Dit vermoeden heeft een algemene draagwijdte, dit wil zeggen dat het geen rekening
houdt met de concrete omstandigheden maar zich ook opdringt, zelfs als zou blijken dat
de redenering van de wetgever in een concreet geval verkeerd uitvalt. De partij die zich op
het vermoeden beroept hanteert in feite geen bewijsmiddel maar wil aantonen dat de
toepassingsvoorwaarden van de wettelijke regel vervuld zijn 4.
2.2. In sommige gevallen laat de wetgever toe dat het rechtssubject aan deze rechtsge volgen kan ontsnappen door het bewijs te leveren van het tegendeel.
Bij een weerlegbaar vermoeden of een vermoeden iuris tantum komt het toe aan degene
die zich op het vermoeden beroept om de wettelijke toepassingsvoorwaarden van het
vermoeden te bewijzen. Aan degene tegen wie het vermoeden wordt ingeroepen komt het
toe het wettelijk toegelaten tegenbewijs te leveren dat het vermoeden in dat concreet geval
niet speelt.
Bij een weerlegbaar vermoeden gaat de wetgever er van uit dat het wettelijk vermoeden
slechts op een gemiddelde waarheid berust, die op zich volstrekt aanvaardbaar is, maar
niet steeds en noodzakelijk als juist kan beschouwd worden. De resultaten van de door de
wetgever gemaakte inductie worden derhalve niet op absolute wijze opgedrongen aangezien de tegenpartij de mogelijkheid wordt geboden te bewijzen dat deze inductie in

1 Zie de andersluidende concl. van het OM.
2 Ibid.
3 Volgens sommige rechtsleer is het vermoeden evenwel niet enkel het resultaat van een redenering
en in die zin een bewijsmiddel maar ook een juridische techniek (Zie o.a; L. C ORNELIS, verbintenissenrecht, Intersentia, 2000, 229.)
Vermits het onbekend feit als gevolg van zijn gevolgtrekking als waarschijnlijk wordt aangenomen,
zijn vermoedens redeneringen die voortbouwen op een of meer bewezen rechtsfeiten om met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat een of meer andere rechtsfeiten zich ook
hebben voorgedaan, zodat tot het bestaan van een verbintenis uit wet of uit rechtsregel kan worden
besloten.
4 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, p. 434.
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bepaalde gevallen door de feiten wordt tegengesproken 5.
2.3. Wanneer de wetgever geen tegenbewijs toelaat, dit is ingeval van onweerlegbaar
vermoeden of het vermoeden iuris et de iure, dient enkel door degene die zich op het
vermoeden beroept het bewijs geleverd te worden van de wettelijke toepassingsvoorwaarden ervan. Is dit bewijs geleverd dan wordt besloten tot de afdwingbaarheid van de
rechtsgevolgen die door de wet in het leven geroepen werden, en dit zonder dat het tegen bewijs mogelijk is. Het tegenbewijs kan enkel geleverd worden op het niveau van het al
dan niet bestaan van de toepassingsvoorwaarden 6.
De door de wetgever gemaakte inductie wordt dus in dit geval verabsoluteerd. Het is de
tegenpartij verboden de onjuistheid van deze inductie aan te tonen, zelfs als dit bewijs in
theorie mogelijk zou zijn.
Het onweerlegbaar karakter wordt gerechtvaardigd omwille van redenen van openbare
orde of omwille van de rechtszekerheid. Zo kan in bepaalde gevallen de door de wetgever
gemaakte inductie als dermate zeker worden geacht dat omwille van de rechtszekerheid
met de uiterst zeldzame, hiervan afwijkende individuele gevallen, geen rekening moet
gehouden worden7.
3. Uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat de wetgever met betrekking tot de deeltijdse arbeid een aantal maatregelen wou nemen die leidden tot een betere bekendmaking
van de werkroosters van de deeltijds tewerkgestelde werknemers en tot een meer effici ënte controle op het afwijken van deze werkroosters en, meer in het algemeen, op de
werkelijke duur van de prestaties van deze werknemers. De maatregelen die door de
wetgever genomen werden kaderden in de strijd tegen het zwartwerk dat zeer moeilijk op
te sporen is wanneer het de vorm aanneemt van arbeid gepresteerd buiten een stelsel van
deeltijdse arbeid, dat zelf weinig precies omschreven is 8.
De arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers ligt uiteraard lager dan deze
van de voltijds tewerkgestelde werknemers, maar meer dan deze laatsten, kunnen ze dan
ook meer arbeidsuren presteren dan aanvankelijk met hun werkgever werd overeenge komen. Deze bijkomende uren zijn zeer moeilijk terug te vinden, zodanig dat bij ontstentenis van enig efficiënt controlemiddel er een reëel gevaar bestaat dat op het loon dat voor
deze bijkomende uren wordt betaald er geen sociale of fiscale inhoudingen gebeuren 9.
Het instellen van dit wettelijk vermoeden was dan ook bedoeld als een efficiënt middel
voor de RSZ in de strijd tegen het zwartwerk.
3.1. Vóór de wijziging van artikel 22ter RSZ-Wet bij de Programmawet van 27 december
2004, bepaalde dit artikel dat de deeltijdse werknemers, bij ontstentenis van openbaarmaking van werkroosters vermoed worden arbeid te hebben verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid behoudens bewijs van het tegendeel dat door
de werkgever wordt aangebracht.
Uw Hof oordeelde bij arrest van 18 februari 2002 10.
"Overwegende dat de artikelen 157 tot 169 van de Programmawet van 22 december 1989
aan de werkgevers verplichtingen opleggen met betrekking tot de bekendmaking van de
werkroosters van de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van de
afwijkingen op de normale werkroosters; dat deze voorschriften ertoe strekken een efficiënte controle mogelijk te maken op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de
5 A. VAN REGENMORTEL, De vermoedens in het socialezekerheidsrecht, in Actuele problemen van het
socialezekerheidsrecht deel 5, Die Keure, p. 165, nr. 10.
6 L. CORNELIS, o.c., nr. 193.
7 A. VAN REGENMORTEL, o.c., p.165, nr. 11.
8 Kamer, 1989-1990, 849/2, 24.
9 Kamer, 1989-1990, 975/1, 59.
10 Cass. 18 februari 2002, AR S.01.0133.N, AC, 2002, nr. 114.
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voorkoming en de bestrijding van zwartwerk;
Overwegende dat de vermoedens neergelegd in artikel 171 van de Programmawet de nietnaleving van deze voorschriften sanctioneren; dat die vermoedens ten behoeve van de
ambtenaren en instellingen zijn gevestigd en niet meer zijn dan een gegeven van bewijslevering bij overheidstoezicht en ten gerieve van dat toezicht;
Overwegende dat de vermoedens, bepaald in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969,
specifiek ten gunste van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn ingesteld, ten behoeve
van de inning en invordering van de verschuldigde sociale-zekerheidsbijdragen; dat in de
rechtsverhouding tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de werkgevers die
onder de toepassing van de wet van 27 juni 1969 vallen, met betrekking tot de bijdrage plicht enkel artikel 22ter van deze wet van toepassing is;
Overwegende dat de bewoordingen in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 "behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht" gelden zowel
voor het in de eerste zin omschreven vermoeden als voor het in de tweede zin omschreven
vermoeden van tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse
arbeid bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters;
Overwegende dat artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989 werd gewijzigd bij artikel 112 van de wet van 20 juli 1991, in die zin dat uitdrukkelijk bepaald werd
dat het vermoeden van tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst voor
voltijdse arbeid bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters onweerlegbaar
was; dat de wetgever hierbij artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 niet heeft gewij zigd, ook niet impliciet;"
Deze rechtspraak en de duidelijke wettekst vóór de wijziging ervan toont aan dat onmiskenbaar sprake was van een weerlegbaar vermoeden.
3.2. De wetgever oordeelde echter dat de efficiëntie van deze techniek dreigde verloren te
gaan door het tegenbewijs dat door de werkgever kon geleverd worden aldus te interpreteren dat een begin van bewijs van het tegendeel door de werkgever voldoende was om
het vermoeden te weerleggen zodat de RSZ als het ware verplicht werd het bewijs bij te
brengen van de effectief gepresteerde uren.
Bij arrest van 3 februari 200311 oordeelde Uw Hof immers dat het tegendeel van het
vermoeden van arbeid dat in het kader van een overeenkomst voor voltijdse arbeid door
de werkgever moet worden aangebracht, erin bestaat dat de werkgever moet aantonen dat
de werknemer geen voltijdse arbeid heeft verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, zonder dat hij de omvang van de werkelijk
verrichte prestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdarbeid moet
bewijzen.
Omdat naar aanleiding van dit arrest herhaaldelijk door feitenrechters werd geoordeeld
dat, zodra de werkgever een begin van bewijs aanbrengt met betrekking tot de reëel uitge voerde deeltijdse arbeid door de werknemer, het aan de RSZ is om de realiteit van de
deeltijdse arbeid aan te tonen, door alle aanwezige personen te ondervragen en door
verschillende bezoeken ter plaatse af te leggen om die realiteit van feiten vast te leggen,
oordeelde de wetgever dat een dergelijke vereiste neerkomt op het tenietdoen van alle
vaststellingen gedaan door inspectiediensten naar aanleiding van gerichte controles om
het zwartwerk in kaart te brengen. Op die manier wordt het door de wetgever nagestreefde
doel tenietgedaan en wordt het werk van de inspectiediensten onmogelijk gemaakt 12.
Want in feite komt de situatie hierop neer.
De wetgever is beducht voor zwartwerk dat erin bestaat officiële deeltijdse arbeid te
11 Cass. 3 februari 2003, AR S.02.0081.N; AC, 2003, nr. 76.
12 Zie Parl. St. Kamer, zitting 2004-2005, 51-1437/001, 23.
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combineren met verdoken bijkomende prestaties waarvan de verloning zonder de vereiste
sociale en fiscale inhoudingen blijft en die daarenboven ten onrechte met werkloosheids uitkeringen zou kunnen gecumuleerd worden 13. Om een betere controle mogelijk te
maken schrijft de wetgever formaliteiten voor. Zo zal de werkgever moeten zorgen voor
de openbaarmaking van de werkroosters van de werknemers die tewerkgesteld zijn inge volge een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid. Wanneer het werkrooster variabel
is moeten de dagelijkse werkroosters ten minste vijf werkdagen vooraf ter kennis zullen
worden gebracht van de betrokken werknemers door middel van aanplakking van een
bericht dat voor iedere deeltijdse werknemer afzonderlijk het werkrooster moet bepalen.
Deze formaliteiten garanderen een efficiënte controle op zwartwerk.
De werkgever die niet aan die formaliteiten voldoet verhindert deze efficiënte controle en
wordt gesanctioneerd in die zin dat vermoed wordt dat de prestaties geleverd werden in
het kader van een arbeidsovereenkomst voor arbeid als voltijds werknemer. Dit
vermoeden speelt in het voordeel van de RSZ die dankzij dit vermoeden kan genieten van
een bewijsverlichting en dus zelf niet het bewijs van de werkelijke prestaties moet
aanbrengen.
De wetgever voorzag dat de werkgever de mogelijkheid had het bewijs van het tegendeel
aan te brengen. De werkgever die niet aan de formaliteiten voldeed riskeerde dus een
sanctie maar had toch nog de mogelijkheid aan te tonen dat het vermoeden in het concreet
geval dat hem betreft niet speelt.
Doordat in de rechtspraak aanvaard werd dat dit bewijs van het tegendeel erin bestaat aan
te tonen dat de deeltijdse werknemers geen voltijdse arbeid hebben verricht in het kader
van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, zonder dat de werkgever de omvang
van de werkelijk verrichte prestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet bewijzen, laat men dus toe dat de oorspronkelijke formaliteiten die de
wetgever heeft ingesteld niet moeten vervuld worden, want wanneer bij eventuele
controle een veel minder vergaand bewijs a posteriori wordt geleverd vervalt de sanctie en
wordt de bewijslast omgekeerd.
Dit is hoe dan ook in strijd met het bepaalde in artikel 1352 eerste lid BW krachtens
hetwelk het wettelijk vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat ontslaat van ieder
bewijs.
Het kan ook geenszins de bedoeling van de wettelijke bepaling zijn en daarom werd, door
de programmawet van 27 december 2004 aan de inhoud van dit artikel gesleuteld. De
wetgever wilde af van de mogelijkheid voor de werkgever om dit licht tegenbewijs te
leveren en daardoor de controle door de overheid onmogelijk te maken.
Het vermoeden werd onweerlegbaar, maar de wetgever legde wel aan de inspectiediensten
de plicht op zich te vergewissen van het feit of de gecontroleerde werknemer niet in de
materiële onmogelijkheid verkeerde om voltijdse arbeid te verrichten.
Op die manier wou de wetgever de oorspronkelijke doelstelling, namelijk een efficiënt
middel tegen zwartwerk, verwezenlijken en de correcte inning van de verschuldigde
bijdragen waarborgen 14.
3.3. Uw Hof aanvaardde bij arrest van 24 april 2006 15 dat de vermoedens neergelegd in
artikel 22ter ingesteld zijn om de inning en invordering van de verschuldigde sociale
zekerheidsbijdragen te verzekeren en deze wettelijke vermoedens de openbare orde
aanbelangen.
13 M. DE VOS, De lijdensweg van het vermoeden van een voltijdse arbeid bij onregelmatige deel tijdse arbeid, JTT, 1999, 492.
14 Kamer, 2004-2005, 1437/025, 15.
15 Cass. 24 april 2006, AR S.04.0121.N, AC, 2006, nr. 232.
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De tekst van artikel 22ter zoals gewijzigd laat zich mijns inziens enkel zo lezen dat het
vermoeden van voltijdse tewerkstelling bestaat van zodra vastgesteld wordt dat de werk gever niet voldoet aan de formaliteiten die door de wetgever werden opgelegd met betrekking tot de openbaarmaking van de werkroosters. Dit vermoeden speelt niet wanneer de
inspectiediensten de materiële onmogelijkheid hebben vastgesteld om voltijdse arbeid te
verrichten.
Het vermoeden is dus onweerlegbaar. In het geval de inspectie heeft vastgesteld dat er een
materiële onmogelijkheid bestaat om voltijdse arbeid te leveren geldt het vermoeden niet,
met andere woorden zijn de toepassingsvoorwaarden voor het vermoeden niet vervuld.
4. Ondanks de mijns inziens duidelijke tekst van artikel 22ter die zich laat verzoenen met
hetgeen hierover in de memorie van toelichting werd gezegd, wordt in sommige rechtsleer
volgehouden dat ook onder de nieuwe formulering van artikel 22ter er sprake is van een
weerlegbaar vermoeden.
Hiervoor worden volgende argumenten aangehaald.
4.1. De wetgever heeft zijn wetgevend werk slordig en dus niet goed gedaan.
4.1.1.Zo wordt er op gewezen dat de tekst van artikel 22ter tot de meest uiteenlopende
interpretaties leidt, niet in het minst omwille van de onduidelijke formulering en de
gebrekkige wijze waarop de (al dan niet vermoede) intenties van de werkgever in de tekst
werden omgezet16.
Anderzijds wordt de werkelijke bedoeling van de wetgever, zoals tot uiting komt in de
Memorie van Toelichting buiten beschouwing gelaten, op grond van de redenering dat de
Memorie van Toelichting wel een nuttige leidraad kan zijn maar aan een wettekst geen
draagwijdte kan geven die tegen haar bewoordingen indruist17.
4.1.2. Uw Hof oordeelde reeds meerdere malen dat de parlementaire voorbereiding van
een wet niet kan worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst ervan 18.
Nu in de rechtsleer uitdrukkelijk gewezen wordt op het slordig wetgevend werk dat zich
vertaalt in de onduidelijke formulering van artikel 22ter kan te dezen niet gesproken
worden van een klare en duidelijke wettekst.
4.1.3. Bovendien merkte Eerste Advocaat-generaal H.F. D UMON, in de plechtige openingsrede van dit Hof op 1 september 1975, op dat het gewaagd is toepassing te maken van de
regel interpretatio cessat in claris, dit wil zeggen dat een wet waarvan de tekst duidelijk en
nauwkeurig lijkt, reden geeft noch tot interpretatie, noch tot gebruik van de parlementaire
voorbereiding19.
Aan een wettekst dient het toepassingsgebied te worden gegeven dat met de bedoelingen
van de auteurs ervan overeenstemt. De tekst moet de interpretatie krijgen die hem zijn
object niet doet missen. Object en toepassingsgebied dienen afgeleid te worden, niet enkel
uit de bewoordingen en zelfs uit de context, maar ook uit de omstandigheden die tot
aanneming van de tekst geleid hebben, uit wat waarlijk bedoeld werd 20.
Tekst, context, doelstellingen, geest, onderwerp, wetgeving, algemene principes... De
(wet)tekst volstaat natuurlijk niet: de woorden, de termen van de wet zijn niet anders dan
16 J. HERMAN, Artikel 22ter van de RSZ-wet: plus ça change, plus c'est le même chose, RABG,
2008/3, 145.
17 J. VANTHOURNOUT, De formaliteiten bij deeltijdse arbeid en hun sanctionering na de Programmawet
van 27 december 2004, Or.8, oktober 2005, 190.
18 Cass. 21 februari 1967, AC, 1966-67, 789; Cass. 22 december 1994, AR C.94.0035.F; AC, 1994,
nr. 573; Cass. 30 juni 2006, C.050117.F, AC, 2006, nr. 371.
19 H.F. DUMON, De opdracht van de hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. Rede uitgesproken
op de openingszitting van het Hof op 1 september 1985, 24-25.
20 H.F. DUMON, o.c., 22.
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een middel - een vaak gebrekkig en onvolledig middel - om onderwerp, bedoelingen en
inzichten te vertolken 21.
De rechter kan bijgevolg wettig steunen op de parlementaire voorbereiding van een wet
om de betekenis en de draagwijdte ervan vast te stellen 22.
4.1.4. Uit de parlementaire voorbereiding van de Programmawet van 27 december 2004
blijkt ondubbelzinnig dat het de bedoeling van de wetgever was om het van het nieuwe
wettelijk vermoeden van artikel 22ter tweede lid van de RSZ-Wet een onweerlegbaar
vermoeden te maken:
"Het weerlegbaar vermoeden wordt daarom vervangen door een onweerlegbaar
vermoeden, waarbij de inspectiediensten zich wel dienen te vergewissen van het feit of de
gecontroleerde werknemer niet in de materiële onmogelijkheid verkeerde om voltijdse
arbeid te verrichten."23.
4.2. Een tweede argument dat wordt aangehaald om het vermoeden waarvan sprake in
artikel 22ter te beschouwen als een weerlegbaar vermoeden is dat er enkel sprake kan zijn
van een onweerlegbaar vermoeden wanneer de voorwaarden van artikel 1352, tweede lid
B.W. vervuld zijn.
4.2.1. Dit artikel bepaalt dat geen bewijs tegen het wettelijk vermoeden wordt toegelaten
wanneer de wet, op grond van dit vermoeden, bepaalde handelingen nietig verklaart of de
rechtsvordering ontzegt, tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten.
Volgens bepaalde auteurs kan, nu artikel 22ter RSZ-wet noch enige andere wetsbepaling,
de deeltijdse arbeidsovereenkomst nietig verklaren en er evenmin sprake van is dat er aan
iemand enige rechtsvordering ontzegd wordt, het vermoeden dat erin vervat ligt geen
onweerlegbaar karakter hebben24.
4.2.2. In de rechtsleer bestaat, merkwaardig genoeg, geen consensus over de vraag
wanneer een vermoeden weerlegbaar is en wanneer onweerlegbaar.
Zo wordt soms gesteld dat een vermoeden in principe weerlegbaar is, en slechts onweerlegbaar wanneer dit uitdrukkelijk wordt voorzien in de wettekst of in de gevallen voorzien
door artikel 1352 tweede lid BW 25 26, terwijl andere auteurs uit artikel 1352 BW afleiden
dat de onweerlegbaarheid van het vermoeden de regel is, en de weerlegbaarheid bijgevolg
de uitzondering27.
Wettelijke vermoedens maken deel uit van het bewijsrecht.
De wetgever heeft in verschillende omstandigheden bepaald welke bewijsmiddelen nodig
zijn om zekere feiten te bewijzen. De wetgever kan evengoed verklaren dat elk bewijs
overbodig is of dat sommige feiten door de rechter zonder bewijs moeten aanvaard
worden. Daarenboven kan de wetgever het voorwerp of de middelen van tegenbewijs
beperken. Waarom zou hij dan niet elk tegenbewijs kunnen uitsluiten?
Door het uitsluiten van tegenbewijs wordt de positie van de partij in wiens voordeel een
onweerlegbaar vermoeden werkt, oninneembaar. Hierdoor worden in zekere mate de
rechten van verdediging geschonden 28.
21 H.F. DUMON, o.c., 24.
22 Cass. 18 september 1978, Arr. Cass. 1978-79, 57-58.
23 Parl St Kamer, 2004-2005, 1437/001 en 1437/001, Memorie van Toelichting, 23.
24 J. VANTHOURNOUT, o.c., 191.
25 M. STORME, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, E. Story-Scientia, 348.
26 N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Larcier, Brussel 1991, 105, nr. 198.
27 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit belge (3de uitg.), derde band, tweede deel, Bruylant,
Brussel 1967, 965, nr. 935B. Zie eveneens: L. C ORNELIS, Verbintenissenrecht, Intersentia, Antwerpen
2000, 231, nr. 192-193, die er ook van uitgaat dat een vermoeden enkel weerlegbaar is wanneer dit
wet dit uitdrukkelijk voorziet.
28 M.STORME, o.c., 352.
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Dit is een belangrijk gegeven om te argumenteren dat onweerlegbare vermoedens een
uitzonderlijk karakter moeten hebben en slechts dan aanvaard kunnen worden wanneer de
wetgever hiervoor uitdrukkelijke redenen heeft.
Waar de auteurs het wel over eens zijn is dat het onweerlegbaar karakter van een
vermoeden gerechtvaardigd moet worden door motieven die betrekking hebben op openbare orde of rechtszekerheid29.
Met betrekking tot de vermoedens van artikel 22ter van de RSZ-Wet, in de versie geldend
tot 31 december 2004, heeft Uw Hof uitdrukkelijk gesteld dat deze wettelijke vermoedens
de openbare orde aanbelangen, daar zij zijn ingesteld om de inning en de invordering van
de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen te verzekeren 30.
Hetzelfde geldt voor het vermoeden van artikel 22ter tweede lid van de RSZ-Wet, vermits
ook dit vermoeden werd ingesteld om de inning en de invordering van de verschuldigde
socialezekerheidsbijdragen te verzekeren. Dit blijkt uit het feit dat de wijziging werd
ondergebracht in de Programmawet van 27 december 2004 onder het hoofdstuk 'Correcte
inning van de socialezekerheidsbijdragen'.
Dat het onweerlegbaar karakter van het vermoeden van artikel 22ter afbreuk zou doen aan
de rechten van verdediging, is mijns inziens in dit geval geen afdoend argument. Het
vermoeden als sanctie voor het niet openbaar maken van de werkroosters speelt slechts
wanneer de werkgever tekortschiet aan zijn verplichting om de formaliteiten die met
betrekking tot deeltijdse arbeid door de wetgever werden voorzien, na te leven. De
wetgever heeft ervoor geopteerd het bewijs van de deeltijdse arbeid via deze formaliteiten
op te leggen, zodat de werkgever die ervoor kiest deze formaliteiten niet te vervullen zich
naderhand, in het kader van het onweerlegbaar karakter van het vermoeden, niet kan
beroepen op een schending van zijn recht van verdediging.
Trouwens, het principe op zich van het instellen van een onweerlegbaar vermoeden van
voltijdse tewerkstelling door de werkgever die de verplichting van openbaarmaking niet
heeft nageleefd en dit teneinde de bewijslast voor de ambtenaren en de instelling van
sociale zekerheid te vergemakkelijken werd door het Grondwettelijk Hof bij arrest
22/2002 van 23 januari 2002, weliswaar in het kader van een prejudiciële vraag betreffende artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989, beschouwd als een
middel dat pertinent is om het door de wetgever nagestreefde doel, namelijk de bestrijding
van zwartwerk, te bereiken.
5. Blijft dan nog de vraag of het vermoeden van artikel 22ter, tweede lid RSZ-wet een
'gemengd' wettelijk vermoeden is, dit is een vermoeden dat het tegenbewijs toestaat, maar
tevens vooropstelt dat het tegenbewijs enkel geleverd kan worden op de wijze die door de
wet zelf wordt bepaald31.
In de oudere rechtsleer beschouwde men deze gemengde vermoedens als een derde categorie wettelijke vermoedens, naast de weerlegbare en de onweerlegbare wettelijke
vermoedens32.
Juister is te stellen dat het hier gaat om een bepaalde soort weerlegbare vermoedens, die
niet als een derde vorm van wettelijke vermoeden moeten worden gecatalogeerd, doch
wel als een bijzondere vorm van een weerlegbaar wettelijk vermoeden, waarbij het voorwerp van het vermoeden zodanig is dat in die gevallen het tegenbewijs slechts kan worden
29 H. DE PAGE, o.c., 964, nr. 935A; N. Verheyden-Jeanmart, o.c., 105, nr. 196; W. VAN GERVEN,
Verbintenissenrecht, Acco, Leuven / Leusden, 2001, 435
30 Cass. 24 april 2006, S.04.0121.N, met conclusie adv.-gen. D. THIJS.
31 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations. Tome troisième: Régime générale de l'obligation.
Théorie des preuves, Bruylant, Brussel 2010, 2273, nr. 1658. N. VERHEYDEN-JEANMART, o.c., 105, nr.
197; H. De Page, o.c., 965, nr. 935C.
32 N. VERHEYDEN-JEANMART, o.c., 105, nr. 197; H. De Page, o.c., 965, nr. 935C.
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geleverd ten aanzien van zekere feiten of door middel van zekere bewijsmiddelen.
Het tegenbewijs kan ook op andere vlakken worden beperkt, zoals inzake de personen die
het tegenbewijs kunnen leveren of de tijdsspanne binnen dewelke het bewijs dient te
worden geleverd33.
In essentie betreft het hier dan een weerlegbaar wettelijk vermoeden, waarbij de wet zelf
bepaalt wat de inhoud is van het te leveren tegenbewijs en wie dit bewijs kan leveren.
Zo zou kunnen geoordeeld worden dat waar artikel 22ter tweede lid van de RSZ-Wet
bepaalt:
"Behoudens in de door de sociale inspectiediensten vastgestelde gevallen van materiële
onmogelijkheid om voltijdse arbeid te verrichten, worden bij ontstentenis van openbaar making van de normale werkroosters van de betrokken werknemers, de deeltijdse werknemers vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor
arbeid als voltijdse werknemer."
de wetgever een gemengd vermoeden heeft ingevoerd met aanduiding van het voorwerp
van het tegenbewijs (materiële onmogelijkheid om voltijdse arbeid te verrichten) en van
degene die het tegenbewijs kan leveren (de sociale inspectiediensten).
Deze interpretatie blijkt evenwel niet uit de wettekst zelf noch uit de bedoelingen van de
wetgever.
Artikel 1352 BW bepaalt dat het wettelijk vermoeden degene in wiens voordeel het
bestaat ontslaat van ieder bewijs. Dit betekent dat de RSZ niets hoeft te bewijzen behalve
dat de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden vervuld zijn. Dit betekent niet dat de
RSZ het bewijs moet leveren dat er een materiële onmogelijkheid is om voltijds te
werken, want wanneer die materiële onmogelijkheid er is dan speelt het vermoeden niet.
Met andere woorden de vaststelling van de inspectie is geen manier om het vermoeden te
weerleggen maar wel een manier om het vermoeden geen toepassing te laten vinden.
Wanneer de sociale inspectiediensten de materiële onmogelijkheid niet hebben vastgesteld krijgt het vermoeden zijn volle uitwerking en worden de werknemers onweerlegbaar
vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor arbeid
als voltijds werknemer en dit zonder dat de werkgever het tegenbewijs kan leveren.
De onderzoeksplicht kan wel beschouwd worden als een beginsel van behoorlijk bestuur.
De inspectiediensten zijn bij de uitoefening van hun bevoegdheden hierdoor gebonden.
Dit houdt ondermeer in dat kan verwacht worden dat zij bij hun onderzoeksdaden zowel
gegevens à charge als à décharge zoeken. Dit geldt zeker wanneer het al dan niet doen van
bepaalde vaststellingen belangrijke gevolgen heeft op het vlak van de bewijslast 34.
6. Uit wat voorafgaat blijkt dat het vermoeden van artikel 22ter, tweede lid RSZ-wet een
onweerlegbaar vermoeden is. De appelrechters konden dan ook niet wettig oordelen dat
dit vermoeden weerlegbaar is en op die grond het tegenbewijs toelaten en de zaak terug
naar de eerste rechter verwijzen.
Het middel is gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING
ARREST

(AR S.10.0056.N)
33 A. VAN REGENMORTEL, De vermoedens in het socialezekerheidsrecht. Inhoud en draagwijdte van
enkele belangrijke wettelijke vermoedens in het socialezekerheidsrecht, in: R. J ANVIER, A. VAN
LOOVEREN, A. VAN REGENMORTEL, V. VERVLIET, Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht,
Recht en sociale zekerheid 5, Die Keure, Brugge 1999, 169, nr. 12.
34 J. VANTHOURNOUT, o.c., 192.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 26 juni 2009.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift tot cassatie een middel aan.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1352, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, ontslaat het wettelijk
vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder bewijs.
Krachtens artikel 1352, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, wordt geen bewijs tegen
het wettelijk vermoeden toegelaten, wanneer de wet, op grond van dit
vermoeden, bepaalde handelingen nietig verklaart of de rechtsvordering ontzegt,
tenzij de wet het tegenbewijs heeft vrijgelaten.
2. Krachtens artikel 22ter, tweede lid, RSZ-wet, zoals vervangen bij artikel 8 van
de Programmawet van 27 december 2004, worden behoudens in de door de
sociale inspectiediensten vastgestelde gevallen van materiële onmogelijkheid om
voltijdse arbeid te verrichten, bij ontstentenis van openbaarmaking van de
normale werkroosters van de betrokken werknemers, de deeltijdse werknemers
vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst
voor arbeid als voltijds werknemer.
3. Die bepaling die de aard van het vermoeden niet kwalificeert, kan alleen zo
worden gelezen dat het ingevoerde vermoeden dat door de deeltijdse
werknemers voltijds arbeid werd verricht, wanneer geen normale werkroosters
werden bekendgemaakt, niet geldt wanneer door de sociale inspectiediensten is
vastgesteld dat het materieel onmogelijk is om voltijdse arbeid te verrichten.
4. Hieruit volgt dat, waar voormeld artikel 22ter, tweede lid, niet vermeldt dat
het vermoeden onweerlegbaar is en de wet op grond van dit vermoeden geen
bepaalde handeling nietig verklaart of een rechtsvordering ontzegt, dit wettelijk
vermoeden als weerlegbaar moet worden beschouwd, ongeacht de bewoordingen
van de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, die aan deze wetsbepaling
geen draagwijdte kan geven die met de wettekst zelf niet overeenstemt.
Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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7 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Boes, afdelingsvoorzitter –
Andersluidende conclusie: Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 112 - 8.2.11
2° KAMER - 8 februari 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — SAMENVATTENDE ONDERVRAGING VERZUIM INVERDENKINGGESTELDE OP TE ROEPEN - GEVOLG
2º ONDERZOEKSRECHTER - VOORLOPIGE HECHTENIS - SAMENVATTENDE ONDERVRAGING VERZUIM INVERDENKINGGESTELDE OP TE ROEPEN - GEVOLG
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERHOOR - RECHT OP BIJSTAND VAN
EEN ADVOCAAT - MISKENNING - GEVOLGEN
4º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 VERHOOR - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - GEVOLGEN
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VERHOOR - RECHT
OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - VOORLOPIGE HECHTENIS - EERLIJKE BEHANDELING
VAN DE ZAAK - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VERHOOR - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT MISKENNING - VOORLOPIGE HECHTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VERHOOR - GEEN BIJSTAND VAN
EEN ADVOCAAT - WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN
DE VOORHECHTENIS

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - VERHOOR - GEEN BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE
VOORHECHTENIS

1º en 2º Het verzuim van de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde op te roepen voor
het door artikel 22, derde lid, Voorlopige Hechteniswet bedoelde samenvattend verhoor
leidt op zich niet tot de nietigheid van de rechtspleging1.
3º en 4º Artikel 6 EVRM verplicht de onderzoeksgerechten niet om de opheffing te bevelen
van een bevel tot aanhouding om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde voorafgaand aan dit bevel en ook daarna werd verhoord zonder de bijstand van een advocaat 2 of
nog geen gevolg gegeven werd aan zijn verzoek om een samenvattend verhoor in aanwezigheid van zijn raadsman.
5º en 6º Artikel 6 EVRM ontneemt de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over
de eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis niet de rechtsmacht te onderzoeken
1 Cass., 10 april 2007, AR P.07.419.F, AC, 2007, nr. 178.
2 Cass. 5 mei 2010, AR P.10.0744.F, AC, 2010 nr. 316; Cass., 23 maart 2010, AR P.10.0474.N, AC,
2010, nr. 209.

Nr. 112 - 8.2.11

HOF VAN CASSATIE

437

of een aangehaalde schending van voormeld artikel van aard is het voeren van een eerlijk
proces te verhinderen3.
7º en 8º De pleegvormen van artikel 47bis Wetboek van Strafvordering bij het verhoor van
de verdachte, de vrijheidsbeneming die in geen geval langer mag duren dan vierentwintig
uur, zoals bepaald door artikel 12, derde lid, Grondwet, de onmiddellijke overhandiging bij
de betekening van het bevel tot aanhouding van alle stukken bedoeld in de artikelen 16, §7
en 18, §2, Voorlopige Hechteniswet, het recht van de verdachte van vrij verkeer met zijn
raadsman overeenkomstig artikel 20, §1 en §5, Voorlopige Hechteniswet, de terbeschikkingstelling van het dossier met het oog op de verschijning voor het onderzoeksgerecht
overeenkomstig artikel 21, §3, Voorlopige Hechteniswet, de aanwezigheid van de
raadsman van de verdachte bij de samenvattende ondervraging bepaald in artikel 22, derde
lid, Voorlopige Hechteniswet, alsook de rechten die aan de verdachte zijn toegekend bij de
artikelen 61ter, 6lquater, 6lquinquies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering bevatten
een geheel van waarborgen die aan de inverdenkinggestelde een eerlijke procesvoering
moeten verzekeren4.
(M.A.)

ARREST

(AR P.11.0244.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 22, derde lid,
Voorlopige Hechteniswet, evenals miskenning van het recht op een eerlijk
proces en het recht van verdediging: eisers verzoek tot een samenvattend verhoor
door de onderzoeksrechter in aanwezigheid van zijn advocaat is niet ingewilligd,
hoewel hem bij zijn initiële zonder bijstand van een raadsman afgelegde
verklaringen op dit recht is gewezen.
2. In zoverre het middel de beslissing van de onderzoeksrechter bekritiseert om
niet in te gaan op eisers verzoek tot een samenvattend verhoor in aanwezigheid
van zijn raadsman, is het niet gericht tegen het arrest en bijgevolg niet
ontvankelijk.
3. Het verzuim van de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde op te roepen
voor het door artikel 22, derde lid, Voorlopige Hechteniswet bedoelde
3 Cass., 23 maart 2010, AR P.10.0474.N, AC, 2010, nr. 209.
4 Cass., 22 juni 2010, AR P.10.0872.N, AC, 2010, nr. 445.
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samenvattende verhoor leidt op zich niet tot de nietigheid van de rechtspleging.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar
recht.
4. Artikel 6 EVRM, zoals thans uitgelegd door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, verplicht de onderzoeksgerechten niet om de opheffing te
bevelen van een bevel tot aanhouding om de enkele reden dat de
inverdenkinggestelde voorafgaand aan dit bevel en ook daarna werd verhoord
zonder de bijstand van een advocaat of nog geen gevolg werd gegeven aan zijn
verzoek om een samenvattend verhoor in aanwezigheid van zijn raadsman.
Deze verdragsbepaling ontneemt de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten
doen over de eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis, niet de
rechtsmacht te onderzoeken of de aangevoerde schending van aard is het voeren
van een eerlijk proces te verhinderen.
De wet bevat een geheel van waarborgen die aan de inverdenkinggestelde een
eerlijke procesvoering moeten verzekeren, zoals daar zijn: de pleegvormen van
artikel 47bis Wetboek van Strafvordering bij het verhoor, de vrijheidsbeneming
die in geen geval langer mag zijn dan vierentwintig uur, zoals bepaald in artikel
12, derde lid, Grondwet, de onmiddellijke overhandiging bij de betekening van
het bevel tot aanhouding van alle stukken bedoeld in de artikelen 16, §7, en 18,
§2, Voorlopige Hechteniswet, het recht van de inverdenkinggestelde van vrij
verkeer met zijn raadsman overeenkomstig artikel 20, §§1 en 5, Voorlopige
Hechteniswet, de terbeschikkingstelling van het dossier met het oog op
verschijning voor het onderzoeksgerecht overeenkomstig artikel 21, §3,
Voorlopige Hechteniswet, de aanwezigheid van de raadsman van de
inverdenkinggestelde bij de samenvattende ondervraging bepaald in artikel 22,
derde lid, Voorlopige Hechteniswet, alsook de rechten die aan de
inverdenkinggestelde zijn toegekend bij de artikelen 61ter, 61quater,
61quinquies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering.
5. Het arrest oordeelt onder meer dat:
- de inverdenkinggestelde zowel bij de politiediensten als bij de
onderzoeksrechter uitdrukkelijk kennis kreeg van zijn zwijgrecht naast de
mededeling dat zijn verklaring als bewijs in rechte zou kunnen worden gebruikt;
- bij het verhoor door de onderzoeksrechter en bij alle latere verhoren alle
waarborgen werden ingebouwd opdat de inverdenkinggestelde al zijn middelen
en bezwaren en eventuele bijkomende onderzoeksmaatregelen zou kunnen
kenbaar maken;
- de inverdenkinggestelde nooit heeft beweerd op een of andere manier onder
druk te zijn gezet bij het afleggen van verklaringen;
- de inverdenkinggestelde de telastleggingen heeft betwist;
- het gebrek aan bijstand van de advocaat vanaf het eerste verhoor geen afbreuk
doet aan het toen reeds regelmatig verkregen bezwarend feitenmateriaal en de
verklaringen van mede-inverdenkinggestelden of andere vormen van
bewijsverkrijging of van bewijselementen verworven in het erop volgend
onderzoek;
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- de inverdenkinggestelde na het verhoor door de onderzoeksrechter met zijn
raadsman heeft kunnen overleggen en hij verder in het onderzoek alle kansen
heeft gekregen om zijn verweer met zijn raadsman te bespreken;
- niet blijkt dat de onderzoeksrechter definitief het verzoek tot een
samenvattende ondervraging heeft afgewezen.
De beslissing dat het aangevoerde verzuim eisers recht van verdediging niet
heeft miskend, is aldus naar recht verantwoord.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: Kenis, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. J. Van Cauter, Gent.

Nr. 113 - 9.2.11
2° KAMER - 9 februari 2011

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OPEENVOLGENDE WETTEN - STRAFWET NIEUWE STRAFWET - STRAFRECHTELIJKE BEPALINGEN - DRAAGWIJDTE
2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - NIEUWE
STRAFWET - STRAFRECHTELIJKE BEPALINGEN - DRAAGWIJDTE
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OPEENVOLGENDE WETTEN - STRAFWET NIEUWE STRAFWET - ZWAARSTE STRAF - BEGRIP
4º STRAF — ZWAARSTE STRAF - BEGRIP
1º en 2º Wanneer een feit een misdrijf opleverde op het tijdstip dat het werd gepleegd, maar
een nieuwe wet op de dag van de uitspraak van het vonnis de omschrijving van dat misdrijf
en de straf heeft gewijzigd, kan de rechter die het voormelde misdrijf bewezen verklaart
alleen maar een straf opleggen met toepassing van de nieuwe wet die in minder zware
straffen voorziet, nadat hij heeft vastgesteld dat de nieuwe wet op de dag van de uitspraak
nog steeds het feit straft dat dit misdrijf oplevert1.
3º en 4º Wanneer twee wetten verschillende straffen opleggen, wordt de vraag welke straf
1 Zie Cass., 30 jan. 2001, AR P.01.1440.F, AC, 2002, nr. 64.
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de zwaarste is opgelost door eerst te onderzoeken wat de aard is van de uitgesproken
straffen en vervolgens de duur ervan en de maat van hun respectievelijke maxima en
minima te vergelijken; correctionele straffen zijn steeds minder zwaar dan criminele
straffen2.
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1344.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 29 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser werd vervolgd wegens het feit dat hij tussen 1 januari 2002 en 2 maart
2006, met overtreding van artikel 77bis, §1bis, Vreemdelingenwet, rechtstreeks
of via een tussenpersoon misbruik heeft gemaakt van de bijzonder kwetsbare
positie van een vreemdeling ten gevolge van diens onwettige of precaire
administratieve toestand, door kamers of andere ruimten te verkopen, te verhuren
of ter beschikking te stellen, met de bedoeling een abnormaal profijt te
realiseren. Die telastlegging werd aangevuld met twee verzwarende
omstandigheden, onder meer de omstandigheid dat hij van de ten laste gelegde
activiteit een gewoonte heeft gemaakt.
Nadat de appelrechters, gelet op de nieuwe toepasselijke wetsbepalingen, de
kwalificatie hebben gewijzigd, de eiser hebben verzocht zich daartegen te
verweren en hebben vastgesteld dat de feiten identiek zijn, hebben zij het
misdrijf bewezen verklaard in de zin van de artikelen 433decies en 433undecies
Strafwetboek, die zijn ingevoegd door de artikelen 16 en 17 van de wet van 10
augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de
versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen
praktijken van huisjesmelkers, die in werking is getreden op 12 september 2005.
Het middel voert aan dat de appelrechters aldus retroactief een strengere straf
hebben opgelegd waardoor zij artikel 2 Strafwetboek schenden.
De grief voert met name de omstandigheid aan dat het misbruiken van
andermans kwetsbare positie, waarop in de nieuwe bepalingen een straf is
2 CONSTANT, Manuel de droit pénal, Luik, 1956, p. 111, nr. 67.
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gesteld, niet alleen betrekking heeft op de illegaal verblijvende vreemdelingen
maar op eenieder die zich in een precaire maatschappelijke situatie bevindt, wat
een verruiming van het toepassingsgebied van de oorspronkelijke
strafbaarstelling betekent.
Wanneer een feit een misdrijf opleverde op het tijdstip dat het werd gepleegd,
maar dat op de dag van de uitspraak van het vonnis een nieuwe wet de
kwalificatie van dat misdrijf en de straf heeft gewijzigd, kan de rechter die het
voormelde misdrijf bewezen verklaart alleen maar een straf opleggen met
toepassing van de nieuwe wet die in minder zware straffen voorziet, nadat hij
heeft vastgesteld dat de nieuwe wet op de dag van de uitspraak nog steeds het
feit straft dat dit misdrijf oplevert.
Het arrest preciseert, op pagina 4, in de op twee na laatste alinea, en pagina 5,
derde alinea, dat de eiser misbruik heeft gemaakt van de bijzonder kwetsbare
positie van vreemdelingen ten gevolge van hun onwettige of precaire
administratieve toestand, door kamers of andere ruimten te verhuren of ter
beschikking te stellen, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, en
dat hij daarvan een gewoonte had gemaakt.
Die ten aanzien van de eiser bewezen verklaarde feiten zijn dezelfde als die
welke reeds strafbaar zijn gesteld in de oorspronkelijke kwalificatie die op
pagina 2 van het arrest is overgenomen, en verschillen van die welke de wet van
10 augustus 2005 daaraan heeft toegevoegd door zich te richten op de
misbruiken die zijn gepleegd ten nadele van eenieder die zich in een kwetsbare
positie bevindt ten gevolge van zijn sociale toestand.
De verzwarende omstandigheid die voortvloeit uit het feit dat hij van die
activiteit een gewoonte heeft gemaakt, is zowel in artikel 77bis §2,
Vreemdelingenwet als in artikel 433undecies, 1°, Strafwetboek bepaald.
Eerstgenoemde bepaling legde een straf van vijf tot tien jaar opsluiting op en een
geldboete van vijfhonderd tot vijfentwintigduizend euro, terwijl de tweede
voorziet in een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van duizend
tot honderdduizend euro, die zoveel keer wordt toegepast als er slachtoffers zijn.
Wanneer twee wetten verschillende straffen opleggen, wordt de vraag welke
straf de zwaarste is opgelost door eerst te onderzoeken wat de aard is van de
uitgesproken straffen en vervolgens door de duur ervan en de maat van hun
respectievelijke maxima en minima te vergelijken.
Volgens de classificatie in artikel 7 Strafwetboek, worden de straffen
onderverdeeld in criminele, correctionele en politiestraffen.
De correctionele straffen zijn steeds lager dan de criminele straffen.
Aangezien de nieuwe wet minder streng is wat de straf betreft en de eiser niet
schuldig werd verklaard aan feiten die wel in deze wet maar niet in de oude wet
zijn bepaald, kan de appelrechters niet worden verweten dat zij de artikelen 2 en
433decies en undecies Strafwetboek hebben geschonden.
Bij arrest nr. 27/2010 van 17 maart 2010 heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat
de voormelde artikelen 433decies en undecies de artikelen 10 en 11 Grondwet
schonden, in zoverre zij tot gevolg hebben dat de misdrijven die onder de oude
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wet zijn gepleegd, met zwaardere dan de daarin voorziene boeten worden
bestraft.
Het bestreden arrest vermenigvuldigt de geldboete evenwel niet met het aantal
vreemdelingen die het slachtoffer zijn van de aan de eiser toegeschreven
misbruiken, en de geldboete van duizend euro die hem was opgelegd is zowel
volgens de oude als de nieuwe wet verantwoord, zodat het arrest wat dat betreft
de artikelen 10 en 11 Grondwet niet kan schenden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het middel gaat ervan uit dat het arrest kan gelezen worden alsof het alleen de
feiten bestraft die na 12 september 2005 zijn gepleegd.
Het arrest vermeldt evenwel dat het tijdvak van de strafbaarstelling tussen 1
januari 2002 en 2 maart 2006 ligt. Om het bedrag van de verbeurd te verklaren
som te berekenen, baseert het zich op de huurgelden die voor dat volledige
tijdvak zijn ontvangen.
Het middel dat op een onjuiste lezing van de beslissing berust, mist feitelijke
grondslag.
Tweede middel
Het arrest zegt niet dat het deskundigenverslag bevestigt dat de eiser misbruik
heeft gemaakt van de kwetsbare positie van zijn huurders. Het arrest leidt het
misbruik af uit het geheel van de gedane onderzoeksverrichtingen en in het
bijzonder uit de vaststellingen van de deskundige. Uit het arrest blijkt dat de
voormelde vaststellingen, die niet de enige grondslag van de beslissing vormen,
betrekking hebben op de veiligheid, de bewoonbaarheid en de salubriteit van de
gebouwen alsook op het als abnormaal beschouwde maandelijkse inkomen dat
ermee was verkregen.
Het middel dat van een onvolledige lezing van het arrest uitgaat, mist feitelijke
grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep,
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Oosterbosch.
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Nr. 114 - 9.2.11
2° KAMER - 9 februari 2011

1º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN BEGRIP
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT,
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEGRIP
3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEGRIP
1º, 2° en 3° Dat de schuldenaar zijn onvermogen heeft bewerkt, kan worden afgeleid uit
enige omstandigheid waaruit blijkt dat hij zich onvermogend heeft willen maken; het misdrijf
is voltooid wanneer de vermogenstoestand aldus is ingericht dat het bezit van de
schuldenaar, in feite of in rechte, aan gedwongen tenuitvoerlegging vanwege de schuldeisers wordt onttrokken1. (Art. 490bis, Strafwetboek)
(V. T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1602.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 15 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Eerste middel
Het middel dat aanvoert dat de aankoop van een pand, in vruchtgebruik door de
eiser en in blote eigendom door zijn echtgenote, die niet wordt vervolgd, met een
bankkrediet werd gefinancierd, oefent kritiek uit op de redengeving van het
arrest dat de telastlegging bedrieglijk bewerken van de staat van onvermogen,
bewezen verklaart.
In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 14 Grondwet, zonder dat
het vermeldt waarom het arrest die bepaling schendt, is het niet ontvankelijk bij
gebrek aan nauwkeurigheid.
1 Zie Cass., 5 dec. 2000, AR P.99.0189.N, AC, 2000, nr. 667.
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In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 6 Wetboek van
Strafvordering, een bepaling die niet bestaat, faalt het naar recht.
Het arrest dat oordeelt dat de aankoop, door de echtgenote van de eiser, van de
blote eigendom van het pand gelijkstaat met een schenking die is gedaan om ze
aan de daden van tenuitvoerlegging van zijn schuldeiser te onttrekken, omkleedt
zijn beslissing regelmatig met redenen.
Het middel mist wat dat betreft feitelijke grondslag.
Het tweede middel in zijn geheel
Het middel verwijt het arrest dat het de draagwijdte miskent van het beding
omtrent de gesplitste aankoop van een pand, in vruchtgebruik voor de eiser en in
blote eigendom voor zijn echtgenote. Het voert aan dat die akte niet als een
schenking kan worden omschreven en dat die akte de eiser niet heeft kunnen
verarmen aangezien het saldo door een lening werd gefinancierd.
In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, zonder dat
het daarbij aangeeft waarom het arrest die bepaling schendt, is het niet
ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de
appelrechters of een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof
niet bevoegd is, is het eveneens niet ontvankelijk.
Volgens artikel 490bis, tweede lid, Strafwetboek, kan het feit dat de schuldenaar
zijn onvermogen heeft bewerkt, worden afgeleid uit elke omstandigheid waaruit
blijkt dat hij zich onvermogend heeft willen maken. Het misdrijf is voltooid
wanneer de vermogenstoestand aldus wordt georganiseerd dat het bezit van de
schuldenaar, in feite of in rechte, aan de gedwongen tenuitvoerlegging van de
schuldeisers wordt onttrokken.
Het arrest vermeldt eerst dat de eiser op het ogenblik van de feiten een groot
bedrag verschuldigd was aan de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, die tevergeefs gepoogd heeft betaling te verkrijgen van de
verschuldigde bedragen. Het oordeelt vervolgens, op grond van een feitelijke
beoordeling, dat de aankoop door de echtgenote van de eiser, van de blote
eigendom van een pand, in werkelijkheid een verdoken schenking is aan haar,
zodat hij opzettelijk zijn vermogen aldus heeft georganiseerd dat het aan de
daden van tenuitvoerlegging van zijn schuldeiser wordt onttrokken.
Met die overwegingen die, noch het voormelde artikel 490bis, noch artikel 1134
Burgerlijk Wetboek schenden, verantwoorden de appelrechters hun beslissing
naar recht.
Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de
burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doen over
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1. het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. de omvang van de schade
Het arrest kent de verweerder een provisonele vergoeding toe en verwijst de zaak
naar de eerste rechter.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de gevallen die in het
tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Destrée, Verviers en A.-T. Desfosses-de-Favereau, Luik.

Nr. 115 - 9.2.11
2° KAMER - 9 februari 2011

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - POLITIERECHTBANK VEROORDELEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE CORRECTIONELE RECHTBANK - VONNIS VERKLAART HOGER BEROEP VAN BEKLAAGDE VERKEERDELIJK
NIET-ONTVANKELIJK EN BEVESTIGT VONNIS OP HOGER BEROEP VAN HET OM - CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE - MIDDEL DAT HET BESTREDEN VONNIS VERWIJT DAT HET BESLIST DAT HET HOGER
BEROEP VAN DE EISER NIET-ONTVANKELIJK IS - ONTVANKELIJKHEID
Aangezien het hoger beroep van het openbaar ministerie de appelrechters in staat stelde
uitspraak te doen in het voordeel van de eiser, is het middel dat het bestreden vonnis
verwijt dat het beslist dat het hoger beroep van die eiser niet ontvankelijk is, niet ontvanke lijk bij gebrek aan belang.
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1638.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Charleroi van 20 september 2010.
De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep een middel aan.
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Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verwijt het vonnis dat het beslist dat zijn hoger beroep niet ontvankelijk
is.
De appelrechters hebben evenwel uitspraak gedaan over het gezamenlijk hoger
beroep dat het openbaar ministerie zonder voorbehoud heeft ingesteld.
Aangezien dat hoger beroep ontvankelijk verklaard wordt, nemen zij kennis van
de strafvordering in haar geheel, zodat de rechters de eiser met name kunnen
vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis kunnen bevestigen, de strafmaat
kunnen verminderen of verzwaren, zonder dat zij uitspraak hoeven te doen
binnen de perken van de vorderingen van het openbaar ministerie.
Aangezien het hoger beroep van het openbaar ministerie de rechtbank in staat
stelde uitspraak te doen in het voordeel van de eiser, berokkent de beslissing om
het hoger beroep van laatstgenoemde niet ontvankelijk te verklaren hem geen
enkele schade.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Loop, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. A. Lavend'homme, Charleroi.

Nr. 116 - 9.2.11
2° KAMER - 9 februari 2011

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - IN DE FASE VAN HET VOORONDERZOEK OF
VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK - PSYCHOLOGISCH
DESKUNDIGENONDERZOEK VAN EEN MINDERJARIGE - NIET OP TEGENSPRAAK UITGEVOERD
DESKUNDIGENONDERZOEK - WETTIGHEID
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - IN DE FASE VAN HET VOORONDERZOEK OF VAN HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK - PSYCHOLOGISCH
DESKUNDIGENONDERZOEK VAN EEN MINDERJARIGE - NIET OP TEGENSPRAAK UITGEVOERD
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- WETTIGHEID

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - RECHTSPLEGING OP
TEGENSPRAAK - IN DE FASE VAN HET VOORONDERZOEK OF VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK
BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK - PSYCHOLOGISCH DESKUNDIGENONDERZOEK VAN EEN
MINDERJARIGE - NIET OP TEGENSPRAAK UITGEVOERD DESKUNDIGENONDERZOEK - WETTIGHEID
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - IN DE FASE VAN HET
VOORONDERZOEK OF VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK

-

PSYCHOLOGISCH DESKUNDIGENONDERZOEK VAN EEN MINDERJARIGE - NIET OP TEGENSPRAAK
UITGEVOERD DESKUNDIGENONDERZOEK - WETTIGHEID
1º, 2°, 3° en 4° Artikel 6 Verdrag Rechten van de Mens bepaalt niet dat, in de fase van het
vooronderzoek of van het gerechtelijk onderzoek, het psychologisch deskundigenonderzoek van een minderjarige die door een politiedienst wordt ondervraagd, op tegenspraak
moet plaatsvinden; het tegensprekelijke karakter van een rechtspleging wordt in acht
genomen wanneer alle partijen de mogelijkheid krijgen om de gegevens te doen kennen die
noodzakelijk zijn voor hun verdediging en om kennis te nemen van elk stuk of elke opmerking die de rechter wordt voorgelegd, en deze te betwisten 1. (Art. 6.1, EVRM; Art. 11,
Gerechtelijk Wetboek; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(A. T. R.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1784.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 21 oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 6 EVRM en 11 Gerechtelijk
Wetboek. Het voert eveneens miskenning aan van het recht van verdediging. De
eiser voert aan dat de appelrechters hun overtuiging met name niet konden
gronden
op
tijdens
het
vooronderzoek
eenzijdig
verrichte
deskundigenonderzoeken waaruit de geloofwaardigheid van de verklaringen van
de slachtoffers werd afgeleid.
1 Zie Cass., 19 feb. 2003, AR P.02.1400.F, AC, 2003, nr. 118, JT, 2003, p. 464, en RDPC, 2004, met
noot A. FETTWEIS.
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Artikel 6 EVRM bepaalt niet dat in de fase van het vooronderzoek of van het
gerechtelijk onderzoek, het psychologisch deskundigenonderzoek van een
minderjarige die door een politiedienst wordt ondervraagd, op tegenspraak moet
plaatsvinden. Het tegensprekelijke karakter van een rechtspleging wordt in acht
genomen wanneer alle partijen de mogelijkheid krijgen om de gegevens te doen
kennen noodzakelijk voor hun verdediging en om kennis te nemen van elk stuk
of van elke opmerking die aan de rechter wordt voorgelegd en die te betwisten.
Het arrest vermeldt, enerzijds, dat de deskundigenonderzoeken voor de beide
meisjes werden gevorderd op een tijdstip waarop de eiser nog niet in verdenking
was gesteld en zelfs niet was verhoord in het kader van deze rechtspleging, en
dat het in die fase van het onderzoek gewettigd is dat de rechtspleging inquisitoir
verloopt teneinde rekening te houden met het vermoeden van onschuld en de
efficiëntie van het onderzoek te waarborgen.
De appelrechters hebben, anderzijds, hun overtuiging niet alleen gegrond op de
verklaringen van beide slachtoffers en op het deskundigenonderzoek omtrent de
geloofwaardigheid ervan. Zij hebben erop gewezen dat verschillende, door de
slachtoffers vermelde materiële gegevens door het onderzoek zijn bevestigd,
zoals de ontdekking van een informaticadrager met films die met de camera van
de eiser zijn gedraaid en die hen tonen bij het uitkleden, het daadwerkelijk
bestaan van een door één van hen beschreven seksvoorwerp en het gat dat in de
muur van de kamer van één meisje is gemaakt om de slachtoffers te bespioneren.
Zij hebben eveneens verwezen naar de verklaringen van verschillende getuigen
die de aantijgingen van misbruik bevestigen. Zij hebben ten slotte geoordeeld dat
de gegevens van het dossier geenszins, in strijd met wat de eiser beweerde, een
escalatie aantoonden van de door de slachtoffers geuite beschuldigingen.
Voor het overige blijkt uit het arrest dat de deskundigenopdrachten, zoals
hierboven vermeld, gediend hebben om de rechter voor te lichten over feitelijke
gegevens om uitspraak te kunnen doen over de strafvordering, zonder dat die
samenvallen met vragen waarover hij uitspraak moet doen.
Daaruit volgt dat de appelrechters, door de voormelde uiteenzetting, geen van de
aangevoerde bepalingen schenden en evenmin het recht van verdediging
miskennen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
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Verslaggever: Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Nève, Luik.

Nr. 117 - 9.2.11
2° KAMER - 9 februari 2011

1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - VERSCHILLENDE FEITEN - EENHEID VAN OPZET ZWAARSTE STRAF - BEGRIP
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - ZWAARSTE STRAF BEGRIP
3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - ONWETTIGHEID - GEVOLG
4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - ONWETTIGE BESLISSING - GEVOLG - VERNIETIGING - OMVANG
1º en 2º Wanneer verschillende feiten, wegens eenheid van opzet, één en hetzelfde strafbaar feit opleveren, kan de rechter slechts één straf opleggen, namelijk de zwaarste; hij kan
daar geen bijkomende straf aan toevoegen die voor een andere telastlegging is bepaald.
(Art. 65, Strafwetboek)
3º en 4º De onwettigheid van de beslissing tot terbeschikkingstelling van de regering heeft
geen invloed op de schuldigverklaring; de vernietiging strekt zich alleen uit tot de gehele
straf alsook tot de veroordeling tot de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden1. (Art. 23bis, Wet Bescherming Maatschappij)
(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1831.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 26 oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1 Zie Cass., 18 maart 2008, AR P.07.1887.N, AC, 2008, nr. 189.
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Het middel verwijt de appelrechters dat zij artikel 65 Strafwetboek hebben
geschonden en het beginsel van de niet-retroactiviteit van de strafwet hebben
miskend aangezien zij de eiser veroordelen tot, enerzijds, een hoofdstraf wegens
verkrachting van een kind beneden de leeftijd van tien jaar (telastlegging A),
welk misdrijf gepleegd is tussen 1 december 1994 en 23 maart 1996, dus vóór de
inwerkingtreding van artikel 23bis Wet Bescherming Maatschappij, en,
anderzijds, tot de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering
wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een
minderjarige beneden de leeftijd van zestien jaar, met de omstandigheid dat de
dader tot degenen behoort die over het slachtoffer gezag hebben (telastlegging
B.2).
Krachtens artikel 65 Strafwetboek kan de rechter, wanneer verschillende feiten,
wegens eenheid van opzet, één en hetzelfde strafbaar feit opleveren, slechts één
straf opleggen, namelijk de zwaarste. Hij kan daar geen bijkomende straf aan
toevoegen die voor een ander misdrijf is bepaald.
Ten aanzien van de bewezen verklaarde misdrijven is de zwaarste straf die welke
bij artikel 375, eerste, tweede en zevende lid, Strafwetboek, is bepaald voor de
misdaad verkrachting, die met twintig tot dertig jaar opsluiting wordt gestraft.
Nadat de appelrechters hebben geoordeeld dat de bewezen verklaarde misdrijven
de uiting zijn van één en hetzelfde strafbaar opzet waarop alleen de zwaarste
straf mag worden toegepast, veroordelen zij de eiser tot acht jaar
gevangenisstraf.
De appelrechters bevelen daarnaast dat de eiser, op grond van de telastlegging
aanranding van de eerbaarheid, met toepassing van artikel 23bis Wet
Bescherming Maatschappij gedurende tien jaar ter beschikking van de regering
zal worden gesteld. Zij schenden aldus artikel 65 Strafwetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het eerste middel, daar het niet tot ruimere
vernietiging kan leiden.
De terbeschikkingstelling van de regering is een bestanddeel van de opgelegde
straf, zodat de onwettigheid zich uitstrekt tot de gehele straf alsook tot de
veroordeling tot de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden. Zij heeft daarentegen geen invloed op de
schuldigverklaring.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is, behoudens de hierna vernietigde onwettigheid,
overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de gehele aan
de eiser opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
9 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. Lemal, Brussel.

Nr. 118 - 9.2.11
2° KAMER - 9 februari 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - ARRESTATIE - VERPLICHTING OM OP DE HOOGTE TE WORDEN
GEBRACHT VAN DE REDENEN VAN DE ARRESTATIE - BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - ARTIKEL 5.2 EVRM VERPLICHTING OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GEBRACHT VAN DE REDENEN VAN DE ARRESTATIE BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING
1º en 2º Wanneer de betekening van het bevel tot aanhouding binnen vierentwintig uren na
de vrijheidsberoving geschiedt en de vermeldingen bevat die in artikel 16, §5, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis zijn bepaald, voldoet zij aan de
verplichting om de persoon die van zijn vrijheid is beroofd, in een eenvoudige en toeganke lijke taal, kennis te geven van de redenen in feite en in rechte waarop zijn arrestatie is
gegrond, om hem de mogelijkheid te bieden de wettigheid ervan te betwisten voor een
rechtbank die zijn invrijheidstelling zal bevelen indien de detentie onrechtmatig is. (Art. 5.2,
EVRM; Art. 16, §5, Voorlopige Hechteniswet)
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0242.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het eerste middel in zijn geheel
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De drie onderdelen van het middel verwijten het arrest het artikel 5.2 EVRM te
schenden op grond dat de daarin bepaalde informatie niet onverwijld aan de eiser
werd verstrekt en dat verschillende processen-verbaal van de politie in het
Nederlands werden opgesteld, een taal die hij niet begrijpt.
Volgens die verdragsbepaling moet aan de persoon die van zijn vrijheid is
beroofd, in een eenvoudige en toegankelijke taal, kennis worden gegeven van de
redenen in feite en in rechte waarop zijn arrestatie is gegrond, om hem de
mogelijkheid te bieden de wettigheid ervan te betwisten voor een rechtbank die,
overeenkomstig de vierde paragraaf van artikel 5, zijn invrijheidstelling zal
bevelen indien de gevangenhouding onrechtmatig is.
De betekening van het bevel tot aanhouding voldoet aan die verplichting
wanneer zij binnen de vierentwintig uur na de vrijheidsberoving geschiedt en dit
bevel de vermeldingen bevat die in artikel 16, §5, Voorlopige Hechteniswet zijn
bepaald.
De appelrechters stellen vast dat de eiser, na zijn weigering om door de politie te
worden verhoord, binnen vierentwintig uren na zijn aanhouding door de
onderzoeksrechter over de redenen van zijn aanhouding werd ingelicht.
Voor de onderzoeksmagistraat is de rechtspleging in het Frans verlopen, een taal
die de eiser begrijpt.
Het arrest verantwoordt aldus naar recht de beslissing dat artikel 5.2 niet was
geschonden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Loop, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. H. El Abouti, Brussel.

Nr. 119 - 9.2.11
2° KAMER - 9 februari 2011

1º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKER - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
2º HUISVESTING - MENSENHANDEL - HUISJESMELKER - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
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3º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKER - ABNORMAAL PROFIJT - BEGRIP BEOORDELING
4º HUISVESTING - MENSENHANDEL - HUISJESMELKER - ABNORMAAL PROFIJT - BEGRIP BEOORDELING
5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - VERBEURDVERKLARING BIJ EQUIVALENT MENSENHANDEL - HUISJESMELKER - TERUGVORDERING VAN HET VERBEURDVERKLAARDE BEDRAG
T.A.V. IEDER VAN DE DADERS, MEDEDADERS OF MEDEPLICHTIGEN - WETTIGHEID
6º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKER - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN VERBEURDVERKLARING BIJ EQUIVALENT - TERUGVORDERING VAN HET VERBEURDVERKLAARDE BEDRAG
T.A.V. IEDER VAN DE DADERS, MEDEDADERS OF MEDEPLICHTIGEN - WETTIGHEID
7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - RECHTSPERSOON VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID
8º STRAFVORDERING - BEKLAAGDE - RECHTSPERSOON - VERTEGENWOORDIGING LASTHEBBER AD HOC - BEVOEGDHEID - AANWENDING VAN RECHTSMIDDELEN
1º en 2º Het oud artikel 77bis, §1bis, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vereist niet dat de vreemdeling wordt uitgebuit in het kader van mensensmokkel of
dat zijn toestemming in het huurcontract met bedrog of geweld is verkregen.
3º en 4º De bodemrechter beoordeelt in feite het abnormale karakter van het profijt als
bedoeld in het oud artikel 77bis, §1bis, van de wet van 15 december 1980; het abnormaal
profijt kan blijken uit het feit dat huurgeld wordt gevraagd voor woningen die verhuurd
worden in omstandigheden die onverenigbaar zijn met de menselijke waardigheid.
5º en 6º In tegenstelling tot artikel 505, zesde lid, van het Strafwetboek, dat toepasselijk is
op het voorwerp van de witwassing, voorziet het oud artikel 77bis, §1bis, van de wet van 15
december 1980 niet in de terugvordering van de verbeurdverklaring bij equivalent van het
bedrag dat ieder van de daders, mededaders of medeplichtigen, rechtstreeks uit het misdrijf
heeft verkregen1. (Artt. 42, 3° en 43bis, Strafwetboek)
7º en 8º Wanneer de bodemrechter een lasthebber ad hoc heeft aangewezen om een
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is die lasthebber als enige bevoegd om in naam van
de voormelde rechtspersoon rechtsmiddelen, met inbegrip van cassatieberoep, aan te
wenden tegen de beslissingen op de tegen die rechtspersoon ingestelde strafvordering 2.
(Art. 2bis, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1616.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie concl. OM Cass., 27 mei 2009, AR P.09.0240.F, Pas., 2009, nr. 352.
2 Cass., 9 juni 2009, AR P.09.0446.N, AC, 2009, nr. 388.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 14 september 2010.
De eiser M. M. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De naamloze vennootschappen Nivadmin en Ruman voeren elk drie middelen
aan in een memorie.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van M. M.
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel verwijt het arrest dat het, eensdeels, het oud artikel 77bis
Vreemdelingenwet, die te dezen toepasselijk is, en, anderdeels, artikel 149
Grondwet schendt, door niet te verantwoorden waarom de vreemdelingen die de
litigieuze panden huren geen andere echte en aanvaardbare keuze hadden dan
zich door de verhuurders te laten misbruiken.
In strijd met wat het middel aanvoert, vereist de voormelde wetsbepaling niet dat
de vreemdeling wordt uitgebuit in het kader van mensensmokkel of dat zijn
toestemming met het huurcontract met bedrog of geweld is verkregen.
Voor het overige leidt het arrest het misbruik niet alleen af uit de verkrotting van
de panden. De appelrechters hebben immers op grond van een feitelijke
beoordeling die het Hof niet vermag na te gaan, vastgesteld dat de precaire
administratieve toestand van de vreemdelingen hen niet in staat heeft gesteld
elders onderdak te vinden dan in de door de eiser aangeboden mensonwaardige
omgeving. Zij hebben daaruit kunnen afleiden dat de slachtoffers geen andere
echte keuze hadden dan zich te laten misbruiken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de slechte staat van de
huisvesting te wijten was aan het feit dat de huurders hun contractuele
verplichtingen niet zijn nagekomen. Het middel verwijt het arrest dat het niet
aangeeft waarom aan de eiser, in zijn hoedanigheid van eigenaar, die slechte
staat kan worden verweten.
Het arrest verwerpt het voormelde verweer op grond dat de staat van verkrotting
en onbewoonbaarheid van de kamers en appartementen de verhuur ervan
uitsloot.
Die overweging antwoordt op de conclusie van de eiser en is niet aangetast door
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de door het middel aangevoerde onduidelijkheid tussen de verplichtingen van de
verhuurder en die van de huurders.
Voor het overige kan geen schending van artikel 149 Grondwet of van het oud
artikel 77bis, §1bis, Vreemdelingenwet worden afgeleid uit het feit dat de
appelrechters, om tot de onbewoonbaarheid van de woningen te besluiten, zich
hebben gebaseerd op het geheel van verscheidene gegevens uit de processenverbaal, de fotoreportages en de verslagen van de gemeentediensten en van de
landmeter-expert in onroerende zaken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het arrest beslist dat de huurders van de eiser, vluchtelingen of kandidaatpolitieke vluchtelingen die uitbetaald worden door een instelling voor
maatschappelijk werk, zich in de kwetsbare positie bevonden die de wetgever
heeft willen beschermen.
Die beslissing schendt de toegepaste wetsbepaling niet. Bovendien dienden de
appelrechters niet te verduidelijken waarom de aangevoerde administratieve
toestand het precaire karakter vertoont dat in de wet wordt bedoeld.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Het middel verwijt het arrest dat het beslist dat de eiser een abnormaal voordeel
had gerealiseerd, zonder dat het arrest het abnormale karakter van de ontvangen
huurgelden vaststelt.
De bodemrechter beoordeelt in feite het abnormale karakter van het voordeel, als
bedoeld in artikel 77bis Vreemdelingenwet.
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op die beoordeling, is het niet
ontvankelijk.
Voor het overige kan het abnormaal voordeel blijken uit het feit dat huurgeld
wordt gevraagd voor woningen die verhuurd worden in omstandigheden die
onverenigbaar zijn met de menselijke waardigheid.
Het arrest beslist dat de litigieuze woningen nooit hadden mogen verhuurd
worden en leidt daaruit af dat, ongeacht het bedrag van de huurgelden, het
voordeel dat uit de verhuur ervan wordt gehaald als abnormaal diende te worden
beschouwd.
De appelrechters omkleden hun beslissing aldus regelmatig met redenen en
verantwoorden ze naar recht.
Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
Tweede middel
Artikel 42, 3°, Strafwetboek voorziet in de verbeurdverklaring van de
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. Krachtens
artikel 43bis, tweede lid, van hetzelfde wetboek, raamt de rechter de geldwaarde
ervan indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de
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veroordeelde en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee
overeenstemmend bedrag.
In tegenstelling tot artikel 505, zesde lid, Strafwetboek, dat toepasselijk is op het
voorwerp van het witwassen, wat hier niet aan de orde is, voorziet het oud artikel
77bis, §1bis, Vreemdelingenwet niet in de terugvordering van de
verbeurdverklaring van hetzelfde bedrag ten aanzien van ieder van de daders,
mededaders of medeplichtigen.
Als vermogensvoordelen die uit de telastlegging II zijn verkregen zoals zij tegen
M. M. en de naamloze vennootschap Ruman waarvan hij de bestuurder was,
bewezen werd verklaard, raamt het arrest het bedrag van de huurgelden die
werden ontvangen voor het pand in de rue de Namur, 169 te Nijvel, op 25.830,61
euro.
Als vermogensvoordelen die uit de telastlegging III zijn verkregen zoals zij tegen
M. M. en de naamloze vennootschap Nivadmin waarvan hij de afgevaardigde
bestuurder was, bewezen was verklaard, raamt het arrest het bedrag van de
ontvangen huurgelden die werden ontvangen voor de panden in de rue de
Namur, 184 en 186, op 122.422,46 euro.
Het eerste bedrag wordt zowel ten laste van de eiser als ten laste van de
naamloze vennootschap Ruman verbeurdverklaard.
Het tweede bedrag wordt zowel ten laste van de eiser als ten laste van de
naamloze vennootschap Nivadmin verbeurdverklaard.
De appelrechters hebben dus, wat de voormelde panden betreft, niet het
equivalent maar het dubbele van de vermogensvoordelen verbeurdverklaard die
uit het illegaal verhuren verkregen zijn.
Die beslissing schendt de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is, behoudens de hierna vernietigde onwettigheid,
overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Nivadmin
Wanneer de bodemrechter een lasthebber ad hoc heeft aangesteld om een
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is die lasthebber als enige bevoegd om in
naam van de voormelde rechtspersoon de rechtsmiddelen in te stellen, met
inbegrip van een cassatieberoep, tegen de beslissingen op de tegen haar
ingestelde strafvordering.
De eiseres werd samen met de eiser M. M., haar afgevaardigd bestuurder,
vervolgd en veroordeeld. Bij arrest van 3 mei 2010 heeft het hof van beroep te
Brussel ambtshalve Meester Bruno Putzeys, advocaat bij de balie te Brussel,
aangesteld als lasthebber ad hoc om haar in het kader van die rechtspleging met
betrekking tot de strafvordering te vertegenwoordigen.
Het derde middel van de eiser strekt ertoe het cassatieberoep ontvankelijk te
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verklaren. Vermits het kritiek uitoefent op de aanwijzing van de lasthebber ad
hoc, heeft het evenwel geen betrekking op de bestreden beslissing.
Het cassatieberoep dat is ingesteld door Meester Bruno Van der Smissen,
advocaat bij de balie te Brussel, die optreedt in naam van de eiseres en niet van
de lasthebber ad hoc, is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken die door de eiseres
worden aangevoerd, aangezien ze geen verband hebben met de ontvankelijkheid
van haar cassatieberoep.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, oordelend over de schriftelijke
vorderingen van het openbaar ministerie, ten laste van de eiser de
verbeurdverklaring bij equivalent beveelt van de bedragen van 25.830,51 en
122.422,46 euro.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
het overige vierde ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
9 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Vandermeersch,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Bartholomeeusen, Brussel, B. Van der Smissen,
Brussel en E. Vauthier, Brussel.

Nr. 120 - 10.2.11
1° KAMER - 10 februari 2011

ONDERWIJS - GELDELIJKE BEPALINGEN - ANTICUMULATIEREGELING - NIET-UITSLUITEND AMBT BEGELEIDER IN CONSERVATORIUM - BIJKOMENDE OPDRACHTEN IN ANDERE INSTELLINGEN - AMBT MET
VOLTIJDSE PRESTATIES - VOLLEDIG UURROOSTER - BEGRIP
Het arrest dat beslist een partij te veroordelen tot betaling van weddes en weddetoelagen
die aan een andere partij die begeleider is in een koninklijk conservatorium, verschuldigd
zijn voor haar prestaties in het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan in
twee muziekacademies en tot teruggave van een geldsom aan laatstgenoemde, verantwoordt zijn beslissing naar recht met de overweging dat de Koning, toen hij de koninklijke
besluiten van 9 november 1978 en 25 juni 19763 uitvaardigde, geen begripsomschrijving
heeft gegeven van het ambt met volledige prestaties die vereist zijn voor de uitwerking van
artikel 77, §1, van de wet van 24 december 1976 en dat voornoemd begrip niet verward
mag worden met dat van volledig uurrooster in de zin van de voornoemde koninklijke
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besluiten1. (Art. 77, §1, Wet 24 sept. 1976)
(FRANSE GEMEENSCHAP T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0406.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 18 september 2008, uitspraak doende als gerecht op verwijzing ten gevolge
van het arrest van het Hof van 2 september 2005.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, in fine, 2 en 10, §2, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982
houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en
daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het
onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, de eerste twee artikelen zoals ze
zijn gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 161 van 30 december
1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende
bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld
personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, wijzigingvan het koninklijk besluit
van 15 april 1958 houdende toekenning van een toelage voor overwerk aan sommige
leden van hetzelfde personeel en van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982
houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en
daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het
onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan;
- artikel 77, §1, van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen
1976-1977;
- artikel 2, hoofdstuk III, van het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling
op 1 april 1972 van de weddeschalen van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van
het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met volledig
leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van
Franse Cultuur, alsmede van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het
toezicht op de inrichtingen voor kunstonderwijs.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de oorspronkelijke vorderingen van de verweerster
ontvankelijk en veroordeelt de eiseres om 670,73 euro, vermeerderd met de moratoire
interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 24 februari 1995 terug te betalen tot de
algehele betaling, verklaart de vordering tot betaling van de achterstallige wedde en
weddetoelagen voor de prestaties die de verweerster vanaf 1 december 1995 heeft
verricht in de muziekacademies van Baudour en van Saint-Ghislain gegrond, beveelt dat
de eiseres de berekening van die achterstallen, met de bewijsstukken daarvan, neerlegt op
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.120.
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de griffie van het hof (van beroep) en ze aan de verweerster bezorgt, op straffe van een
dwangsom, en veroordeelt de verweerster tot betaling van het provisionele bedrag van
10.000 euro, te verrekenen met de achterstallige weddes en weddetoelagen. Het baseert
zijn beslissing op de onderstaande redenen die geacht worden hier integraal te zijn
weergegeven:
"(De verweerster) zet in hoofdzaak uiteen dat (de eiseres) zich op geen enkele wettelijke
bepaling kon beroepen om de functies die zij in de litigieuze academies uitoefende, als
bijkomend aan te merken en de weddes die zij op grond daarvan kon ontvangen te
beperken, terwijl die weddes volgens (de eiseres) beperkt moesten worden, zowel door de
uitwerking van voornoemd koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 als van artikel 77
van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977.
Artikel 1, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 luidt als
volgt: 'dit besluit is niet van toepassing op het niet-uitsluitend ambt in de zin van artikel 5
van het koninklijk besluit van 15 april 1958 ...'.
Zoals het Hof van Cassatie heeft vastgesteld in zijn arrest van 2 september 2005, dat de
vernietiging uitsprak van het in deze zaak gewezen arrest van het hof van beroep te
Bergen van 13 november 2003, slaat, luidens artikel 5, vierde lid, van voornoemd
koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend,
wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar
Onderwijs, zoals die bepaling in deze zaak van toepassing was, de uitdrukking 'nietuitsluitend ambt' op het ambt dat in één of verschillende scholen of inrichtingen van het
kunstonderwijs van de Staat uitgeoefend wordt door de leraar, belast met de artistieke
vakken en door de begeleider.
Het is bewezen dat (de verweerster) het ambt van begeleider uitoefende in het
conservatorium van Bergen.
De bepalingen van voornoemd koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 rechtvaardigen
dus niet dat haar bezoldiging voor haar functies in de litigieuze academies wordt
geschrapt. (...)
Het begrotingsdoel van artikel 77, §1, van de wet van 24 december 1976 bestond erin, in
geval van cumulatie van ambten door de leraar, de bezoldigingen die de Staat
verschuldigd was in de inrichtingen die rechtstreeks van hem afhingen en van de last van
de weddetoelagen die hij aan die gesubsidieerde inrichtingen betaalde te beperken.
Zoals uit die bepaling volgt, vereist de toepassing van artikel 77, §1, dat het begrip ambt
met voltijdse prestaties wordt omschreven.
Dat begrip volgde blijkbaar uit een koninklijk besluit van 15 december 1978 dat werd
opgeheven en vervangen door een ander van 8 augustus 1984. (...)
Toch oordeelde het Hof van Cassatie nadien, in een arrest van 7 oktober 2004 dat het
koninklijk besluit van 8 augustus 1984 als onwettig moest worden beschouwd (...). In een
arrest van 10 oktober 2006, nr. 163.325, sloot de Raad van State zich bij die zienswijze
aan en voegde eraan toe dat hetzelfde, om dezelfde redenen, gold voor het koninklijk
besluit van 15 december 1978.
Het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling op 1 april 1972 van de
weddeschalen in het kunstonderwijs en dat van 25 juni 1973 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur van de lessen in de
Koninklijke Muziekconservatoria, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 maart 1976 geven geen omschrijving van het begrip 'ambt met volledige prestaties' in
de zin van artikel 77, §1, van de voornoemde wet van 24 december 1976.
Nadat de Raad van State, in een arrest van 21 april 1993, geoordeeld had dat het
koninklijk besluit van 9 november 1978 uitsluitend de weddeschalen per betrekking
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bepaalde (arrest nr. 46.628), heeft hij later beslist dat 'le volume des prestations que le
requérant pouvait être appelé à assurer en tant que professeur de musique dans un
conservatoire royal de musique pendant l'année académique 2000-2001 ne s'élève qu'à
douze heures par semaine, se décomposant comme suit:
- les six heures de cours de base que l'intéressé doit dispenser pour pouvoir bénéficier
d'un traitement correspondant à l'intégralité de l'échelle barémique selon l'article 2,
chapitre III, de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de
traitement des membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement
artistique de plein exercice;
- les six heures de cours complémentaires qu'un professeur d'harmonie écrite peut, sauf
empêchement motivé, être tenu d'assurer en vertu des articles 13 et 23 de l'arrêté royal
du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les
conservatoires royaux de musique' (arrest van de Raad van State nr. 163.325 van 10
oktober 2006).
Aldus wordt aangenomen dat het koninklijk besluit van 9 november 1978 het
basisuurooster vastlegt op zes uur per week voor de muziekleraars in een koninklijk
conservatorium en dat volgens artikel 13 van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 voor
sommige vakken aan de leraar bijkomende uren kunnen worden opgelegd, namelijk ten
hoogste zes uur per week, zodat het volledige uurrooster van die leraars twaalf uur per
week bedraagt.
Het is niet bewezen dat voornoemd begrip 'volledig uurrooster' zou samenvallen met dat
van 'ambt met voltijdse prestaties' die vereist zijn om uitwerking te verlenen aan artikel
77, §1, van de voornoemde wet van 24 december 1976.
Indien zulks het geval was geweest, zou de Koning immers niet de noodzaak hebben
aangevoeld om de koninklijke besluiten van 15 december 1978 en 8 augustus 1984 uit te
vaardigen naast dat koninklijk besluit van 9 november 1978.
Bijgevolg is het verantwoord (de eiseres) te veroordelen om aan (de verweerster) de
wedde en de weddetoelage te betalen die zij gerechtigd is te ontvangen voor haar
prestaties in de muziekacademies van Baudour en van Saint-Ghislain en die haar ten
onrechte werden ontzegd, en de heropening van het debat te bevelen omwille van de in de
dictum van dit arrest weergegeven redenen. Het is eveneens verantwoord (de eiseres) te
bevelen om aan (de verweerster) het bedrag van 670,73 euro terug te betalen dat ten
onrechte op haar wedde werd ingehouden, vermeerderd met de moratoire interest tegen
de wettelijke rentevoet vanaf 24 februari 1995".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 77,§1, van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen
1976-1977, luidt als volgt:
"Onverminderd de toepassing van andere meer beperkende wettelijke bepalingen, wordt
noch wedde, noch weddetoelage, toegekend voor prestaties geleverd in het door de Staat
ingericht of gesubsidieerd onderwijs, met inbegrip van het onderwijs voor sociale
promotie of met beperkt leerplan, door een persoon die reeds een hoofdberoep uitoefent
buiten het onderwijs of prestaties levert in het onderwijs die ten minste gelijk zijn aan een
ambt met volledige prestaties, voor de gezamenlijke bijkomende prestaties in het
onderwijs, die een derde overschrijden van het minimum vereiste aantal uren voor een
ambt met volledige prestaties in deze functie of in de functies die overeenkomen met deze
prestaties.
Indien het begrip ambt met volledige prestaties in het onderwijs niet bepaald is, wordt het
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door de Koning vastgelegd in vergelijking met een overeenstemmend onderwijs met
volledig leerplan. (...)".
Om artikel 77 van de wet van 24 december 1976 toe te passen, moest het begrip ambt met
volledige prestaties bijgevolg door een koninklijk besluit worden omschreven. Die
begripsomschrijving werd gegeven in een koninklijk besluit van 15 december 1978
houdende uitvoering van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1976-1977, opgeheven en vervangen door het koninklijk besluit van 8
augustus 1984 houdende uitvoering van de wet van 24 december 1976 betreffende de
budgettaire voorstellen 1976-1977. Het bestreden arrest maakt er geen toepassing van op
grond dat die koninklijke besluiten door zowel door het Hof als door de Raad van State
onwettig werden verklaard.
Artikel 2, hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling op
1 april 1972 van de weddeschalen van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van
het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met volledig
leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van
Franse Cultuur, alsmede van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het
toezicht op de inrichtingen voor kunstonderwijs luidt als volgt:
"Artikel 2. De weddeschaal van elk der ambten van de leden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen
voor kunstonderwijs met volledig leerplan, alsmede van de personeelsleden van de
inspectiedienst, belast met het toezicht op de inrichtingen voor kunstonderwijs, wordt als
volg vastgesteld: (...)
Hoofdstuk III. - Bestuurs- en onderwijzend personeel van het hoger kunstonderwijs. (...)
Leraar artistieke vakken (niet-uitsluitend ambt): (...)
1. Onderwijs in de bouwkunst en de plastische kunsten (...)
2. Muziekonderwijs:
6 uren per week:
a) leraar eerste reeks
b) leraar tweede reeks (...)
Begeleider:
- muziekonderwijs (niet-uitsluitend ambt): 12 uren per week".
De artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de duur van de lessen in de
Koninklijke Muziekconservatoria, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 maart 1976, leggen het aantal bijkomende uren vast die de leraars compositie, fuga,
contrapunt, muziekanalyse, geschreven en praktische harmonie, orkestleiding,
instrumenten, kamermuziek, zang, lyrische kunst, voordracht, dramatische kunst, dictie
voor zangers, muzieklezen en transpositie, specialisatie notenleer en notenleer voor
leerlingen-zangers, in een koninklijk muziekconservatorium moeten kunnen presteren.
Het koninklijk besluit van 25 juni 1973 heeft enkel betrekking op leraars binnen een
conservatorium, en niet op de begeleiders, terwijl het koninklijk besluit van 9 november
1978 wel op hen betrekking heeft en aldus hun volledig uurrooster vastlegt.
Het bestreden arrest vermeldt dat, op grond van de koninklijke besluiten van 9 november
1978 en 25 juni 1973, het volledig uurrooster van de muziekleraars in een koninklijk
conservatorium twaalf uur per week bedraagt.
Het koninklijk besluit van 25 juni 1973 heeft geen betrekking op de muziekbegeleiders,
terwijl het koninklijk besluit van 9 november 1978 wel op hen betrekking heeft en aldus
hun volledig uurrooster vastlegt.
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Het bestreden arrest vermeldt echter dat "het (...) niet bewezen (is) dat voornoemd begrip
'volledig uurrooster' zou samenvallen met dat van 'ambt met voltijdse prestaties' die
vereist zijn om uitwerking te verlenen aan artikel 77, §1, van de voornoemde wet van 24
december 1976". Het bestreden arrest stelt aldus dat, wat een volledig uurrooster van
muziekleraars of muziekbegeleiders in een koninklijk conservatorium ook inhoudt, het
niet bewezen is dat voornoemd begrip samenvalt met dat van een ambt met volledige
prestaties. Het bestreden arrest beslist bijgevolg dat de anticumulatieregels van artikel
77, §1, van de wet van 24 december 1976 niet van toepassing waren omdat de
omschrijving van het begrip volledige prestaties ontbrak.
Artikel 77, §1, van de wet van 24 december 1976 beperkt de wedde en de weddetoelage
voor de bijkomende prestaties die worden geleverd door een persoon die reeds prestaties
levert in het onderwijs die ten minste gelijk zijn aan een ambt met volledige prestaties.
Met de bewoordingen uitoefening van een "ambt met volledige prestaties" doelt dat
artikel 77 op de uitoefening door een persoon, in het ambt dat overeenstemt met de
prestaties die hij levert, van volledige prestaties, dus van een volledig uurrooster. Het
begrip ambt met volledige prestaties kan niet iets anders betekenen dan het volledig
uurrooster dat een persoon kan uitoefenen in het kader van het ambt dat met zijn
prestaties overeenstemt. Die twee begrippen verschillen niet van elkaar.
Aangezien het bestreden arrest had aangetoond dat het volledig uurrooster, of het ambt
met volledige prestaties, van de muziekleraars, en dus van de muziekbegeleiders,
vastgelegd was door de koninklijke besluiten van 9 november 1978 en 25 juni 1973, moest
het uitwerking verlenen aan het in het middel aangewezen artikel 77, §1, van de wet van
24 december 1976.
Het bestreden arrest dat stelt dat de koninklijke besluiten van 9 november 1978 en 25 juni
1973 een begripsomschrijving geven van het volledig uurrooster van de muziekleraars, en
bijgevolg, wat het koninklijk besluit van 9 november 1978 betreft, van de
muziekbegeleiders, maar dat voornoemd begrip volledig uurrooster niet samenvalt met
het begrip volledige prestaties, zoals het wordt gebruikt door artikel 77, §1, van de wet
van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, maakt een
verkeerde toepassing van het begrip volledige prestaties zoals het wordt gebruikt in de
bewoordingen van dat artikel 77, §1. Bijgevolg schendt het die bepalingen doordat het
weigert ze toe te passen en schendt het bovendien het in het middel aangewezen koninklijk
besluit van 9 november 1978 doordat het weigert vast te stellen dat genoemd koninklijk
besluit het volledig uurrooster vastlegt en dus ook het ambt met volledige prestaties van
een muziekbegeleider in een koninklijk conservatorium in de zin van voornoemd, in het
middel aangewezen artikel 77, §1, waarvan het de objectieve uitvoeringsmaatregel is
bedoeld in die wetsbepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 77, §1, tweede lid, van de wet van 24 december 1976 betreffende de
budgettaire voorstellen 1976-1977 luidt als volgt: "Indien het begrip ambt met
volledige prestaties in het onderwijs niet bepaald is, wordt het door de Koning
vastgelegd in vergelijking met een overeenstemmend onderwijs met volledig
leerplan".
Het arrest stelt vast dat twee koninklijke besluiten van 15 december 1978 en van
8 augustus 1984 een begripsomschrijving gaven van het ambt met volledige
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prestaties in verscheidene functies in het onderwijs, maar dat het eerste
opgeheven werd door het tweede en dat het tweede door een arrest van het Hof
van 7 oktober 1984 onwettig werd bevonden.
Het vermeldt vervolgens dat het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot
vaststelling op 1 april 1972 van de weddeschalen van het bestuurs- en
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de
rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met volledig leerplan, ressorterend onder
de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur, alsmede
van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op de
inrichtingen voor kunstonderwijs het basisuurrooster voor de muziekleraars
vastlegt en dat artikel 13 van het koninklijk besluit van 25 juni 1973 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de toelating van de leerlingen en van de
duur van de lessen in de Koninklijke Muziekconservatoria voor sommige vakken
aan de leraar bijkomende uren kunnen worden opgelegd, namelijk ten hoogste
zes uur per week, zodat het volledige uurrooster van die leraars twaalf uur per
week bedraagt.
Het arrest dat beslist dat "het (...) niet bewezen (is) dat voornoemd begrip
'volledig uurrooster' zou samenvallen met dat van 'ambt met voltijdse prestaties'
die vereist zijn om uitwerking te verlenen aan artikel 77, §1, van de (...) wet van
24 december 1976", oordeelt bijgevolg dat de Koning, toen hij de koninklijke
besluiten van 9 november 1978 en 25 juni 1973 uitvaardigde, het begrip ambt
met volledige prestatie niet heeft omschreven en dat voornoemd begrip niet mag
worden verward met dat van volledig uurrooster.
Het voegt eraan toe dat, indien die twee begrippen zouden samenvallen, "de
Koning niet de noodzaak zou hebben aangevoeld om de koninklijke besluiten
van 15 december 1978 en 8 augustus 1984 uit te vaardigen (...) naast (het)
koninklijk besluit van 9 november 1978".
Met die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing om de
eiseres te veroordelen om aan de verweerster de weddes en de weddetoelagen te
betalen die zij haar verschuldigd is voor haar prestaties in de muziekacademies
van Baudour en van Saint-Ghislain en om 670,73 euro aan de verweerster terug
te geven.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Batselé – Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu
en Oosterbosch.
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1° KAMER - 10 februari 2011

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - ONPARTIJDIGHEID - GEWETTIGDE
VERDENKING - NAUWE BAND VAN DE LEDEN MET DE KLAGER - ONTTREKKING
2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE VAN
GENEESHEREN - ONPARTIJDIGHEID - GEWETTIGDE VERDENKING - NAUWE BAND VAN DE LEDEN MET DE
KLAGER - ONTTREKKING
1º en 2º De omstandigheid dat geen enkel gewoon noch plaatsvervangend lid van de Orde
van geneesheren zich gerechtigd acht om van de zaak kennis te nemen wegens de nauwe
band met de V.Z.W. die de klacht heeft ingeleid en waarvan de voorzitter tevens gewoon lid
van die raad is, kan zowel bij de partijen als bij derden een gewettigde verdenking doen
ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de leden van die raad die uitspraak moeten
doen; de bezorgdheid om die verdenking te voorkomen rechtvaardigt de onttrekking van de
zaak aan die raad1. (Artt. 138bis en 648, 2°, Gerechtelijk Wetboek)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0719.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een op 14 december 2010 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift,
vraagt de verzoeker dat het tuchtdossier dat op klacht van de vzw Union des
omniptraticiens de l'arrondissement de Dinant ingediend is tegen de Cliniques
universitaires U.C.L. De Mont-Godinne wordt ontrokken aan de raad van de
Orde van geneesheren van de provincie Namen.
Het Hof heeft bij arrest van 23 december 2010 beslist dat het verzoek niet
kennelijk onontvankelijk is.
De voorzitter van de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Namen
heeft de bij artikel 655, derde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven verklaring afgelegd in overleg met de leden van die raad wier
namen op de verklaringen zijn vermeld en die de verklaring hebben
medeondertekend.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie het arrest van 5 maart 2010, AR C.10.0071.F, www.cass.be waarbij het Hof beslist heeft dat een
vordering tot onttrekking van een zaak aan de raad van Orde van geneesheren die op 12 februari 2010
ingesteld werd door de V.W.Z. Union des omnipracticiens de l'arrondissement de Dinant kennelijk
niet-ontvankelijk was omdat zij, als klager, geen partij bij de zaak was en dus niet de hoedanigheid
had om een dergerlijke vordering in te stellen, en het arrest van 23 december 2010, AR C.10.0719.F,
www.cass.be dat de vordering tot onttrekking van de zaak van 14 december 2010 van de proc.-gen.
bij het hof van beroep te Luik in dezelfde zaak op grond van art. 138 bis Ger.W. ontvankelijk had
verklaard.
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Uit het verzoekschrift en uit de voornoemde verklaring van de voorzitter van de
raad van de Orde van geneesheren van de provincie Namen, die door de
ondervooorzitter en de secretaris van die raad is medeondertekend, volgt dat
geen enkel, zowel gewoon als plaatsvervangend, lid van die raad zich gerechtigd
acht om van de zaak kennis te nemen wegens de nauwe band met de vzw Union
des omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant, waarvan de voorzitter dokter
Etienne Baijot gewoon lid van de raad van de Orde is.
Die omstandigheden kunnen zowel bij de partijen als bij derden een gewettigde
verdenking doen ontstaan over de strikte ompartijdigheid van de leden van de
raad van de Orde die uitspraak moeten doen.
De bezorgheid om die gewettigde verdenking te vermijden verantwoordt de
onttrekking van de zaak aan de raad van de Orde van geneesheren van de
provincie Namen.
Het verzoek is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaak CC/10 0083 die op klacht van de vzw Union des
omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant is ingediend tegen de Cliniques
universitaires U.C.L. de Mont-Godinne wordt onttrokken aan de raad van de
Orde van geneesheren van de provincie Namen.
Verwijst de zaak naar de raad van de Orde van geneesheren van de provincie
Luik.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
10 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Regout – Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal.
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1º BEROEPSVERENIGINGEN - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE
INTELLECTUELE BEROEPEN - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - UITVOERENDE KAMER LID - WRAKING - AKTE - NEERLEGGING - PLAATS EN TIJDSTIP - ONTVANKELIJKHEID
2º WRAKING - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - UITVOERENDE KAMER - LID - WRAKING - AKTE NEERLEGGING TER ZITTING - ONTVANKELIJKHEID
3º BEROEPSVERENIGINGEN - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE
INTELLECTUELE BEROEPEN - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - UITVOERENDE KAMER LID - AKTE VAN WRAKING - DOOR DE SECRETARIS TE VERVULLEN FORMALITEITEN - VERZUIM GEVOLG
4º WRAKING - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - UITVOERENDE KAMER - LID - AKTE VAN WRAKING -
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DOOR DE SECRETARIS TE VERVULLEN FORMALITEITEN - VERZUIM - GEVOLG
1º en 2º De akte van de wraking van een lid van een uitvoerende kamer van een beroepsinstituut voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, kan bij gebrek aan een specifieke griffieorganisatie in de lokalen van het
beroepsinstituut worden neergelegd, weze dit op de rechtszitting 1. (Art. 835, Gerechtelijk
Wetboek; Art. 1, KB 6 sept. 1993; Artt. 65 en 66, KB 27 nov. 1985)
3º en 4º Wanneer het Hof vaststelt dat het wrakingsverzoek van leden van de kamer van
beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars voldoet aan de vereisten van de
artikelen 833 en 835 van het Ger. W., doch uit de stukken waarop het vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de secretaris van de kamer van beroep de formaliteiten van artikel 836 van het
Ger. W. heeft nageleefd, verwijst het de zaak terug naar de kamer van beroep, alvorens het
kennis zal kunnen nemen van het wrakingsverzoek. (Artt. 833, 835, 836 en 838, Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, KB 6 sept. 1993; Artt. 65 en 66, KB 27 nov. 1985)
(L.)

ARREST

(AR C.11.0065.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker wraakt een aantal leden van de Nederlandstalige kamer van beroep
van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. WRAKINGSGRONDEN
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, de redenen van
zijn wraking aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Volgens artikel 1 KB van 6 september 1993 tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, is het
KB van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de
werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele
beroepen zijn opgericht (verder: KB 27 november 1985), ter zake toepasselijk.
Volgens artikel 65 KB 27 november 1985 heeft eenieder die partij is in een zaak
die wordt voorgelegd aan een uitvoerende kamer, de verenigde uitvoerende
kamers of aan een kamer van beroep of aan de verenigde kamers van beroep, het
recht de wraking van een lid van deze kamer te vragen, overeenkomstig de
artikelen 828 en volgende Gerechtelijk Wetboek.
Volgens artikel 66 KB 27 november 1985 wordt de beoordeling van een
wrakingverzoek tegen een lid van de uitvoerende kamer of van de verenigde
uitvoerende kamers opgedragen aan respectievelijk de kamer van beroep of de
1 Zie Cass., 1 okt. 2009, AR D.08.0025.N, nr. 545.
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verenigde kamers van beroep, terwijl de beoordeling van een wrakingverzoek
tegen een lid van een kamer van beroep of van de verenigde kamers van beroep
opgedragen wordt aan het Hof van Cassatie. De procedure verloopt zoals
bepaald in artikel 838 Gerechtelijk Wetboek.
2. Uit deze laatste bepaling blijkt dat het Hof bevoegd is om het wrakingverzoek
te beoordelen, dat de verzoeker voor de aanvang van de pleidooien heeft
neergelegd op de rechtszitting van 25 januari 2011 van de kamer van beroep van
het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
3. Volgens artikel 835 Gerechtelijk Wetboek wordt de vordering tot wraking op
straffe van nietigheid ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die de
middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien jaar
bij de balie is ingeschreven.
4. De akte van de wraking van een lid van het Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars, kan bij gebrek aan een specifieke griffieorganisatie in de
lokalen van het beroepsinstituut worden neergelegd, weze dit op de rechtszitting.
5. Het wrakingverzoek van één effectief lid en vijf plaatsvervangende leden van
de kamer van beroep is neergelegd op de rechtszitting van deze kamer vóór de
aanvang van de pleidooien, het bevat de wrakinggronden en is ondertekend door
een advocaat met de vereiste anciënniteit. Het verzoek voldoet derhalve aan de
vereisten van de artikelen 833 en 835 Gerechtelijk Wetboek.
Volgens artikel 838 Gerechtelijk Wetboek zendt de secretaris de wrakingakte en
de verklaring van de rechter enkel aan de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie indien de rechter heeft geantwoord dat hij weigert zich van de zaak te
onthouden of indien hij in gebreke is gebleven te antwoorden binnen de termijn
van artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de
secretaris van de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars de formaliteiten van artikel 836 Gerechtelijk Wetboek heeft
nageleefd. Zo blijkt niet dat hij de akte van wraking heeft overhandigd aan de
gewraakte leden van de kamer van beroep. Ook het antwoord van de gewraakte
leden ontbreekt.
Pas nadat de voormelde vereisten zijn vervuld zal het Hof kunnen kennisnemen
van het wrakingverzoek.
Dictum
Het Hof,
Verwijst de zaak terug naar de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars.
Laat de kosten ten laste van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
11 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Burssens, Gent.
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1° KAMER - 11 februari 2011

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ALGEMEEN - ALGEMENE
RECHTSBEGINSELEN - RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE - VOORWAARDE
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DRAAGWIJDTE VOORWAARDE
3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ALGEMEEN - ALGEMENE
RECHTSBEGINSELEN - RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - BESTUUR - ALGEMENE MAATREGEL GEWETTIGDE VERWACHTINGEN - AFWIJKEND VAST GEDRAG - GEVOLG - VOORWAARDE
4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - BESTUUR - ALGEMENE MAATREGEL - GEWETTIGDE VERWACHTINGEN AFWIJKEND VAST GEDRAG - GEVOLG - VOORWAARDE
1º en 2º Het recht op rechtszekerheid houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op
wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedragsregel van de overheid; daaruit
volgt dat de verwachtingen die de overheid bij de burger creëert, in de regel moeten worden
gehonoreerd; de verwachtingen van de burger mogen evenwel niet gegrond zijn op een
onwettelijke praktijk1.
3º en 4º Wanneer het bestuur met een algemene maatregel een bepaalde gedragslijn
bepaalt en in de toepassing en uitlegging van die algemene maatregel ten aanzien van
bepaalde belastingplichtigen een bepaald vast gedrag aanneemt, dat gedeeltelijk afwijkt
van de algemene gedragslijn, kan dit afwijkend gedrag bij de belastingplichtigen gewettigde
verwachtingen creëren, mits dit gedrag niet strijdt met een wettelijke regel 2.
(BELGISCHE STAAT, Minister Van Financiën T. UITGEVERIJ AVERBODE nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
1. In dit dossier rijst de vraag welke de voorwaarden zijn opdat een gebrek aan optreden
van de belastingoverheid als vertrouwenwekkend kan worden beschouwd ten aanzien van
de belastingschuldige.
2. In de voorziening gaat de eiser er van uit dat van een vertrouwenwekkend optreden van
de belastingoverheid slechts sprake kan zijn indien het optreden ten aanzien van de
concrete belastingschuldige niet afwijkt van het optreden ten aanzien van de andere belas tingschuldigen en indien dat uniforme gedrag in overeenstemming is met de administratieve richtlijnen, zoals die uiteindelijk door de rechtspraak werden geïnterpreteerd. Verder
zou enkel een uitdrukkelijke toezegging van de administratie vertrouwen kunnen wekken.
3. In het beoordeelde geval heeft de belastingadministratie jarenlang getolereerd dat de
rechtsvoorganger van de verweerster ten aanzien van de tijdschriften voor kinderen, die
sedert 2000 door de verweerster worden uitgegeven, geen BTW aanrekende, een voordeel
dat blijkens een aanschrijving nr. 82 van 15 december 1970, later gewijzigd bij aanschrijving nr. 21 van 30 september 1993, is voorbehouden voor tijdschriften die minstens 48
keer per jaar verschijnen.
De verweerster en haar rechtsvoorganger haalden die norm slechts door aan de vakantie nummers van de tijdschriften meerdere nummers tegelijk toe te kennen. Er verschenen
dus geen 48 afzonderlijke nummers van de bedoelde tijdschriften.
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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4. Het was, blijkens het bestreden arrest, de administratie zelf die de rechtsvoorganger van
de verweerster suggereerde om het nultarief toe te passen. De rechtsvoorganger van de
verweerster werd in de voorbije jaren twee keren gecontroleerd, zonder dat iets werd
ondernomen.
5. De appelrechters oordelen dat de administratie de werkwijze van de rechtsvoorganger
van de verweerster jarenlang als conform de voormelde aanschrijving heeft beschouwd en
dat de herziening van dit belastingregime met terugwerkende kracht, strijdig is met het
vertrouwensbeginsel.
6. In het eerste onderdeel voert de eiser aan dat een belastingplichtige geen gerechtvaardigd vertrouwen kan putten uit de toestand waarbij de eiser afwijkt van de voorwaarden
bepaald voor de toepassing van een vaste gedragslijn.
Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest vaststelt dat de aanschrijving nr. 82 van
15 december 1970, aangevuld in 1993, een vaste gedragslijn uitmaakt van eiser aangaande
de toepassing en interpretatie van artikel 1 en rubriek XIX bij tabel A van het KB nr. 20
van 20 juli 1970, wat betreft het tarief dat van toepassing is op "couranten, tijdschriften en
boeken". Het onderdeel vervolgt dat deze aanschrijving voorziet in een bijzondere vrijstellingsregeling inzake BTW voor leveringen van dagbladen en periodieke publicaties, met
een algemeen informatieve strekking, die ten minste 48 keer per jaar verschijnen en deze
goederen vrij stelt van het BTW-tarief van 6%. Daar het bestreden arrest vaststelt dat niet
is aangetoond dat de bedoelde tijdschriften meer dan 48 maal zijn verschenen, en deson danks beslist dat er geen manifeste en overduidelijk onregelmatige toepassing van de
aanschrijving door de eisers is aangetoond, heeft het bestreden arrest volgens de eiser het
bestaan van een vaste gedragslijn aangenomen, die erin bestond dat hij de gebundelde
verschijningswijze van de tijdschriften van verweerster heeft aanvaard als een verschijningsvorm die voldoet aan de frequentievoorwaarde opgelegd door de aanschrijving nr.
82, waaraan verweerster vertrouwen kon ontlenen en die werd afgeleid uit een handelwijze van eiser die strijdig is met zijn eigen vaste gedragslijn, in het bijzonder met de
voorwaarden bepaald in voormelde aanschrijving, wat betreft de vereiste dat de tijdschriften minimaal 48 maal per jaar moeten verschijnen.
7. Eiser houdt onder het onderdeel aldus in essentie voor dat een gedragslijn van de admi nistratie die afwijkt van een correcte interpretatie van haar eigen richtlijnen, geen vaste
gedragslijn kan uitmaken die een gerechtvaardigd vertrouwen kan opwekken.
8. Het onderdeel kan m.i. niet worden aangenomen.
9. Men kan bezwaarlijk van een belastingschuldige verwachten dat hij geen vertrouwen
put uit een verkeerde interpretatie van administratieve richtlijnen die door de administratie
jarenlang wordt toegepast. Indien de administratie jarenlang te goeder trouw niet onderkent dat zij haar eigen richtlijnen verkeerd uitlegt, kan men van de belastingschuldige
moeilijk verwachten dat hij dat wel doet.
10. Ten aanzien van wettelijke regels kan niet hetzelfde worden gezegd. Als de admini stratie jarenlang een wettelijke regel verkeerd uitlegt, kan de belastingschuldige daaruit
geen gerechtvaardigd vertrouwen putten, omdat hij geacht wordt de wet te kennen. Wie
geacht wordt de wet te kennen, kan niet voorhouden dat hij een gerechtvaardigd
vertrouwen put uit een verkeerde toepassing van de wet door een derde.
11. Ten aanzien van administratieve richtlijnen geldt niet hetzelfde. De burgers worden
niet geacht de administratieve richtlijnen te kennen en nog minder om ze steeds juist te
interpreteren, ook in gevallen waarin de administratie zelf dat niet doet.
12. In dit dossier ging de administratie er volgens de appelrechters van uit dat aan de
vereiste van 48 nummers voor de toepassing van het nultarief inzake BTW was voldaan
indien die grens werd bereikt door aan de vakantienummers van de tijdschriften meerdere
nummers toe te kennen. De administratie reageerde in elk geval niet op de jarenlange
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praktijk van de rechtsvoorganger van verweerster en van verweerster zelf om aan de
vakantie-edities van de tijdschriften meerdere nummers toe te kennen om het quorum van
48 te bereiken.
De appelrechters oordelen onaantastbaar in feite dat de belastingadministratie kennis had
van de omstandigheid dat er geen 48 afzonderlijke nummers waren. De appelrechters
oordelen immers uitdrukkelijk dat het nultarief door de verweerster werd toegepast met
kennis van de toestand inzake verschijningsfrequentie door de diensten van de B.T.W.administratie.
Het belastingdossier van de rechtsvoorganger van verweerster werd overigens tweemaal
grondig gecontroleerd, zonder dat de administratie de toepassing van het nultarief
betwistte.
13. In die omstandigheden konden de appelrechters oordelen dat de handelwijze van de
administratie bij de verweerster een gerechtvaardigd vertrouwen deed ontstaan dat de
praktijk van de meervoudige nummers toegelaten was om aan het minimum van 48
nummers te komen en derhalve de toepassing van het nultarief inzake BTW mogelijk was.
14. Opdat het optreden van de belastingoverheid vertrouwenwekkend kan zijn, is niet
vereist dat de overheid ten aanzien van alle belastingplichtigen op dezelfde wijze optreedt.
De belastingplichtige mag vertrouwen op de wijze waarop de belastingoverheid hem bejegent, voor zover die handelwijze niet in strijd is met de wet. Uit het bestreden arrest blijkt
overigens niet dat de belastingoverheid ten aanzien van andere uitgevers van tijdschriften
in de beschouwde periode op een andere wijze is opgetreden dan ten aanzien van de
verweerster en haar rechtsvoorganger.
Opdat het overheidsoptreden vertrouwenwekkend kan zijn, is evenmin vereist dat de
rechtspraak dit optreden te allen tijde in overeenstemming acht met de administratieve
richtlijnen.
15. De omstandigheid dat de handelwijze van de administratie ten aanzien van de
verweerster mogelijk niet ten aanzien van alle belastingplichtigen werd gevolgd, vormt
geen beletsel voor het ontstaan van een gerechtvaardigd vertrouwen. De burger wordt niet
geacht te weten hoe de belastingadministratie zich ten overstaan van andere belastingplichtigen gedraagt.
16. Het tweede onderdeel voert aan dat een burger geen schending van het recht op rechtszekerheid kan inroepen wanneer het bestuur geen concrete, nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling overeenstemmende toezeggingen heeft gedaan wat betreft de gedrags lijn die het zal volgen ten aanzien van een welbepaalde belastingplichtige.
Vermits in casu de belastingadministratie niet uitdrukkelijk heeft toegezegd dat de vakantienummers van de tijdschriften die meerdere nummers dragen, als meerdere afzonderlijke
nummers kunnen worden aangemerkt, kon de verweerster volgens het onderdeel geen
gewettigd vertrouwen putten uit een louter gedogen of uit een loutere passiviteit van het
bestuur, welke houding van het bestuur immers geen vaste gedragslijn kan uitmaken.
17. Ook dit onderdeel kan niet worden aangenomen.
18. Het onderdeel beperkt het toepassingsgebied van het rechtszekerheidsbeginsel al te
zeer.
19. Het is natuurlijk correct dat een belastingplichtige niet zonder meer een gerechtvaar digd vertrouwen kan putten uit het feit dat de belastingadministratie een anomalie in het
verleden niet heeft opgemerkt 3. Het loutere feit dat de rechtsvoorganger van verweerster
het nultarief jarenlang heeft toegepast, zonder dat de belastingadministratie daar tegen
optrad, kan de verweerster geen verworven recht verlenen om dit tarief voor het verleden
3 Cass. 3 juni 2002, AR F.01.0044.F, AC, 2002, nr. 337; Cass. 3 december 2004, AR F.02.0053.N,
AC, 2004, nr. 588.
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toegepast te zien.
20. Maar dat betekent nog niet dat een belastingplichtige alleen een gerechtvaardigd
vertrouwen kan putten uit een uitdrukkelijke toezegging van de belastingadministratie.
Ook uit een omstandig stilzitten van de belastingadministratie kan een stilzwijgende
toezegging worden afgeleid die bescherming verdient op grond van het rechtszekerheidsbeginsel. Ook een systematisch niet-handelen kan in bepaalde gevallen een handelswijze
zijn die een gerechtvaardigd vertrouwen kan opwekken bij de belastingschuldige 4.
21. Het niet-handelen van de belastingadministratie is in voorliggend geval niet het
gevolg van loutere onwetendheid. Het bestreden arrest gaat er uitdrukkelijk van uit dat de
eiser op de hoogte was van het feit dat geen 48 afzonderlijke nummers van de tijdschriften
werden uitgegeven en desondanks de toepassing van het nultarief jarenlang heeft
gedoogd.
22. De fiscus kan niet afzien van de vestiging van een belasting als de voorwaarden daarvoor vervuld zijn5. De appelrechters, die onaantastbaar in feite vaststellen dat de eiser op
de hoogte was van de omstandigheid dat van de tijdschriften in kwestie geen 48 afzonderlijke nummers verschenen, konden de inactiviteit van de belastingadministratie dan ook
wel degelijk opvatten als een stilzwijgende, maar duidelijke erkenning door de administratie dat aan de voorwaarden voor de toepassing van het nultarief was voldaan, ook al
waren er geen 48 afzonderlijke nummers.
23. De omstandigheid dat die interpretatie volgens de appelrechters geen correcte uitlegging uitmaakt van de aanschrijving nr. 82, doet niets af aan het feit dat de administratie,
volgens de appelrechters, jarenlang die uitlegging hanteerde.
24. De verweerster kon uit die uitlegging door de administratie van de voormelde
aanschrijving het gerechtvaardigd vertrouwen putten dat zij het nultarief kon toepassen.
Want hoewel de appelrechters die administratieve uitlegging van de voormelde aanschrijving verwerpen, blijkt uit hun beslissing geenszins dat een normaal voorzichtig burger
niet kon aannemen dat die uitlegging door de administratie correct was.
25. De verweerster kon uit die uitlegging door de administratie een gerechtvaardigd
vertrouwen putten vermits die administratieve uitlegging volgens de appelrechters weliswaar niet in overeenstemming is met de aanschrijving nr. 82, maar door de appelrechters
niet in strijd werd bevonden met de fiscale wet. Ook de eiser heeft op geen enkel ogenblik
aangevoerd dat die initiële administratieve uitlegging van voormelde aanschrijving in
strijd is met de fiscale wet.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.09.0161.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 24 september 2009.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
4 Vgl. Luik 4 november 1998, FJF 1999, nr. 99/42.
5 Cass. 30 mei 2008, AR F.06.0083.F, AC, 2008, nr. 334; Cass. 18 december 2009, AR F.08.0056.F,
www.cass.be.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat een gedragslijn die afwijkt van de voorwaarden
bepaald voor de toepassing van een vaste gedragslijn van het bestuur, geen
gewettigde verwachtingen kan creëren bij de burger; een afwijking van een
algemene vaste gedragslijn kan immers geen vaste gedragslijn zijn; de algemene
gedragslijn is bepaald in de aanschrijving nr. 82 van 15 december 1970; de
algemene gedragslijn voorziet slechts in een btw-vrijstelling voor tijdschriften
die minimaal 48 keer per jaar verschijnen; de tijdschriften van de verweerster
verschijnen geen 48 keer per jaar; uit het feit dat de eiser als afwijking op de
algemene gedragslijn ooit aanvaard heeft dat de voormelde btw-vrijstelling ook
geldt voor de in het geding zijnde tijdschriften van de verweerster volgt niet dat
die afwijking een voor de eiser bindende algemene vaste gedragslijn is.
2. Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur sluit het recht op
rechtszekerheid in. Het recht op rechtszekerheid houdt in dat de burger moet
kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste
gedrags- of beleidsregel van de overheid. Daaruit volgt dat de verwachtingen die
de overheid bij de burger creëert, in de regel moeten worden gehonoreerd. De
verwachtingen van de burger mogen evenwel niet gegrond zijn op een
onwettelijke praktijk.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er een vaste gedragslijn bestaat, mits
hij het begrip vaste gedragslijn niet miskent.
3. Wanneer het bestuur met een algemene maatregel een bepaalde gedragslijn
bepaalt en in de toepassing en uitlegging van die algemene maatregel ten aanzien
van bepaalde belastingplichtigen een bepaald vast gedrag aanneemt, dat
gedeeltelijk afwijkt van de algemene gedragslijn, kan dit afwijkend gedrag bij de
belastingplichtigen gewettigde verwachtingen creëren, mits dit gedrag niet strijdt
met een wettelijke regel.
4. De appelrechters oordelen dat:
- de vrijstelling voor tijdschriften omschreven in aanschrijving nr. 82 een vaste
gedragslijn van het bestuur is;
- de eiser die aanschrijving nr. 82 ten aanzien van de verweerster zo heeft
uitgelegd of toegepast dat nummers konden worden gebundeld zonder dat dit de
frequentievoorwaarde die de aanschrijving oplegde, heeft aangetast;
- die aanvaarde afwijking van de algemene gedragsregel zelf een vaste
gedragsregel is waarop de verweerster mocht vertrouwen.
De appelrechters beoordelen zodoende de gedragslijn van het bestuur zowel in
haar geheel zoals die is uitgelegd in de aanschrijving nr. 82, als in haar
toepassing op de verweerster als bestuurde. Ze oordelen dan ook zonder
miskenning van het in het onderdeel aangevoerde rechtsbeginsel dat die

Nr. 123 - 11.2.11

HOF VAN CASSATIE

473

gedragslijn het bestuur bond.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. De appelrechters stellen vast dat:
- artikel 11 Btw-wetboek bepaalt dat indien de daarin omschreven inbreng zich
voordoet, voor de doeleinden van de btw-wetgeving, de overnemer geacht wordt
de persoon van de overdrager voort te zetten;
- na nazicht van het geheel van de voorliggende gegevens, moet worden
vastgesteld dat de rechtsvoorganger van de verweerster het nultarief voor de
uitgaven heeft toegepast;
- de btw-administratie kennis had van de verschijningsfrequentie, wat blijkt uit
het overgelegde stuk nr. 40 waarin zij de rechtsvoorganger van de verweerster de
aanbeveling gaf de tijdschriften te factureren met vermelding : "Vrijstelling-btw.
Aanschrijving van 15 december 1970 nr. 82";
- de verweerster aantoont dat het bundelen van "vakantienummers" een
handelwijze van de rechtsvoorganger van de verweerster was die reeds lang
bestond, zonder dat de btw-administratie dit in vraag heeft gesteld;
- de verweerster aantoont dat tweemaal een btw-controle plaatsgreep bij haar
rechtsvoorganger en dat geen gegevens in het dossier erop wijzen dat dit
gegeven, belangrijk ten aanzien van de vraag of terecht het nultarief werd
toegepast, toen niet is gecontroleerd;
- er op grond van de overgelegde stukken ook geen redenen zijn om aan te
nemen dat de rechtsvoorganger verzwegen heeft dat niet voldoende
verschijningen per jaargang zouden hebben bestaan en dat het tarief van de
toegepaste boete erop wijst dat de eiser niet uitging van de kwade trouw van de
verweerster.
De appelrechters oordelen daarop dat:
- de btw-administratie jarenlang de handelwijze die erin bestaat om nummers te
bundelen, ook indien dit niet leidt tot een afzonderlijke verschijning van
meerdere nummers van de tijdschriften, heeft aanvaard als in overeenstemming
zijnde met de aanschrijving nr. 82;
- de verweerster daaraan het vertrouwen heeft ontleend dat de vaste gedragslijn
ten aanzien van haar rechtsvoorganger ook ten aanzien van haar
uitgavenactiviteit zou worden toegepast, zodat ze zich terecht beroept op een
schending van het rechtszekerheidsbeginsel ten aanzien van het uitgevaardigde
dwangbevel.
6. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en
Verbist.

Nr. 124 - 11.2.11
1° KAMER - 11 februari 2011

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - BEZWAARPROCEDURE - OPENBAARHEID VAN BESTUUR - WET
VAN 12 NOVEMBER 1997 - TOEPASSELIJKHEID
2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - BEZWAAR - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BESLISSING - OPENBAARHEID VAN BESTUUR - WET VAN 11 APRIL 1994 - TOEPASSELIJKHEID
1º De wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten is niet van toepassing op de bezwaarprocedure inzake gemeentebelastingen. (Art. 2, Wet 12 nov. 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies
en gemeenten; Artt. 9 en 10, Wet 24 dec. 1994)
2º De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is niet van toepas sing op beslissingen van een college van burgemeester en schepenen, dat uitspraak doet
over een belastinggeschil. (Art. 1, Wet 11 april 1994)
(STUDIO FILMTHEATERS nv T. STAD LEUVEN)

ARREST

(AR F.10.0002.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 17 januari 2008.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2 van de wet van 12 november 1997 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten is deze wet van
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toepassing op de provinciale en gemeentelijke administratieve overheden. Onder
administratieve overheid wordt verstaan een administratieve overheid als
bedoeld in artikel 14 Wet Raad van State.
Krachtens artikel 9 van de wet van 24 december 1994 op de vestiging en
invordering van provincie- en gemeentebelastingen kan de belastingplichtige een
bezwaar tegen een provincie- of gemeentebelasting indienen respectievelijk bij
de gouverneur of bij het college van burgemeester en schepenen, die als
bestuursoverheid handelen.
Krachtens artikel 10 van deze wet kan tegen de beslissing van voornoemde
overheden beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het
rechtsgebied waarin de belasting werd gevestigd.
2. Uit de context van deze bepalingen volgt dat tegen de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen over een bezwaar tegen een
gemeentebelasting enkel hoger beroep openstaat bij de rechtbank van eerste
aanleg en niet bij de Raad van State wet van 12 november 1997 is bijgevolg niet
van toepassing op de bezwaarprocedure.
3. Krachtens artikel 1 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid
van bestuur is deze wet van toepassing op de federale overheden en op de
administratieve overheden andere dan de federale administratieve overheden,
maar slechts in de mate dat deze wet op gronden die tot de federale bevoegdheid
behoren, de openbaarheid van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt.
Hieruit volgt dat deze wet niet van toepassing is op beslissingen van een college
van burgemeester en schepenen, dat uitspraak doet over een belastinggeschil.
Het middel dat gesteund is op een schending van artikel 2, 4°, van de wet van 11
april 1994 en van artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 ook al is het
gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 125 - 11.2.11
1° KAMER - 11 februari 2011

1º REGISTRATIE (RECHT VAN) - RECHTSVORDERING TOT TERUGGAAF VERJARINGSTERMIJN VAN TWEE JAAR - AANVANG
2º VERJARING — BELASTINGZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - REGISTRATIERECHT - RECHTSVORDERING TOT TERUGGAAF VERJARINGSTERMIJN VAN TWEE JAAR - AANVANG
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3º REGISTRATIE (RECHT VAN) - RECHTSVORDERING TOT TERUGGAAF VERJARINGSTERMIJN VAN TWEE JAAR - AANVANG - TIJDSTIP VAN BETALING - LATERE NORMATIEVE
GEBEURTENIS - BEGRIP
4º VERJARING — BELASTINGZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - REGISTRATIERECHT - RECHTSVORDERING TOT TERUGGAAF VERJARINGSTERMIJN VAN TWEE JAAR - AANVANG - TIJDSTIP VAN BETALING - LATERE NORMATIEVE
GEBEURTENIS - BEGRIP
1º en 2º De verjaring van de rechtsvordering tot teruggaaf van registratierechten, die
ontstaat op het ogenblik van de betaling, gaat in de regel op dat ogenblik in; de verjaring
gaat evenwel in op een later tijdstip wanneer de verplichting tot betaling van registratierechten een verandering ondergaat door een latere gebeurtenis die voor de belastingplichtige rechten doet ontstaan voor de periode waarvoor de betaling werd verricht 1. (Art. 215,
Wetboek Registratierechten)
3º en 4° Een beslissing waarbij het bestuur zijn standpunt wijzigt over de uitlegging van een
wettelijke regel, is geen normatieve gebeurtenis die rechten doet ontstaan voor de belastingplichtige2. (Art. 215, Wetboek Registratierechten)
(BELGISCHE STAAT, Minister Van Financiën T. M.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij akte houdende proces-verbaal van de algemene vergadering van de bvba "VRANKEN
MOTORS" dd. 17 september 2002, verleden voor verweerder, werd overgegaan tot een
fusie door overneming van de bvba "MOTORHUIS VRANKEN" door de bvba
"VRANKEN MOTORS".
Deze akte werd op 4 oktober 2002 geregistreerd op het registratiekantoor Aarschot tegen
betaling van het evenredig verkooprecht, geheven overeenkomstig artikel 129 W.Reg., ten
bedrage van 9.738,27 EUR.
De door verweerder verleden akte betrof een zogenaamde geruisloze fusie, waarbij de
overnemende vennootschap reeds houdster is van al de aandelen van de overgenomen
vennootschap, welke rechtshandeling door artikel 676, 1°, W.Venn. wordt gelijkgesteld
met een fusie door overneming.
Voor het cassatiearrest van 9 maart 2006 werd door eiser aangenomen dat een geruisloze
fusie niet viel onder de vrijstelling van het evenredig registratierecht voorzien in artikel
117, §1, W.Reg.
Nadat Uw Hof in voormeld arrest besliste dat de vrijstelling uit artikel 117, §1, W.Reg.
ook van toepassing is op de inbreng van onroerende goederen en ook geldt wanneer de
inbreng niet gepaard gaat met de uitgifte van aandelen, trad eiser deze rechtspraak bij in
zijn Beslissing nr. E.E./95.655, Rep. RJ, R117, §1/10-01.
Naar aanleiding van voormeld cassatiearrest, vorderde verweerder, bij verzoekschrift
neergelegd op 28 augustus 2006 ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven, teruggaaf van het evenredig registratierecht, onder aftrek van het algemeen vast
recht van 25 EUR.
Bij vonnis van 5 oktober 2007 verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven de
vordering tot teruggaaf van verweerder verjaard op grond van artikel 215 W.Reg.; tevens
werd zijn vordering, in zoverre gesteund op de onverschuldigde betaling en op 1382
B.W., als ongegrond afgewezen.
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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In graad van beroep oordeelde het Hof van Beroep te Brussel bij het thans bestreden arrest
van 22 oktober 2009 dat de vordering tot teruggaaf van verweerder nog niet was verjaard
toen hij op 28 augustus 2006 deze vordering instelde vermits de verjaringstermijn pas was
beginnen lopen vanaf de datum van de Beslissing nr. E.E./95.655, die volgens de appel rechters een normatieve gebeurtenis vormde die tot gevolg had dat de onverschuldigdheid
van de betaalde registratierechten op een later ogenblik kwam vast te staan dan die van de
betaling op 4 oktober 2002; eiser werd dienvolgens veroordeeld tot terugbetaling aan
verweerder van het bedrag van 9.738,27 EUR, meer de intresten.
II. De voorziening in cassatie.
1. In zijn enig middel tot cassatie voert eiser aan dat de verjaringstermijn van een vorde ring uit onverschuldigde betaling in de regel aanvangt op het ogenblik waarop de betaling
is verricht. Die regel geldt weliswaar slechts in zoverre de verplichtingen van degene die
betaalt, de solvens, op het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan door een
latere gebeurtenis, die voor hem rechten doet ontstaan voor de periode waarvoor de beta ling werd verricht. Volgens eiser moet die gebeurtenis van die aard zijn dat ze kan worden
opgevat als een wettelijk beletsel, dat verhindert dat de vordering tot terugbetaling eerder
kon worden ingesteld.
Volgens eiser kan de overheidsbeslissing die in uitvoering van een gebonden bevoegdheid
wordt genomen geen latere gebeurtenis in voormelde zin vormen, aangezien een
beslissing, genomen op basis van een gebonden bevoegdheid, strekt tot de bevestiging van
bestaande rechten en niet tot de vestiging van nieuwe rechten, zodat aan de aard van de
verplichtingen van de solvens niet wordt geraakt.
Uit de artikelen 170, 172 en 173 van de Grondwet volgt ten slotte dat een vrijstelling van
registratierechten enkel kan worden toegekend binnen het strikte kader van de wet.
Volgens eiser werd de beslissing, waarin de administratie de rechtspraak van Uw Hof
bijtrad, noodzakelijkerwijze op grond van een gebonden bevoegdheid genomen. Zij zou
slechts de bevestiging inhouden van de rechtspraak van Uw Hof omtrent de wijze waarop
de vrijstellingsbepaling van artikel 117, §1, W.Reg. moet worden toegepast en geïnterpreteerd, zodat het niet door deze beslissing is dat verweerder het recht verkregen heeft op
deze vrijstelling, maar door de wettelijke voorwaarden die bepalen wanneer aanspraak
kan worden gemaakt op die vrijstelling. Die beslissing zou bijgevolg niet kunnen worden
opgevat als een normatieve gebeurtenis die tot gevolg had dat de onverschuldigdheid van
de geheven rechten pas kwam vast te staan op een later ogenblik dan die van de betaling.
Bijgevolg zou het bestreden arrest niet wettig hebben kunnen beslissen dat de verjarings termijn van artikel 215 W.Reg. slechts liep vanaf de datum van de beslissing nr. E.E. /
95.655, Rep. RJ, R117, §1/10-01, die dateert van na het cassatiearrest van 9 maart 2006.
2. Overeenkomstig artikel 215 W.Reg. is er verjaring voor de vordering tot teruggaaf van
rechten, intresten en boeten, na twee jaar, te rekenen van de dag waarop de rechtsvorde ring is ontstaan.
Het vertrekpunt van de verjaringstermijn bij een vordering uit onverschuldigde betaling
wordt in beginsel gesitueerd op de dag waarop de betaling wordt verricht (V. S AGAERT,
"De verjaring van de vordering uit onverschuldigde betaling", RW 2000-2001, 257-258,
punt 4).
Wanneer rechten vatbaar zijn voor teruggaaf als gevolg van het feit dat de partijen in
gebreke zijn gebleven in de akte te vermelden dat de voorwaarden tot het bekomen van
een vrijstelling of vermindering zijn vervuld (artikel 209, 1°, W.Reg.), dan ontstaat de
rechtsvordering tot teruggaaf bijgevolg, in beginsel, op het ogenblik van de betaling van
deze rechten.
3. In het kader van een geschil in verband met onverschuldigd betaalde socialezekerheids-
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bijdragen, oordeelde Uw Hof in een arrest van 24 januari 2000 (AC, 2000, nr. 59; zie ook
Cass. 30 oktober 2006, S.05.0034.N, www.cass.be), dat de regel dat de termijn van verjaring ingaat vanaf de dag van de betaling slechts geldt in zoverre de verplichtingen van de
bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan door een
latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor de periode
waarvoor de betaling werd verricht.
4. Volgens auteur SAGAERT kan deze rechtspraak van Uw Hof, waarin wordt afgeweken
van het beginsel dat het vertrekpunt van de verjaringstermijn uit onverschuldigde betaling
op het ogenblik van de betaling moet worden gesitueerd, slechts toepassing vinden onder
twee voorwaarden (V. SAGAERT, o.c., 259-261).
De gebeurtenis die volgens hem een verschuiving van het aanvangspunt van de verja ringstermijn kan teweegbrengen, moet vooreerst een gebeurtenis zijn die de betaling retroactief onverschuldigd maakt. De beslissing moet m.a.w. de vaststelling inhouden dat op
het ogenblik van de betaling hiervoor geen juridische grondslag aanwezig was.
De afwezigheid van een juridische grondslag moet vervolgens zijn vastgesteld op grond
van een discretionaire bevoegdheid. De latere gebeurtenis dient m.a.w. constitutief te zijn
ten aanzien van de vestiging van subjectieve rechten. In die zin kan deze gebeurtenis
worden voorgesteld als een wettelijk beletsel waardoor de rechtsvordering tot terugbeta ling niet eerder kon worden ingesteld.
5. Deze laatste vereiste knoopt aldus aan bij de rechtspraak van Uw Hof die aan het
adagium "contra non valentem agere, non currit praescriptio" slechts uitwerking verleent
wanneer degene tegen wie de verjaring loopt in de onmogelijkheid verkeert te handelen
ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel (Cass. 2 januari 1969, AC 1969,
409, RCJB 1969, 91, met noot DABIN, J., "Sur l'adage `contra non valentem agere non
currit praescriptio'"; Cass. 16 juni 1972, AC 1972, 969; Cass. 13 november 1997, AC
1997, nr.474).
Deze regel, vervat in artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, moet voorkomen dat de
verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling
te verkrijgen van zijn vordering (Cass. 13 november 1997, AC 1997, nr. 474; Cass. 19
januari 2009, S.08.0098.N, AC 2009, nr. 44).
6. Gelet op het legaliteitsbeginsel inzake belastingen en retributies (de artikelen 170, 172
en 173 G.W.), kan eiser op grond van een discretionaire bevoegdheid geen vrijstelling
verlenen van registratierechten en is hij dienaangaande duidelijk gebonden door de wet.
Volgens voornoemde auteur SAGAERT is van een gebonden bevoegdheid sprake "in de
gevallen waarin de norm van het objectieve recht de inhoud of het voorwerp bepaalt van
een beslissing die de overheid moet nemen zodra de gestelde voorwaarden vervuld zijn.
De overheid heeft dus geen speelruimte binnen de door de rechtsregel opgelegde voor waarden. De normatieve gebeurtenis wordt met andere woorden louter bepaald door het
legaliteitsaspect. In dat geval strekt de rechterlijke of administratieve beslissing ertoe het
bestaan van een reeds voorheen in de genoemde norm vervat subjectief recht vast te
stellen... Door de beslissing wordt de norm immers geïnterpreteerd zoals hij alleen kan
worden geïnterpreteerd en dus zoals hij steeds is geweest." (V. S AGAERT, o.c., 261; zie ook
T. WERQUIN, "Etendue et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité
sociale", JTT 1993, 338, nr.4; P. DE KOSTER en G. LADRIERE, "Pouvoir de l'administration et
pouvoir judiciaire", JTT 1999, 70; CUYPERS, D., "Beginselen van behoorlijk bestuur en wet
motivering administratieve beslissingen", in Actuele problemen van het sociale zeker heidsrecht, VAN REGENMORTEL, A., (ed.), Deurne, Die Keure, 1995, 14, nr.21).
7. In aansluiting op het arrest van Uw Hof van 9 maart 2006, kon de Beslissing nr.
E.E./95.655, Rep. RJ, R117, §1/10-01 aldus slechts bepalen op welke wijze de vrijstellingsbepaling van artikel 117, §1, W.Reg. wettelijk moet worden toegepast en geïnterpre-
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teerd.
Op grond van de gebonden bevoegdheid van het bestuur kon de bedoelde beslissing er
slechts toe strekken het bestaan van reeds voorheen in artikel 117, §1, W.Reg. vervatte
rechten vast te stellen zonder dat deze beslissing nieuwe rechten tot stand kon brengen.
Via de Beslissing nr. E.E./95.655 werd er m.a.w. geen nieuwe vrijstelling geïntroduceerd
voor geruisloze fusies, zoals ook Uw Hof, via zijn interpretatie van artikel 117, §1,
W.Reg., geen nieuwe vrijstellingsgrond had gecreëerd. Wanneer Uw Hof de wet interpreteert, wordt deze wet immers geacht van bij zijn afkondiging deze interpretatie te hebben
gehad.
Op grond van artikel 117, §1, W.Reg. was de vrijstelling voor geruisloze fusies derhalve
reeds verworven op het ogenblik van de betaling van de rechten door verweerder, ook al
nam eiser dit standpunt slechts aan in zijn Beslissing nr. E.E./95.655 getroffen naar
aanleiding van het principieel arrest van Uw Hof van 9 maart 2006.
Deze Beslissing nr. E.E./95.655 kon bijgevolg geen wettelijk beletsel, noch "normatieve"
gebeurtenis vormen waardoor de onverschuldigdheid van de rechten slechts later dan de
betaling kwam vast te staan en waardoor de rechtsvordering tot teruggaaf niet eerder kon
worden ingesteld.
8. Waar de vordering tot teruggaaf door verweerder pas was ingesteld op 28 augustus
2006, dit is ruim meer dan twee jaar na de betaling van de rechten op 4 oktober 2002, was
deze vordering derhalve verjaard.
De beslissing dat de vordering tot teruggaaf van verweerder nog niet was verjaard toen hij
op 28 augustus 2006 zijn vordering instelde vermits de verjaringstermijn pas was
beginnen lopen vanaf de datum van de Beslissing nr. E.E./95.655, is bijgevolg niet naar
recht verantwoord.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR F.10.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 22 oktober 2009.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 215 Wetboek Registratierechten is er verjaring voor de
vordering tot teruggaaf van rechten, interesten en boeten, na twee jaar, te rekenen
van de dag waarop de rechtsvordering is ontstaan.
De verjaring van de rechtsvordering tot teruggaaf van registratierechten ontstaat
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op het ogenblik van de betaling gaat in de regel op dat ogenblik in. De verjaring
gaat evenwel in op een later tijdstip wanneer de verplichting tot betaling van
registratierechten een verandering ondergaat door een latere gebeurtenis die voor
de belastingplichtige rechten doet ontstaan voor de periode waarvoor de betaling
werd verricht.
Een beslissing waarbij het bestuur zijn standpunt wijzigt over de uitlegging van
een wettelijke regel, is geen normatieve gebeurtenis die rechten doet ontstaan
voor de belastingplichtige.
2. De appelrechter oordeelt dat:
- door de beslissing nr. E.E./95.655, Rep. RJ, R117, §/10-01, genomen naar
aanleiding van het cassatiearrest van 9 maart 2006 de onverschuldigdheid van
het betwiste registratierecht kwam vast te staan;
- de eiser in conclusie bevestigde dat de heffing onregelmatig was;
- de verjaringstermijn van artikel 215 Wetboek Registratierechten pas liep vanaf
de datum van de voormelde beslissing nr. E.E./95.655, Rep. RJ, R117, §1/10-01;
- op het ogenblik dat de verweerder zijn vordering tot teruggave op 28 augustus
2006 instelde, de verjaringstermijn dus zeker niet verstreken was.
3. Door aldus te oordelen schendt de appelrechter de voormelde wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
11 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en
Geinger.
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1º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST LEEGSTANDSDECREET - AANSLAG - ADMINISTRATIEF BEROEP - UITPUTTING - VORDERING TEGEN DE
BELASTINGADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
2º HUISVESTING - VLAAMS GEWEST - LEEGSTANDSDECREET - AANSLAG - ADMINISTRATIEF
BEROEP - UITPUTTING - VORDERING TEGEN DE BELASTINGADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - DRAAGWIJDTE
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3º RECHTBANKEN — BELASTINGZAKEN - VLAAMS GEWEST - LEEGSTANDSDECREET VORDERING TEGEN DE BELASTINGADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
1º, 2° en 3° De rechter die na uitputting van het administratief beroep kennisneemt van een
vordering betreffende het Leegstandsdecreet is gehouden het werkelijk verschuldigde
bedrag te bepalen of te laten bepalen door het bestuur 1. (Artt. 569, eerste lid, 32° en
1385undecies, Gerechtelijk Wetboek; Art. 39, §2, Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995)
(VLAAMS GEWEST T. V. en D.)

ARREST

(AR F.10.0023.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 9 april 2009.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 39, §2, van het decreet van 22 december 1995 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (hierna: Leegstandsdecreet),
zoals hier van toepassing, kan de belastingplichtige tegen de aanslag gevestigd
op grond van artikel 39, §1, van dit decreet met een gemotiveerd verzoekschrift
in beroep gaan bij de Vlaamse regering.
Krachtens artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank
van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende een belastingwet.
Krachtens artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt de
vordering tegen de belastingadministratie inzake de geschillen bedoeld in artikel
569, eerste lid, 32°, slechts toegelaten indien de eiser voorafgaandelijk het door
of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter die na uitputting van het
administratief beroep kennisneemt van een vordering betreffende het
Leegstandsdecreet gehouden is het werkelijk verschuldigde bedrag van de
heffing te bepalen of te laten bepalen door het bestuur.
3. De appelrechters oordelen dat de door het bestuur in aanmerking genomen
oppervlakteverhouding niet correct is en de heffingen bijgevolg niet conform de
werkelijke situatie werden berekend.
4. Door de heffing op deze grond te vernietigen zonder het verschuldigde bedrag
1 Zie Cass., 14 jan. 2011, AR F.10.0007.N, met concl. adv.-gen. D. THIJS, www.cass.be.
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van de heffingen te bepalen of te laten bepalen door het bestuur, schenden de
appelrechters de voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
11 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Forrier, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 127 - 14.2.11
3° KAMER - 14 februari 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - OPENBARE ORDE
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL OPENBARE ORDE
3º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS FRANSE GEMEENSCHAP - DISPONIBILITEIT - REGELING
4º GEMEENSCHAP EN GEWEST - FRANSE GEMEENSCHAP - DISPONIBILITEIT - REGELING ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSSECTOR
1º en 2º De eiser in cassatie kan, ongeacht de middelen die hij aan de feitenrechter heeft
voorgelegd, voor het Hof van Cassatie voor de eerste keer tegen de bestreden beslissing
een cassatiemiddel aanvoeren dat gegrond is op de schending van bepalingen van openbare orde1.
3º en 4º De bepalingen van het decreet van 5 juli 2000 van de Franse Gemeenschap
houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van
sommige personeelsleden uit het onderwijs, regelen de verloven die de ambtenaar, waarop
die bepalingen van toepassing zijn, wegens ziekte of invaliditeit kan verkrijgen evenals hun
gevolgen voor zijn administratieve stand; zij strekken niet tot vergoeding van de getroffene
van een arbeidsongeval, van een ongeval op de weg naar en van het werk of van een
beroepsziekte. (Art. 10, Decr.Fr.Gem. 5 juli 2000)
(L. T. FRANSE GEMEENSCHAP)

1 Zie Cass., 25 juni 1999, AR C.07.0595.F, AC, 2009, nr. 439, met concl. adv.-gen. WERQUIN. Het
OM gaf de volgende uitleg: aangezien de vraag de openbare orde raakt, had de feitenrechter die vraag
ambtshalve moeten stellen; die vraag was bij hem aanhangig gemaakt. Onderhavig arrest houdt daar enboven de kosten aan terwijl het OM meende dat de verweerster veroordeeld moest worden in de
kosten van het cassatiegeding (Art. 16, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel).
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ARREST (vertaling)

(AR S.09.0105.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 april 2009 gewezen door het
arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 tot 13 van het decreet van 5 juli 2000 van de Raad van de Franse
Gemeenschap houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of
invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs;
- de artikelen 3, inzonderheid eerste lid, 1°, b), 3bis en 6, §3, van de wet van 3 juli 1967
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
- artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat er geen grond bestaat om, alvorens recht te doen, een deskundige te
belasten met de opdracht te onderzoeken of het feit dat de eiseres in de periode van 1
januari 2005 tot 1 april 2006 niet op haar werk aanwezig was, het gevolg was van haar
arbeidsongeval van 10 oktober 2002, om alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd en in het bijzonder om de volgende redenen:
"Artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg naar en van het werk verklaart de regeling, ingesteld bij 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 op de ambtenaren van de Franse
Gemeenschap;
Krachtens artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967, genieten de personeelsleden op wie
deze wet van toepassing werd verklaard, onder voorbehoud van de toepassing van een
gunstigere wets- of verordeningsbepaling, gedurende de periode van tijdelijke
ongeschiktheid tot de datum van volledige hervatting van het werk, het voordeel van de
bepalingen die door de wetgeving op de arbeidsongevallen voor een algehele tijdelijke
ongeschiktheid zijn vastgesteld;
Krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, behouden de
personeelsleden onderworpen aan dit besluit tijdens de periode van tijdelijke
ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van hun arbeidsovereenkomst of
hun wettelijk of reglementair statuut. Dit artikel is een 'gunstigere bepaling' in de zin van
artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967;
Artikel 3, eerste lid, b), van de wet van 3 juli 1967 bepaalt daarenboven dat degene die
getroffen is door een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een
beroepsziekte, recht heeft op een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid;
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Artikel 6, §3, van de wet van 3 juli 1967 bepaalt ten slotte dat, indien de blijvende
arbeidsongeschiktheid die in hoofde van het slachtoffer erkend wordt, dusdanig verergert
dat het zijn nieuwe betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen, het slachtoffer tijdens
deze afwezigheidsperiode recht heeft op de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling;
Er is sprake van blijvende ongeschiktheid wanneer de letsels geconsolideerd zijn, dat wil
zeggen wanneer zij kennelijk niet meer kunnen evolueren. Na de consolidatie heeft de
getroffene recht op de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid die het gevolg
is van het arbeidsongeval en die bestaat in het verlies of de vermindering van de
economische waarde van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt. Net als in de
privésector, wordt de omvang van die schade niet alleen beoordeeld op grond van de
fysiologische ongeschiktheid, maar ook op grond van de leeftijd, de
beroepsbekwaamheid, de wederaanpassings- en omscholingsmogelijkheden en het
concurrentievermogen van de getroffene op de arbeidsmarkt. De getroffene heeft recht op
een rente die berekend wordt naar rato van het invaliditeitspercentage;
De getroffene van een arbeidsongeval mag het loon voor vastbenoemde ambtenaren, dat
hij bij tijdelijke ongeschiktheid ontvangt, en de rente, die hij bij blijvende ongeschiktheid
ontvangt, voor een en dezelfde periode niet cumuleren;
Artikel 10 van het decreet van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en
disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs
staat geen afwijking toe van de vorenvermelde beginselen, die van openbare orde zijn.
Voormeld artikel 10, dat betrekking heeft op het 'verlof' wegens ziekte of invaliditeit, kan
niet worden toegepast na de consolidatie van de letsels, daar alleen de terugval in
tijdelijke ongeschiktheid voor vergoeding in aanmerking komt in het kader van artikel
3bis van de wet van 3 juli 1967. Dat is te dezen niet het geval, aangezien (de eiseres) geen
enkele beroepsactiviteit heeft hervat sinds 1 januari 2005;
De brieven van (de verweerster) waarop (de eiseres) zich beroept, kunnen de duidelijke
beginselen die uit de wet van 3 juli 1967 voortvloeien niet ontkrachten en worden
overigens tegengesproken door een nota van de 'directeur-generaal organisatie' van 21
oktober 2005'.
Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres betoogde in haar conclusie in hoger beroep dat zij haar functie als bijzonder
leerkracht lichamelijke opvoeding, na het ongeval, niet meer heeft kunnen uitoefenen in
de periode van 1 januari 2005 tot 2 april 2005 en dat zij het subjectieve recht had om de
beslissing van Medex te betwisten, volgens welke haar afwezigheden na de consolidatie
niet langer in verband stonden tot het arbeidsongeval. Zij heeft derhalve de aanwijzing
van een geneesheer-deskundige gevorderd.
Krachtens de artikelen 7 tot 9 van het decreet van 5 juli 2000 houdende de regeling
inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden
uit het onderwijs, geniet het lid van het onderwijzend personeel dat zijn functie niet
langer normaal kan uitoefenen wegens ziekte of invaliditeit, tijdens zijn loopbaan een
beperkt aantal verlofdagen wegens ziekte. Zodra hij dat aantal dagen opgenomen heeft, is
hij krachtens artikel 13 van dat decreet met volle recht ter beschikking gesteld.
In afwijking van de artikelen 7 tot 9 van het decreet, wordt het verlof wegens ziekte of
invaliditeit luidens artikel 10, eerste lid, onbeperkt in de tijd toegestaan wanneer dat het
gevolg is van een arbeidsongeval, een ongeval van of naar het werk of van een
beroepsziekte. Behoudens voor de toepassing van artikel 11 (definitieve
onbekwaamverklaring), worden de krachtens het vorige lid toegestane verlofdagen niet in
aanmerking genomen voor de berekening van het aantal verlofdagen dat het
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personeelslid krachtens de artikelen 7 tot 9 geniet. Krachtens artikel 12 wordt het verlof
wegens ziekte of invaliditeit gelijkgesteld met periodes van actieve dienst.
Dat decreet regelt de verloven wegens ziekte of invaliditeit die de ambtenaar kan
verkrijgen evenals hun gevolgen voor zijn administratieve rechtspositie. Het heeft niet
hetzelfde voorwerp als de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen in de
overheidssector, die de vergoeding van de getroffene van een arbeidsongeval regelt.
Het decreet wijkt dus niet af van de wet en kan niet worden uitgelegd volgens de
algemene beginselen van die wet. Zo maakt het voor de uitlegging van artikel 10, eerste
lid, van het decreet niet uit dat de arbeidsongevallenwet, na de consolidatie, alleen de
volledige tijdelijke ongeschiktheid vergoedt, wat te dezen niet het geval is. Het maakt
evenmin uit dat de rente die aan de getroffene verschuldigd is wegens blijvende
ongeschiktheid vastgesteld wordt op grond van het verlies of de vermindering van zijn
economisch vermogen op de algemene arbeidsmarkt. De mogelijkheid bestaat dat de
ambtenaar zijn functie na de consolidatie niet kan uitoefenen, ongeacht zijn geraamde
ongeschiktheid voor de algemene arbeidsmarkt. Zijn afwezigheid blijft verantwoord in het
licht van het decreet en hij behoudt het recht op de in dat decreet bepaalde verloven.
Artikel 10, eerste lid, van het decreet maakt geen enkel onderscheid naargelang de
afwezigheid wegens het arbeidsongeval vóór dan wel na de datum van consolidatie viel.
Het begrip "consolidatie" houdt geen verband met die bepaling. Hieruit kan worden
afgeleid dat alle dagen afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een
arbeidsongeval verlofdagen zijn waarop de ambtenaar recht heeft en die voor de
toepassing van artikel 13 van het decreet niet in aanmerking kunnen worden genomen.
Tevens kan hieruit worden afgeleid dat de ambtenaar, krachtens artikel 962 van het
Gerechtelijk Wetboek, het recht heeft om een gerechtelijk deskundigenonderzoek te
vragen teneinde zijn afwezigheden in het licht van het decreet te omschrijven.
Het arrest verwerpt de vordering van de eiseres, die ertoe strekte, alvorens recht te doen,
een geneesheer-deskundige aan te wijzen opdat die zou verklaren dat haar afwezigheden
van het werk, in de periode van 1 januari 2005 tot 1 april 2006, het gevolg waren van het
arbeidsongeval, op grond van "de duidelijke beginselen die uit de wet van 3 juli 1967
voortvloeien" en waarvan het decreet niet mag afwijken, en schendt bijgevolg alle in het
middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 46, §1, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de
verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, wordt
het verlof wegens ziekte, naar aanleiding van een arbeidsongeval of een ongeval op de
weg naar en van het werk, zonder tijdsbeperking toegestaan. Behalve voor de toepassing
van artikel 48, op grond waarvan de ambtenaar wegens ziekte definitief ongeschikt kan
worden verklaard, komen die verlofdagen, zelfs na de datum van consolidatie, niet in
aanmerking om te bepalen hoeveel verlofdagen de ambtenaar krachtens artikel 41 nog
kan verkrijgen en, bijgevolg, om te bepalen op welk tijdstip hij met volle recht ter
beschikking is gesteld overeenkomstig artikel 56 van datzelfde besluit.
De ambtenaren van de Staat die onder de toepassing vallen van het koninklijk besluit van
19 november 1998 genieten, net als de ambtenaren van de gemeenschappen en krachtens
artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg naar en van het werk, de toepassing van de artikelen van de
wet van 3 juli 1967. Die twee categorieën van ambtenaren zijn dus onderling
vergelijkbaar.
Indien artikel 10, eerste lid, van het decreet van 5 juli 2000 aldus moet worden uitgelegd
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dat het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit wegens een arbeidsongeval
niet kan worden geneutraliseerd na consolidatie van de letsels, dan voert die bepaling
een verschil in behandeling in tussen de personen bedoeld in artikel 1 van het decreet en
de ambtenaren van de Staat die onder de toepassing vallen van artikel 46, §1, van het
koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden
toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen; dat verschil in behandeling kan
niet worden verantwoord, zodat het arrest, dat de eiseres het recht op de aanwijzing van
een geneesheer-deskundige ontzegt, teneinde te bepalen of de verlofdagen die zij na de
consolidatie wegens ziekte heeft opgenomen aan het arbeidsongeval te wijten zijn,
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
In dat geval moet de in het dictum van het verzoekschrift geformuleerde prejudiciële
vraag gesteld worden aan het Grondwettelijk Hof.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel bekritiseert de beslissing van het arrest waarbij de vordering van de
eiseres ongegrond verklaard wordt, welke ertoe strekte een deskundige te doen
aanwijzen opdat die zou verklaren dat haar afwezigheden, van het werk, in de
periode van 1 januari 2005 tot 31 maart 2006, te wijten zijn aan haar
arbeidsongeval van 10 oktober 2002.
Eerste onderdeel
De tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel
is nieuw:
De verweerster voert aan dat de eiseres, aangezien zij voor het arbeidshof
betoogde dat artikel 10 van het decreet van 5 juli 2000 van de Franse
Gemeenschap houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens
ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs, een
bepaling is die, in de zin van artikel 3bis 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, een gunstigere regeling inzake schadeloosstelling van de
getroffene bevat dan de bepalingen waarnaar dat artikel 3bis verwijst, in het
cassatiegeding geen middel kan aanvoeren dat gegrond is op een andere
uitlegging van het voorwerp van en de respectieve verhoudingen tussen artikel
10 van het decreet en artikel 3bis van de wet.
Zowel de bepalingen van het decreet van 5 juli 2000 van de Franse
Gemeenschap als die van de wet van 3 juli 1967 zijn van openbare orde.
De eiseres kan bijgevolg, ongeacht de middelen die zij aan de feitenrechter heeft
voorgelegd, tegen het arrest een middel opwerpen dat, aangezien het de
schending van dergelijke bepalingen aanvoert, voor het eerst voor het Hof kan
worden aangevoerd.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
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Krachtens artikel 10 van het decreet van 5 juli 2000 van de Franse
Gemeenschap, wordt het verlof wegens ziekte of invaliditeit onbeperkt in de tijd
toegestaan wanneer het een gevolg is van een arbeidsongeval, een ongeval van of
naar het werk of van een beroepsziekte, en wordt dat verlof niet in aanmerking
genomen om te beoordelen of de ambtenaar, die het maximum aantal
verlofdagen heeft opgenomen die hem kunnen worden toegekend wegens ziekte
of invaliditeit, met volle recht ter beschikking is gesteld.
Evenmin als de andere bepalingen van het decreet, dat de verloven regelt waarop
de ambtenaar, op wie dat decreet van toepassing is, wegens ziekte of invaliditeit
recht heeft, heeft artikel 10 betrekking op de vergoeding van de getroffene van
een arbeidsongeval, van een ongeval op de weg naar en van het werk of van een
beroepsziekte.
Dat artikel maakt geen enkel onderscheid naargelang het verlof, waarop het
betrekking heeft, vóór dan wel na de consolidatie van de letsels wordt toegekend.
Het arrest, dat om de in het middel weergegeven redenen beslist dat artikel 10
"niet kan worden toegepast na de consolidatie van de letsels", wegens "de
duidelijke beginselen die uit de wet van 3 juli 1967 voortvloeien", "die van
openbare orde zijn", schendt die wettelijke bepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.
14 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Simon –
Grotendeels gelijkluidende conclusie: Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs.
Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 128 - 14.2.11
3° KAMER - 14 februari 2011

1º OPENBARE ORDE - HUWELIJK - EERSTE HUWELIJK NIET ONTBONDEN - INTERNATIONALE
OPENBARE ORDE

2º HUWELIJK - OPENBARE ORDE - EERSTE HUWELIJK NIET ONTBONDEN - INTERNATIONALE
OPENBARE ORDE

1º en 2º De Belgische internationale openbare orde verzet zich in de regel niet tegen de
erkenning, in België, van de gevolgen van een huwelijk dat de echtgenoten in het buitenland geldig hebben aangegaan overeenkomstig hun nationale wet en van wie de ene, op
het ogenblik van dat huwelijk, in het buitenland reeds een nog niet ontbonden huwelijk had
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aangegaan met een persoon van wie de nationale wetgeving polygamie erkent 1. (Art. 570,
tweede lid, 1°, Gerechtelijk Wetboek)
(O. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0031.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 december 2009 op
verwijzing gewezen door het arbeidshof te Luik, ten gevolge van het arrest van
het Hof van 12 juni 2006.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was op het
ogenblik van het huwelijk van de eiseres met de heer S. op 27 augustus 1977;
- de artikelen 2, 15, 46 en 127 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van
internationaal privaatrecht;
- de artikelen 30 en 31 van de "Code du statut personnel et des successions marocain";
- artikel 570, inzonderheid tweede lid, 1( en 2(, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 juli 2004;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en bevestigt de administratieve beslissing van 27
april 1999, waarbij de verweerder weigert om aan de eiseres het gedeeltelijk
rustpensioen als gescheiden echtgenote toe te kennen en veroordeelt haar in de kosten,
om de volgende redenen:
"In deze zaak bevat het dossier geen enkel gegeven op grond waarvan kan worden
nagegaan of de eerste echtgenote de ontbinding van haar huwelijk ondubbelzinnig en
zonder dwang aanvaard heeft, ook al is dat huwelijk volgens het Marokkaans recht
ontbonden;
[...] Uit die overwegingen volgt dat de verstoting van de eerste echtgenote, in het licht
van artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, niet kan worden
aangenomen en in elk geval niet met een echtscheiding kan worden gelijkgesteld.
Aangezien in dit geval niet kan worden aangenomen dat er tussen de eerste echtgenote en
de heer S. geen huwelijksband meer bestaat, kon (de eiseres) geen pensioen als
gescheiden echtgenote genieten, daar haar huwelijk niet kan worden erkend;
Gelet op artikel 570, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de rechter tevens
nagaan of het recht van verdediging geëerbiedigd werd;
In dit geval blijkt uit de voorgelegde documenten, en met name uit het afschrift van de
akte van echtscheiding van de heer S. en zijn eerste echtgenote, dat alleen de heer S. is
1 Zie concl. O.M in Pas, 2011, nr.128.

Nr. 128 - 14.2.11

HOF VAN CASSATIE

489

verschenen in het geding dat tot de verstoting heeft geleid. Er is geen enkele aanwijzing
dat de eerste echtgenote werd gehoord en dat zij haar rechten ook daadwerkelijk heeft
kunnen doen gelden. De verstoting of de echtscheiding van de heer S. en zijn eerste
echtgenote kunnen in deze zaak bijgevolg geen uitwerking krijgen, ook al bestaat er
volgens het Marokkaans recht geen huwelijksband meer tussen de heer S. en zijn eerste
echtgenote;
Daarenboven kan uit geen enkel gegeven van het dossier worden afgeleid dat de eerste
echtgenote met de verstoting heeft ingestemd. Het feit dat de eerste echtgenote haar
verstoting nooit formeel heeft betwist, betekent geenszins dat zij ermee heeft ingestemd.
Bovendien kon haar eventuele instemming met de verstoting te dezen geen uitwerking aan
die verstoting verlenen, daar een dergelijke instemming de miskenning van het recht van
verdediging niet ongedaan kan maken;
Ook om die reden wordt de verstoting van de eerste echtgenote te dezen niet erkend;
Het feit dat de verstoting van de eerste echtgenote krachtens het Marokkaans recht geldig
was, alsook het feit dat de tweede echtgenote, (de eiseres), voor bepaalde aanvragen door
bepaalde Belgische overheden als de echtgenote van de heer S. werd beschouwd,
ontzeggen (de verweerder) geenszins het recht om terug te komen op de geldigheid van
het huwelijk van (de eiseres) met de heer S. en ontzeggen het (arbeids)hof geenszins het
recht om de geldigheid van dat huwelijk in dit geval opnieuw in vraag te stellen en er
geen gevolgen aan te verbinden;
Aangezien [de eiseres] niet de echtgenote van de heer S. was, kon zij geen pensioen als
gescheiden echtgenote genieten. Het beroepen vonnis moet dus worden gewijzigd".
Grieven
Eerste onderdeel
De voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk worden voor elke echtgenoot in
beginsel geregeld door het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrekking van het
huwelijk de nationaliteit heeft.
De regel wordt thans verwoord in artikel 46, eerste lid, van het Wetboek van
internationaal privaatrecht, met dien verstande dat die tekst niet van toepassing is op een
huwelijk dat vóór de inwerkingtreding ervan is voltrokken maar alleen op de gevolgen
van een dergelijk huwelijk na de inwerkingtreding ervan (artikel 127, §1).
Dezelfde regel was echter voordien reeds van toepassing en werd toen afgeleid uit artikel
3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
De vraag of een echtgenoot, die afkomstig is uit een land dat polygamie toestaat, een
geldig tweede huwelijk heeft kunnen aangaan, kan dus uitsluitend worden beantwoord
aan de hand van de nationale wetgeving van die echtgenoot.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres de tweede
echtgenote was van de heer S., een Marokkaan, en dat zowel de eerste als de tweede
echtgenote op het ogenblik van hun respectieve huwelijk de Marokkaanse nationaliteit
hadden.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt op zijn minst dat de
nationaliteit van de echtgenoot en van zijn twee echtgenotes op het ogenblik van hun
huwelijk niet werd betwist.
De artikelen 30 en 31 van de "Code du statut personnel et des successions marocain",
zoals zij op de datum van het huwelijk van de eiseres en van haar echtgenoot van
toepassing waren, stonden polygamie toe.
De heer M.S. mocht volgens het Marokkaans recht dus een tweede huwelijk met de
eiseres aangaan, hoewel hij reeds eerder was gehuwd en dat huwelijk niet was
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ontbonden, en de vraag naar de geldigheid van de verstoting van de eerste echtgenote
had dus geen invloed op de geldigheid van het huwelijk met de eiseres.
Het arrest, dat weigert om, met het oog op de daaruit voortvloeiende
socialezekerheidsvoordelen, uitwerking te verlenen aan het huwelijk van de eiseres en
van haar echtgenoot, waarvan de geldigheidsvoorwaarden geregeld worden door de
Marokkaanse wet, omdat laatstgenoemde voordien reeds een huwelijk was aangegaan dat
volgens het bestreden arrest niet geldig was ontbonden, en dat, bijgevolg, weigert om aan
de eiseres een pensioen als gescheiden echtgenote toe te kennen, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht (schending van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek en, voor
zover nodig, in zoverre het arrest betrekking heeft op de gevolgen sensu lato van het
huwelijk van de eiseres en haar echtgenoot na de inwerkingtreding van het Wetboek van
internationaal privaatrecht op 1 oktober 2008, schending van de artikelen 2, 15, 46 en
127 van dat wetboek, alsook van de artikelen 30 en 31 van de "Code du statut personnel
et des successions marocain" en van artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek,
inzonderheid tweede lid, 1° en 2°).
Tweede onderdeel
De voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk worden voor elke echtgenoot in
beginsel geregeld door het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrekking van het
huwelijk de nationaliteit heeft.
De regel wordt thans verwoord in artikel 46, eerste lid, van het Wetboek van
internationaal privaatrecht, met dien verstande dat die tekst niet van toepassing is op een
huwelijk dat vóór de inwerkingtreding ervan is voltrokken maar alleen op de gevolgen
van een dergelijk huwelijk na de inwerkingtreding ervan (artikel 127, §1).
Dezelfde regel was echter voordien reeds van toepassing en werd toen afgeleid uit artikel
3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
De vraag of een echtgenoot, die afkomstig is uit een land dat polygamie toestaat, een
geldig tweede huwelijk heeft kunnen aangaan, kan dus uitsluitend worden beantwoord
aan de hand van de nationale wetgeving van die echtgenoot.
Zoals in het eerste onderdeel van het middel werd aangegeven, blijkt uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, dat de eiseres de tweede echtgenote was van de
heer S., een Marokkaan, en dat zowel de eerste als de tweede echtgenote op het ogenblik
van hun respectieve huwelijk de Marokkaanse nationaliteit hadden.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt op zijn minst dat de
nationaliteit van de echtgenoot en van zijn twee echtgenotes op het ogenblik van hun
huwelijk niet betwist wordt.
Indien het Hof echter zou oordelen dat de nationaliteit van de echtgenoot en van de twee
echtgenotes niet kan worden afgeleid uit de gegevens van de stukken waarop het vermag
acht te slaan, is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed.
Het arrest stelt het Hof immers niet in staat de wettigheid te toetsen van de beslissing van
het arbeidshof volgens welke er in dit geval geen huwelijksband meer bestond tussen de
eerste echtgenote en de heer S., zodat de eiseres geen pensioen als gescheiden echtgenote
kon genieten, daar haar huwelijk niet kon worden erkend.
Die beslissing zou immers pas naar recht verantwoord zijn indien het arbeidshof had
vastgesteld dat de persoonlijke rechtspositie van een van de echtgenoten geregeld werd
door een nationale wet die polygamie verbood.
Het arrest is in zoverre niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149 van
de Grondwet.
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Beoordeling
Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eiseres in Marokko in het huwelijk is getreden met een
onderdaan van dat land, die daar voordien reeds een huwelijk met een andere
vrouw had aangegaan.
Het arrest overweegt dat de verstoting, door de echtgenoot van de eiseres, van
zijn eerste echtgenote "niet kan worden aangenomen en in elk geval niet met een
echtscheiding kan worden gelijkgesteld", en beslist vervolgens dat, "aangezien
(...) niet kan worden aangenomen dat er tussen (die man en zijn eerste
echtgenote) geen huwelijksband meer bestaat, [de eiseres] geen pensioen als
gescheiden echtgenote kon genieten, daar haar huwelijk niet kan worden
erkend".
De Belgische internationale openbare orde verzet zich in de regel niet tegen de
erkenning, in België, van de gevolgen van een huwelijk dat de echtgenoten in het
buitenland geldig hebben aangegaan overeenkomstig hun nationale wet als één
van hen, op het ogenblik van dat huwelijk, in het buitenland reeds in dezelfde
omstandigheden een nog niet ontbonden huwelijk had aangegaan met een
persoon van wie de nationale wetgeving polygamie erkent.
Het arrest, dat verzuimt de nationaliteit van de eiseres te preciseren, stelt het Hof
in de onmogelijkheid de wettigheid te toetsen van de beslissing waarbij het
weigert haar huwelijk te erkennen, en omkleedt zijn beslissing bijgevolg niet
regelmatig met redenen.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het middel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
14 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Van
Ommeslaghe en Mahieu.
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3° KAMER - 14 februari 2011

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NIET GEVORDERDE
ZAKEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER - OPENBARE ORDE
2º OPENBARE ORDE - RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN - NIET GEVORDERDE ZAKEN VERPLICHTING VAN DE RECHTER
1º en 2º De rechter mag geen uitspraak doen over niet gevorderde zaken of meer
toekennen dan er gevraagd was; behalve wanneer de wet hem beveelt ambtshalve
uitspraak te doen, verbiedt die bepaling de rechter een partij een zaak toe te kennen die zij
niet gevraagd heeft, zelfs als de bepaling die de zaak toekent van openbare orde is 1. (Art.
1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek)
(RIZIV T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0115.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2010 gewezen door het
arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie van de partijen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest zegt voor recht dat de verweerder voldoet aan alle voorwaarden voor de
toekenning van de verhoging vanaf 12 november 2006 en daarna van de forfaitaire
tegemoetkoming vanaf 1 januari 2007, zonder beperking in de tijd.
Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:
"[De verweerder] wil de periode van erkenning beperkt zien tot de periode waarin hij
meent bijzonder afhankelijk te zijn geweest van andermans hulp;
Die aangelegenheid raakt echter de openbare orde. Indien (de verweerder( voldoet aan
1 Zie J. LINSMEAU en X. TATON, "Le principe dispositif et l'activisme du juge", Finalité et légitimité du
droit judiciaire, Brugge - Brussel, Die Keure - La Charte, 2005, p. 107, nr. 10 en noot 25. In zijn
conclusie verantwoordde het OM de in de samenvatting van het arrest weergegeven regel als volgt: in
het gerechtelijk recht heeft de openbare orde in de regel slechts een negatieve functie, met dien
verstande dat zij de rechter alleen machtigt een akkoord tussen de partijen, dat tot de miskenning van
de openbare orde zou leiden, ongedaan te maken, en niet aan een partij een zaak toe te kennen die zij
niet gevraagd zou hebben. In tegenstelling tot onderhavig arrest, meende het OM evenwel dat het
bestreden arrest vernietigd moest worden, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep ontvankelijk
verklaarde.
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de voorwaarden voor de toekenning van de verhoging, moet het recht hem zonder
beperking in de tijd worden toegekend tot zijn geval herzien wordt. Indien hij
daarentegen, gedurende een ononderbroken periode van minstens drie maanden, voldoet
aan de voorwaarden voor de toekenning van de verhoging, heeft hij eveneens recht op die
verhoging maar alleen voor die periode, zelfs als hij die voorwaarden daarna niet meer
vervult;
Het recht op de forfaitaire tegemoetkoming, dat ontstaat door de erkenning van
andermans hulp, moet onderzocht worden met ingang van de datum waarop de aanvraag
is ingediend, d.i. 12 november (en niet 2 november : zie het dossier [van de eiser]) 2006
en nadien".
Grieven
1. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie van de partijen en artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, mag de feitenrechter geen uitspraak doen over
niet gevorderde zaken of meer toekennen dan er gevraagd was, zelfs als de wet die het
recht toekent van openbare orde is.
De omstandigheid dat een vordering gegrond is op bepalingen van openbare orde of op
wetten van dwingend recht, geeft de feitenrechter bijgevolg niet het recht om aan een
partij een groter dan het door hem gevorderde voordeel toe te kennen.
Het arrest stelt het volgende vast:
- de verweerder heeft een brief naar de rechtbank gestuurd "waarin hij opmerkt dat de
betrokken periode ingaat op 2 november 2006 en eindigt in maart 2007";
- de verweerder "stelt hoger beroep in, op grond dat de vordering slechts betrekking heeft
op vier maanden, gedurende welke hij meer afhankelijk van andermans hulp was
geweest", en
- de verweerder "wil de periode van erkenning beperkt zien tot een periode waarin hij
meent buitengewoon afhankelijk te zijn geweest van andermans hulp".
Ondanks die vaststellingen, waaruit blijkt dat de vordering van de verweerder beperkt is
in de tijd en slechts betrekking heeft op een periode van vier maanden, zegt het arrest
voor recht dat de verweerder "aan alle voorwaarden voor de toekenning van de
verhoging vanaf 12 november 2006 en daarna van de forfaitaire tegemoetkoming vanaf 1
januari 2007 voldoet", zonder dat het de verhoging ook maar enigszins beperkt in de tijd.
Het arrest baseert zijn beslissing hierop dat, enerzijds, de aangelegenheid de openbare
orde raakt en dat, anderzijds, indien de verweerder aan de voorwaarden voldoet voor de
toekenning van de verhoging, "het recht hem zonder beperking in de tijd moet worden
toegekend".
Het arrest, dat wel vaststelt dat de verweerder zijn vordering heeft beperkt tot een periode
van vier maanden maar hem de verhoging zonder beperking in de tijd toekent, kent aan
de verweerder een groter dan het door hem gevorderde voordeel toe, miskent bijgevolg
het beginsel van de wilsautonomie van de partijen en schendt artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, mag de rechter geen
uitspraak doen over niet gevorderde zaken of meer toekennen dan er gevraagd
was.
Behalve wanneer de wet hem beveelt ambtshalve uitspraak te doen, verbiedt die
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bepaling de rechter een partij een zaak toe te kennen die zij niet vraagt, zelfs als
de bepaling die de zaak toekent van openbare orde is.
Het arrest, dat vaststelt dat de vordering van de verweerder tot toekenning van
het litigieuze voordeel beperkt was tot een periode van vier maanden met ingang
van 12 november 2006, en hem vervolgens dat voordeel vanaf die datum maar
zonder beperking in de tijd toekent, op grond dat "de aangelegenheid de
openbare orde raakt", schendt voormeld artikel 1138, 2°.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het aan de verweerder de litigieuze
voordelen toekent zonder beperking in de tijd.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk 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.
14 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Storck, voorzitter – Deels
gelijkluidende conclusie: Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 130 - 15.2.11
2° KAMER - 15 februari 2011

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - PETROLEUMFRAUDE - VERBEURDVERKLARING - AARD
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT TERUGBETALING
VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-WEDEROVERLEGGING - GRONDSLAG
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET VAN 22 OKTOBER 1997 - VERBEURDVERKLARING VEROORDELING TOT TERUGBETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-WEDEROVERLEGGING - AARD
4º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - WET VAN 22 OKTOBER 1997 VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT TERUGBETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIETWEDEROVERLEGGING - AARD
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT TERUGBETALING
VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-WEDEROVERLEGGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRONDSLAG
6º DOUANE EN ACCIJNZEN - PETROLEUMFRAUDE - GASOLIE - HUISBRANDOLIE MOTORBRANDSTOF - BETALING VAN DE ACCIJNSRECHTEN ALS HUISBRANDOLIE - VEROORDELING TOT
BETALING VAN DE ONTDOKEN ACCIJNSRECHTEN ALS MOTORBRANDSTOF - SCHULDVERGELIJKING DOOR
DE STRAFRECHTER

7º SCHULDVERGELIJKING - DOUANE EN ACCIJNZEN - PETROLEUMFRAUDE - GASOLIE HUISBRANDOLIE - MOTORBRANDSTOF - BETALING VAN DE ACCIJNSRECHTEN ALS HUISBRANDOLIE -
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VEROORDELING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN ACCIJNSRECHTEN ALS MOTORBRANDSTOF SCHULDVERGELIJKING DOOR DE STRAFRECHTER
1º De door artikel 23, tweede lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur
en de accijnstarieven inzake minerale olie, voorgeschreven verbeurdverklaring heeft een
zakelijk karakter omdat het uitspreken ervan niet vereist dat de veroordeelde eigenaar is
van de verbeurd te verklaren goederen en evenmin dat de ontduiker bekend is1.
2º De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij de niet-wederoverlegging van
overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de
structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie verbeurdverklaarde maar niet aangehaalde goederen, vormt een toepassing van het beginsel dat elke schuldenaar van een
zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze heeft
onttrokken aan zijn schuldeiser of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort komt aan de
verplichting de zaak te leveren2.
3º en 4º De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij de niet-wederoverlegging
van overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de
structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie verbeurdverklaarde maar niet aangehaalde goederen, maakt geen straf uit, maar is het civielrechtelijke gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring3.
5º De strafrechter ontleent zijn bevoegdheid om de betaling te bevelen van de tegenwaarde
van de overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende
de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie verbeurdverklaarde goederen bij
niet-wederoverlegging ervan, aan het algemeen rechtsbeginsel dat elke schuldenaar van
een zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze heeft
onttrokken aan zijn schuldeiser of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort komt aan de
verplichting de zaak te leveren, waarvan artikel 44 Strafwetboek een toepassing vormt4.
6º en 7º De terugbetaling van betaalde accijnsrechten op gasolie gebruikt als huisbrandolie
die evenwel in werkelijkheid als motorbrandstof is geleverd, kan enkel worden bekomen
door het tijdig instellen van de in de fiscale wet voorziene rechtsmiddelen bij de daarvoor
bevoegde instantie en kan niet, zonder het instellen van die rechtsmiddelen, via schuldvergelijking worden bekomen of voor de strafrechter worden gevorderd5.
(M. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger:
1. De eisers werden bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 september
2009 schuldig verklaard aan de telastleggingen van:
- onttrekking van 456.622 liter gasolie aan de schorsingsregeling en aan de toepassing van
het accijnsrecht bepaald in artikel 7 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, door gasolie als gasolie voor verwarming te
hebben uitgeslagen uit het belastingentrepot zonder toevoeging van de herkenningsmiddelen rode kleurstof en solvent yellow 124 (telastlegging I van zaak I).
- misbruik van de machtiging als erkend entrepothouder door manipulatie van het automatisch injectiesysteem waardoor geen herkenningsmiddelen werden toegevoegd aan de
gasolie uitgeslagen uit voornoemd entrepot onder de schorsingsregeling (telastlegging II
van zaak I).
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Voor de telastlegging III van zaak I, die betrekking had op het overleggen of doen overleggen en het uitreiken van misleidende of onjuiste documenten en facturen met het opzet
de douane te bedriegen, en voor de telastlegging B van zaak II, die oorspronkelijk betrekking had op valsheid in geschrifte, maar heromschreven werd in een inbreuk op artikel
259 AWDA, verklaren de appelrechters de strafvordering onontvankelijk.
Voor de telastlegging A van zaak II, die betrekking had op diefstal met braak, inklimming
of valse sleutels van 35.030 liter dieselgasolie wordt eiser II vrijgesproken.
De eisers I.1, IV.1 en IV.2 worden wegens de vermengde feiten I en II van zaak I veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van elf maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging
gedurende een termijn van vijf jaar.
De eiser II wordt voor dezelfde feiten veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zeven
maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van vijf jaar.
Alle eisers worden bovendien, wegens de vermengde feiten en onder aanneming van
verzachtende omstandigheden, solidair tot een geldboete van vierhonderdduizend euro
veroordeeld, naast de bijdrage aan het Slachtofferfonds, de vaste vergoeding en de kosten
van de publieke vordering.
Daarenboven werd lastens alle eisers de verbeurdverklaring uitgesproken van de niet in
beslag genomen 417.592 liter gasolie die onttrokken werd aan de debitering voorgeschreven om de heffing van het recht te verzekeren en werden zij tevens solidair veroor deeld, bij niet-wederoverlegging ervan, tot de betaling aan de administratie van douane en
accijnzen van de tegenwaarde begroot op 106.485,96 euro.
Tenslotte werden ook de bij de inbreuken gebruikte vervoermiddelen en voorwerpen die
daartoe gediend hadden of bestemd waren, verbeurdverklaard.
(...)
De middelen van de eisers I
4. In hun eerste middel voeren de eisers I de schending aan van de artikelen 7 EVRM, 14
Grondwet, 44 Strafwetboek, 3 en 4 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvorde ring, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, 23, derde lid, van de wet van 22 oktober 1997
betreffende de structuur en accijnstarieven inzake minerale olie of betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, zoals van kracht vóór de opheffing bij de
Programmawet van 27 december 2004 en van artikel 436, derde lid, van de Program mawet van 27 december 2004, in werking getreden op 10 januari 2005.
5. In het eerste onderdeel van het eerste middel is de vraag aan de orde naar de rechtsgrond van de veroordeling van de eisers tot de betaling van de tegenwaarde van de
verbeurdverklaarde goederen waarop accijns is verschuldigd bij de niet-wederoverlegging
ervan.
Volgens de eisers is de verbeurdverklaring van de producten waarop accijns is verschul digd (vroeger voorzien door artikel 23, derde lid van de wet van 22 oktober 1997 betref fende de structuur en accijnstarieven inzake minerale olie en thans door artikel 436, derde
lid, van de Programmawet van 27 december 2004, in werking getreden op 10 januari
2005) een straf in de zin van artikel 7 EVRM en van artikel 14 Grondwet. De
veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde is, steeds volgens de eisers, vergelijkbaar
met een verbeurdverklaring bij equivalent en heeft bijgevolg evenzeer het karakter van
een straf. Nu geen enkele wettelijke bepaling voorziet in een dergelijke veroordeling tot
de betaling van de tegenwaarde van de verbeurd verklaarde goederen bij niet wederover legging ervan, miskennen de appelrechters volgens de eisers het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel door de eisers te veroordelen tot deze (vervangende) straf.
6. Artikel 23, derde lid, van de wet van 22 oktober 1997 bepaalt: "Ongeacht genoemde
strafbepalingen worden de producten waarop accijns is verschuldigd, de bij de overtreding
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gebruikte vervoermiddelen alsmede de voorwerpen die bij de overtreding hebben gediend
of daartoe waren bestemd, in beslag genomen en verbeurdverklaard".
Deze verbeurdverklaring heeft een zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de
veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin
dat de ontduiker gekend is6.
Het Hof heeft betreffende de aard van de veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde
van de verbeurdverklaarde goederen bij niet-overlegging ervan herhaaldelijk geoordeeld
dat deze veroordeling geen straf is, maar enkel het civielrechtelijk gevolg van de straf rechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring en dat dit civielrechtelijk gevolg van de
straf niets wijzigt aan de aard van de straf zelf7.
De verplichting om de niet aangehaalde verbeurd verklaarde goederen voor te brengen
rust op de veroordeelde8.
In de toelichting preciseren de eisers dat zij de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het
Hof kennen, maar vragen zij dat het Hof deze rechtspraak zou herzien.
Er is geen reden om van de vroegere en constante rechtspraak van het Hof af te wijken.
Het eerste onderdeelt faalt bijgevolg naar recht.
6. In het tweede onderdeel van het eerste middel verlaten de eisers de in het eerste onderdeel voorgehouden stelling dat de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de
verbeurdverklaarde goederen bij niet-overlegging ervan een straf is, maar houden zij voor
dat, ook wanneer deze veroordeling enkel als het civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring wordt aanzien, er evenmin een wettelijke
grondslag voorhanden is voor een dergelijke veroordeling.
Volgens de eisers kunnen de artikelen 44 Strafwetboek, 3 en 4 Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering en 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek niet die wettelijke
grondslag vormen, aangezien, in de thesis van de eisers, de veroordeling tot betaling van
de tegenwaarde bij niet-wederoverlegging geen herstel van schade betreft die uit het
misdrijf voortvloeit, maar schade die mogelijkerwijze voortvloeit uit de niet-uitvoering
van strafrechtelijke veroordeling of van een burgerlijke verbintenis.
Ook over deze problematiek heeft het Hof zich eerder reeds uitgesproken. In zijn arrest
van 8 december 20099 besliste het Hof: "De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij de niet-wederoverlegging van (...) verbeurdverklaarde maar niet aangehaalde
goederen, is de toepassing van het beginsel dat elke schuldenaar van een zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze heeft ontrokken aan zijn
schuldeiser of wanneer hij, door zijn toedoen, tekortkomt aan de verplichting de zaak te
leveren".
Artikel 44 Strafwetboek, dat bepaalt dat de veroordeling tot de bij de wet gestelde straffen
altijd wordt uitgesproken, onverminderd de teruggave en de schadevergoeding die aan de
partijen mochten verschuldigd zijn, en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
vormen slechts een specifieke toepassing van dit algemeen beginsel dat de burgerlijke
6 Zie Cass. 14 juni 1989, AR 6135, AC, 1989, nr. 602, met concl. van adv.-gen. J ANSSENS DE
BISTHOVEN; 21 sept. 1999, AR P.98.1346.N, AC, 1999, nr. 474; 29 april 2003, AR P.02.1459.NP.02.1578.N, nr. 268; 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC, 2003, nr. 269.
7 Cass. 14 juni 1989, AR 6135, AC, 1989, nr. 602, met concl. van adv.-gen. J ANSSENS DE BISTHOVEN;
21 sept. 1999, AR P.98.1346.N, AC, 1999, nr. 474; 29 april 2003, AR P.02.1459.N-P.02.1578.N, nr.
268; 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC, 2003, nr. 269; 2 sept. 2003, AR P.01.1494.N, AC, 2003, nr.
409; 31 okt. 2006, AR P.06.0928.N, AC, 2006, nr. 531; 12 feb. 2008, AR P.07.1562.N, AC, 2008, nr.
105; "Vijftien jaar cassatierechtspraak inzake douane en accijnzen", Jaarverslag 2009 van het Hof
van Cassatie, p. 220.
8 Cass. 21 sept. 1999, AR P.98.1346.N, AC, 1999, nr. 474.
9 Cass. 8 dec. 2009, AR P.09.1185.N, AC, 2009, nr. 726.
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aansprakelijkheid beheerst10.
Ook hier weer vragen de eisers dat Uw Hof zijn rechtspraak zou herzien. Opnieuw zie ik
geen reden voor het Hof om terug te keren op zijn vorig standpunt.
Het tweede onderdeel faalt bijgevolg opnieuw naar recht.
7. In hun tweede middel voeren de eisers de schending aan van de artikelen 42, eerste lid,
van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, zoals gewijzigd bij de
Programmawet van 22 december 2003, 439, eerste lid, Programmawet van 27 december
2004, in werking getreden op 10 januari 2005 en 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Volgens de eisers heeft een overtreding van de accijnswetgeving weliswaar de opeisbaarheid tot gevolg van de door de overtreding ontdoken accijnsrechten, als vergoeding voor
de door het misdrijf geleden schade, maar kan de administratie uit deze regeling, naar
analogie met de gemeenrechtelijke regels inzake schadeloosstelling, niet meer rechten
putten dan deze die zij door het misdrijf daadwerkelijk heeft moeten derven.
In het voorliggende geval had de administratie van douane en accijnzen reeds de accijnsrechten ontvangen berekend aan het tarief van de rechten verschuldigd op huisbrandolie
en kon zij bijgevolg, althans volgens de eisers, geen aanspraak meer maken op de totaliteit
van de accijnsrechten voor gasolie, berekend aan het tarief van motorbrandstof, maar
enkel op het verschil tussen beide bedragen.
Volgens de eisers hebben de appelrechters onterecht de door hen gevraagde compensatie
of verrekening verworpen.
Het tweede middel vertrekt van het feitelijk gegeven dat er reeds een bedrag aan accijns rechten werd betaald op de gasolie die als huisbrandolie werd uitgeslagen: in zoverre het
Hof aldus door het middel zou uitgenodigd worden om over te gaan tot een onderzoek van
feiten, is het niet ontvankelijk.
Het artikel 283 AWDA bepaalt: "Wanneer de overtredingen, fraudes, misdrijven of
misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de strafvordering, tevens tot
betaling van rechten of accijnzen, en alzo tot een civiele actie aanleiding geven, zal de
kennisneming en berechting daarvan in beide opzichten behoren tot de bevoegde crimi nele of correctionele rechter".
Bij zijn arrest van 29 april 2003 11 oordeelde het Hof: "De aan artikel 283 Douane en
Accijnzenwet ontleende bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over een burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen veronderstelt enkel, enerzijds,
dat hij regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden,
bedoeld in de artikelen 281 en 282 van die wet, en, anderzijds, dat de belastingschuldige
bij het proces betrokken is; deze bevoegdheid is niet beperkt tot de persoon die wordt
vervolgd wegens overtreding van de artikelen 281 en 282 Douane en Accijnzenwet".
Artikel 266, §1 AWDA bepaalt: "Behoudens tegenstrijdige beschikkingen in bijzondere
wetten en onverminderd de boetes en verschuldigdverklaringen ten bate van de Schatkist,
zijn de overtreders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen
solidair gehouden tot het betalen van de rechten en taksen welke door de fraude aan de
Schatkist werden onttrokken, zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten". De strafrechter bij wie de rechtsvordering tot betaling van rechten en accijnzen
samen met de strafvordering aanhangig is gemaakt, is bijgevolg verplicht, wanneer vast 10 Zie Cass. 4 juni 1917, Pas., 1918, I, 30 waar het Hof stelt "(...) l'arrêt attaqué, en acceuillant la
demande de l'administration des finances, qui tendait au payement de la valeur (des objets saisis) à
défaut de représentation, n'a pas appliqué une peine non établie par la loi et n'a fait que se conformer
aux principes qui régissent la responsabilité civile".
11 23 april 2003, AR P.02.1461.N, AC, 2003, nr. 269; RPDB, v° Douanes et accises, nr. 361.
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staat dat rechten werden ontdoken ingevolge overtredingen, fraudes, misdrijven of
misdaden, zoals bedoeld in de artikelen 281 en 282 AWDA, degenen die de rechten
hebben ontdoken, solidair met de medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke
personen te veroordelen tot de betaling van de integrale som van de ontdoken rechten.
Hieruit volgt dat artikel 283 AWDA de strafrechter niet de bevoegdheid geeft te oordelen
over een bij wijze van verweer ingesteld verzoek tot compensatie of verrekening van
eerder verrichte betalingen van accijnsrechten12.
Het Hof oordeelde eerder dat de rechtsvordering van het bestuur tot betaling van de
ontdoken rechten niet volgt uit het misdrijf, maar rechtstreeks gegrond is op de wet die de
betaling van de rechten oplegt 13: nu geen enkele wetsbepaling voorziet in enige vorm van
compensatie of verrekening tussen de ontdoken rechten en eerder betaalde rechten, zal de
veroordeling tot betaling van de ontdoken rechten betrekking moeten hebben op de integrale som van de ontdoken rechten.
Aangezien de burgerlijke vordering tot betaling van de ontdoken rechten niet voortvloeit
uit het misdrijf, maar haar rechtstreekse grondslag vindt in de wet die de verplichting tot
betaling van de rechten oplegt, is de bevoegdheid van de strafrechter om kennis te nemen
van deze burgerlijke vordering niet gegrond op de gemeenrechtelijke bepaling betreffende
de burgerlijke rechtsvordering van artikel 4 Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, maar op specifieke bepalingen van de douanewet 14: de door de eisers
gemaakte vergelijking met de gemeenrechtelijke vordering tot schadeloosstelling gaat dus
niet op.
De eventuele terugvordering van de reeds betaalde accijnsrechten (op de gasolie gebruikt
als huisbrandolie) dient bijgevolg te gebeuren volgens de modaliteiten voorzien in de
fiscale wetgeving, maar zeker niet door enige vorm van schuldvergelijking voor de straf rechter.
Het tweede middel faalt bijgevolg ook naar recht.
(...)
Conclusie: verwerping van de cassatieberoepen.
ARREST

(AR P.09.1566.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 23 september 2009.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eisers II en III voeren geen middel aan.
De eisers IV voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
12 Zie Cass. 14 maart 2006, AR P.05.1576.N, AC, 2006, nr. 418.
13 Cass. 13 jan. 1999, AR P.98.0412.F, AC, 1999, nr. 15.
14 DE NAUW, A., "Overzicht van douanestrafprocesrecht", RW, 2004-05, 935, nr. 39.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eisers I
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 14 Grondwet,
artikel 23, derde lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en
de accijnstarieven inzake minerale olie (hierna Wet 22 oktober 1997) en artikel
436, derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004: het arrest
veroordeelt zonder wettelijke grondslag de eisers bovenop de verbeurdverklaring
van 417.592 liter gasolie waarop accijns is verschuldigd, tot de straf van de
betaling van de tegenwaarde ervan bij niet-wederoverlegging en dit voor een
bedrag van 106.485,96 euro.
3. Artikel 23, derde lid, Wet 22 oktober 1997 beveelt de inbeslagname en de
verbeurdverklaring van de producten waarop accijns is verschuldigd, de bij de
overtreding gebruikte vervoermiddelen alsmede de voorwerpen die bij de
overtreding hebben gediend of daartoe bestemd waren.
Deze verbeurdverklaring heeft een zakelijk karakter omdat het uitspreken ervan
niet vereist dat de veroordeelde eigenaar is van de verbeurd te verklaren
goederen en evenmin dat de ontduiker bekend is.
Bij de verbeurdverklaring van niet aangehaalde goederen rust de verplichting om
deze voor te brengen op de veroordeelde.
4. De veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde
goederen vormt een toepassing van het beginsel dat elke schuldenaar van een
zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze heeft
onttrokken aan zijn schuldeiser, of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort komt
aan de verplichting om de zaak te leveren.
Deze veroordeling maakt geen straf uit, maar is het civielrechtelijke gevolg van
de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 3
en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek, artikel 23, derde lid, Wet 22 oktober 1997 en artikel 436,
derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004: het arrest veroordeelt
zonder dat artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
een wettelijke grondslag bieden, de eisers bovenop de verbeurdverklaring van
417.592 liter gasolie waarop accijns is verschuldigd, tot de betaling van de
tegenwaarde ervan bij niet-wederoverlegging voor een bedrag van 106.485,96
euro; de strafrechter kan enkel oordelen over schade die uitsluitend het gevolg is
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van een misdrijf en de schade die mogelijkerwijze voortvloeit uit de nietuitvoering van een strafrechtelijke veroordeling of van een burgerrechtelijke
verbintenis valt daar niet onder.
6. De verplichting om de tegenwaarde te betalen van de bij toepassing van artikel
23, derde lid, Wet 22 oktober 1997 verbeurdverklaarde goederen bij nietwederoverlegging ervan vormt een toepassing van het beginsel dat elke
schuldenaar van een zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet
betalen indien hij ze heeft onttrokken aan zijn schuldeiser of wanneer hij, door
zijn toedoen, tekort komt aan de verplichting de zaak te leveren.
De strafrechter ontleent zijn bevoegdheid om de betaling te bevelen van de
tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij niet-wederoverlegging
ervan, aan dit voormelde algemeen rechtsbeginsel waarvan artikel 44
Strafwetboek een toepassing vormt.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel van de eisers I
7. Het middel voert schending aan van artikel 42, eerste lid, van de wet van 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, artikel 439,
eerste lid, van de Programmawet van 27 december 2004 en de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek: het arrest bepaalt ten onrechte de door de eisers als
gevolg van het misdrijf verschuldigde accijnsrechten in totaliteit op het tarief
voor motorbrandstoffen, zonder rekening te houden met de door de eisers voor
die gasolie reeds betaalde accijnsrechten aan het tarief van de huisbrandolie.
8. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het opkomt tegen een beoordeling
van feiten door de rechter of een onderzoek van feiten vraagt waarvoor het Hof
niet bevoegd is.
9. De terugbetaling van betaalde accijnsrechten op gasolie gebruikt als
huisbrandolie kan enkel worden bekomen door het tijdig instellen van de in de
fiscale wet voorziene rechtsmiddelen bij de daarvoor bevoegde instantie en kan
niet, zonder het instellen van die rechtsmiddelen, via schuldvergelijking worden
bekomen of voor de strafrechter worden gevorderd.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar
recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
15 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten:
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mrs. De Baets, De Bruyn en L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 131 - 15.2.11
2° KAMER - 15 februari 2011

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING
- PUBLICITEITSINRICHTING - AAN EEN ZIJGEVEL BEVESTIGD RECLAMEBORD - VERGUNNINGSPLICHT TOEPASSING
2º AANPLAKBILJETTEN - AAN EEN ZIJGEVEL BEVESTIGD RECLAMEBORD - VLAAMSE CODEX
RUIMTELIJKE ORDENING - VERGUNNINGSPLICHT - TOEPASSING
1º en 2º Een aan een zijgevel bevestigd reclamebord is een publiciteitsinrichting of uithang bord "in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van
de stabiliteit" in de zin van artikel 4.1.1.3° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en voor het
plaatsen ervan moet, behoudens vrijstelling, bij toepassing van artikel 4.2.1.1°.a, van
dezelfde codex een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning worden verleend1.
(THINK MEDIA OUTDOOR nv e.a.)

ARREST

(AR P.10.0547.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 19 februari 2010.
De eisers I, II en III voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, telkens
twee gelijkluidende middelen aan.
De eiseressen IV en V voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, telkens
een gelijkluidend middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel van de eisers I, II, III
11. Het middel voert schending aan van artikel 15.1 IVBPR, artikel 2
Strafwetboek, de artikelen 4.1.1.3°, 4.2.1 en 6.1.1.1° Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en artikel 36 Aanpassingsdecreet 2009: het arrest oordeelt ten onrechte
dat de eisers door het plaatsen van een niet rechtstreeks in de grond ingebouwd
1 Cass., 12 jan. 1994, AR P.93.1017.F, AC, 1994, nr. 13; Cass., 8 okt. 1996, AR P.95.0773.N, AC,
1996, nr. 364 en RW, 1996-97, 1229 met noot VANDEPLAS, A.
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of aan de grond bevestigd reclamebord verder strafbaar zijn op grond van de
artikelen 4.2.1 en 6.1.1.1° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; een aan een
muur bevestigd reclamebord valt niet onder het begrip constructie zoals
gedefinieerd in artikel 4.1.1.3° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de
appelrechters dienden de artikelen 4.1.1.3°, 4.2.1 en 6.1.1.1° Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening als mildere strafwet toe te passen.
12. Artikel 99, §1, eerste lid, 1° en 8°, Stedenbouwdecreet 1999, bepaalde:
"Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:
1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande
vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of
uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die
geen betrekking hebben op de stabiliteit; (...)
8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen."
Artikel 36 Aanpassingsdecreet 2009, in werking getreden op 1 september 2009,
heeft artikel 99 Stedenbouwdecreet 1999 vervangen door het nieuwe artikel 93.
Het nieuwe artikel 93, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999, bepaalt:
"Niemand mag zonder voorafgaande Stedenbouwkundige vergunning:
1° de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van
onderhoudswerken:
a) het optrekken of plaatsen van een constructie;
b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie
ontstaat;
c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie."
Het nieuwe artikel 93 bevat niet langer de bepaling die was opgenomen in artikel
99, §1, eerste lid, 8°, Stedenbouwdecreet 1999 ("publiciteitsinrichtingen of
uithangborden plaatsen of wijzigingen").
Het nieuwe artikel 92, eerste lid, 3°, Stedenbouwdecreet 1999, zoals vervangen
door artikel 36 Aanpassingsdecreet 2009, bepaalt dat voor de toepassing van de
titel III Vergunningsbeleid onder constructie wordt verstaan: "een gebouw, een
bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of
uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond
ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de
stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of te liggen, ook al kan het
goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het volledig
ondergronds."
Na het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie
van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening is de inhoud van het nieuwe
artikel 93, eerste lid, 1° en van het nieuwe artikel 92, eerste lid, 3°,
Stedenbouwdecreet 1999, zoals vervangen door het Aanpassingsdecreet 2009,
opgenomen in respectievelijk artikel 4.2.1 en in artikel 4.1.1.3° Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.
13. Uit de parlementaire voorbereiding bij het Aanpassingsdecreet 2009 blijkt
dat de decreetgever in het nieuwe artikel 93 Stedenbouwdecreet 1999, thans
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artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geen expliciete
vergunningsplicht heeft opgenomen voor publiciteitsinrichtingen of
reclamepanelen, omdat die vallen onder het begrip constructie zoals omschreven
in het nieuwe artikel 92, eerste lid, 3°, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel
4.1.1.3° Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening. Het begrip constructie is
ingevoerd als een generieke term voor gebouwen, bouwwerken, vaste
inrichtingen, verhardingen en publiciteitsinrichtingen of uithangborden..
Een aan een zijgevel bevestigd reclamebord is een publiciteitsinrichting of
uithangbord "in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond
steunend omwille van de stabiliteit" in de zin van artikel 4.1.1.3°, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en voor het plaatsen ervan moet, behoudens
vrijstelling, bij toepassing van artikel 4.2.1.1°, a, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning worden verleend.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.
14. Het arrest (ro 4 en 9.1) stelt vast dat de met de telastlegging B beoogde
publiciteitsinrichting een aan een zijgevel bevestigde vaste reclame-inrichting
betreft bestaande uit een gegalvaniseerde plaat en gemoffelde alu-profielen.
Het arrest (ro 9.2) oordeelt dat het plaatsen van een dergelijke
publiciteitsinrichting zowel onder de toepassing valt van artikel 99, §1, 8°,
Stedenbouwdecreet 1999 als onder de toepassing van artikel 4.2.1.1°, a, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en het verantwoordt zodoende zijn beslissing naar
recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
15 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
D. Blommaert, Brussel.

Nr. 132 - 15.2.11
2° KAMER - 15 februari 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - LATERE
GEBEURTENIS VREEMD AAN HET MISDRIJF EN DE SCHADE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING VERKEERSONGEVAL - DODELIJK SLACHTOFFER - WEDUWE - NIEUWE RELATIE NA HET SCHADEGEVAL -
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GEVOLG
1º en 2º Bij de beoordeling van de schade mag de rechter geen rekening houden met
gebeurtenissen die na de fout hebben plaatsgehad en geen betrekking hebben op deze
fout en de schade, waardoor de toestand van de benadeelde zou verbeterd of verergerd
zijn; een nieuwe relatie die de weduwe van het overleden slachtoffer na het schadegeval
aangaat, is een gebeurtenis die geen verband heeft met de door de onrechtmatige daad
veroorzaakte schade, want wanneer de toestand van de weduwe verbetert door het
inkomen van de nieuwe partner, is deze verbetering enkel het gevolg van haar nieuwe
relatie en niet van het aan de aansprakelijke ten laste gelegde misdrijf en de bijdrage van
de nieuwe partner in het onderhoud van de weduwe strekt niet tot vergoeding van de
schade die zij door dit misdrijf lijdt1. (Artt. 1382 en 1383, BW)
(O. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Gent van 9 september 2008, 9 maart 2010 en 18 mei
2010.
De eiseres voert een middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en
miskenning van het wettelijk begrip van het oorzakelijk verband: de
appelrechters hebben bij de begroting van de schade van de eiseres onterecht
rekening gehouden met een gebeurtenis na het schadegeval, namelijk de
voordelen die zij haalt uit haar relatie met A R.
2. Bij de beoordeling van de schade mag de rechter geen rekening houden met
gebeurtenissen die na de fout hebben plaatsgehad en geen betrekking hebben op
deze fout en de schade, waardoor de toestand van de benadeelde zou verbeterd of
verergerd zijn.
Een nieuwe relatie die de weduwe van het overleden slachtoffer na het
schadegeval aangaat, is een gebeurtenis die geen verband heeft met de door de
onrechtmatige daad veroorzaakte schade.
1 Cass., 22 juni 1988, AR 6582, AC, 1987-88, 1397; Cass., 14 dec. 1993, AR 7100, AC, 1993, nr.
522; Cass., 2 feb. 1996, AR C.95.0092.F, AC, 1996, nr. 70; Cass., 2 mei 2001, AR P.00.1703.F, AC,
2001, nr. 247; Cass., 15 feb. 2007, AR C.05.0274.F, AC, 2007, nr. 96.
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Wanneer de toestand van de weduwe verbetert door het inkomen van de nieuwe
partner, is deze verbetering enkel het gevolg van haar nieuwe relatie en niet van
het aan de aansprakelijke ten laste gelegde misdrijf. De bijdrage van de nieuwe
partner in het onderhoud van de weduwe strekt niet tot vergoeding van de schade
die zij door dit misdrijf lijdt.
3. Door de schade van de eiseres te begroten rekening houdend met de financiële
voordelen die zij geniet uit haar nieuwe relatie, schenden de appelrechters de
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
4. De vernietiging van het vonnis van 9 september 2008 brengt eveneens de
vernietiging van de vonnissen van 9 maart 2010 en 18 mei 2010 die er het gevolg
van zijn, met zich mee.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen voor zover zij uitspraak doen over de
vergoeding voor materiële schade ingevolge het overlijden van D R.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde vonnissen.
Veroordeelt de eisers tot de helft van de kosten.
Laat de overige kosten ten laste van de verweerders.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Dendermonde, rechtszitting
houdend in hoger beroep.
15 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en van Eeckhoutte.

Nr. 133 - 15.2.11
2° KAMER - 15 februari 2011

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERLEVINGSPENSIOEN - AANREKENING OP DE
SCHADEVERGOEDING DIE DE AANSPRAKELIJKE VERSCHULDIGD IS WEGENS INKOMSTENVERLIES

Het overlevingspensioen dat de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge van het overlijden van zijn echtgenoot, is een recht dat zijn oorsprong vindt in de tussen het slachtoffer
en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor de werknemers; het heeft geen vergoedend karakter en beoogt dus
niet de vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden ingevolge
de fout van de aansprakelijke zodat het dan ook niet mag aangerekend worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van inkomstenverlies 1. (Artt.
1 Cass., 7 sept. 2004, AR P.04.0315.N, AC, 2004, nr. 386; Cass., 16 maart 2006, AR C.05.0299.N,
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1382 en 1383, BW)
(C. e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1244.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hasselt van 15 maart 2007, 25 oktober 2007 en 3 juni
2010.
De eiseres 1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Middel tegen het vonnis van 15 maart 2007
3. De eiseres 1 voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek: de appelrechters rekenen ten onrechte het overlevingspensioen van de
eiseres 1 aan op de vergoeding voor haar materiële schade wegens het wegvallen
van het rustpensioen van het overleden slachtoffer.
4. Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat
de schade die zijn overlevende echtgenote lijdt, onder meer in het derven van de
inkomsten van de overleden echtgenoot die haar persoonlijk ten goede kwamen.
Het is daarbij onverschillig of die inkomsten voortvloeiden uit een
beroepsactiviteit dan wel bestonden uit een rustpensioen.
5. De uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen,
mogen slechts worden aangerekend op de schadevergoeding die de
aansprakelijke verschuldigd is, wanneer zij de vergoeding beogen van dezelfde
schade als die welke voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke.
6. Het overlevingspensioen die de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge
van het overlijden van zijn echtgenoot, is een recht dat zijn oorsprong vindt in de
tussen het slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de
wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor de werknemers.
Het overlevingspensioen heeft geen vergoedend karakter en beoogt dus niet de
vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden
ingevolge de fout van de aansprakelijke.
Het overlevingspensioen mag dan ook niet aangerekend worden op de
schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van
AC, 2006, nr. 156; Cass., 4 sept. 2007, AR P.07.0426.N, AC, 2007, nr. 384.
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inkomstenverlies.
7. De appelrechters oordelen dat:
- ingevolge het overlijden van A T zijn rustpensioen is weggevallen en de eiseres
1 een overlevingspensioen ontvangt;
- het gegeven dat het overlevingspensioen een eigen rechtsgrond heeft, met name
betreffende de socialezekerheidswetgeving, niet relevant is om na te gaan of dit
pensioen al dan niet dient aangerekend te worden op de gemeenrechtelijke
schadevergoeding toekomende aan de eiseres 1;
- het overlevingspensioen ertoe strekt de materiële schade van de langstlevende
ingevolge het wegvallen van het inkomen van het overleden slachtoffer te
compenseren;
- het overlevingspensioen dezelfde schade vergoedt als deze waarvoor de eiseres
1 een schadevergoeding wegens inkomstenverlies vordert.
8. Door op deze gronden het overlevingspensioen van de eiseres 1 aan te rekenen
op de haar toekomende schadevergoeding wegens het wegvallen van het
rustpensioen van haar echtgenoot, schenden de appelrechters de artikelen 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
9. De vernietiging van het vonnis van 15 maart 2007 heeft eveneens de
vernietiging tot gevolg van de vonnissen van 25 oktober 2007 en 3 juni 2010
voor zover zij uitspraak doen over de vergoeding wegens inkomstenverlies
toekomende aan de eiseres 1.
Middel tegen het vonnis van 25 oktober 2007
10. Het middel kan niet tot ruimere cassatie leiden en behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen voor zover zij uitspraak doen over de
vergoeding wegens inkomstenverlies toekomende aan de eiseres 1.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde vonnissen.
Veroordeelt de eisers 2 tot en met 7 tot de kosten van hun cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres 1 tot de helft van de kosten en laat de overige kosten ten
laste van de verweerders.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Tongeren,
rechtszitting houdend in hoger beroep.
15 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en Maes.
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Nr. 134 - 15.2.11
2° KAMER - 15 februari 2011

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE
CONTROLE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG - NAVOLGENDE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 235BIS EN
235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - MOGELIJKHEID
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG - NAVOLGENDE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 235BIS EN
235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - MOGELIJKHEID
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG - VERDER PROCEDUREVERLOOP - NAVOLGENDE VERPLICHTE
WETTIGHEIDSCONTROLE IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 235TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG - VERDER PROCEDUREVERLOOP - NAVOLGENDE
VERPLICHTE WETTIGHEIDSCONTROLE IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 235TER WETBOEK VAN
STRAFVORDERING
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONREGELMATIGHEID, VERZUIM, NIETIGHEID, GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID OF VAN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG - VASTSTELLING IN HET
ARREST - GEEN ZUIVERING - VERDER PROCEDUREVERLOOP - LATERE ZUIVERING IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 235BIS OF 235TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING
9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONREGELMATIGHEID, VERZUIM, NIETIGHEID, GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID OF VAN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG - VASTSTELLING IN HET
ARREST - GEEN ZUIVERING - VERDER PROCEDUREVERLOOP - LATERE ZUIVERING IN TOEPASSING VAN
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235BIS OF 235TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING

10º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - CONTROLE BIJ HET AFSLUITEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK ONDERSCHEID
11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS
HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - CONTROLE BIJ HET AFSLUITEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK ONDERSCHEID
12º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- GRENZEN - PERSONEN IN EEN VERSCHILLENDE JURIDISCHE TOESTAND
13º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VRAAG AAN
HET GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING - GRENZEN - PERSONEN IN EEN VERSCHILLENDE
JURIDISCHE TOESTAND

1º, 2° en 3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest dat
uitspraak doet bij toepassing van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, aangezien
dit geen eindbeslissing is en evenmin uitspraak doet in een der gevallen bedoeld in artikel
416, tweede lid, van hetzelfde wetboek1.
4º en 5° De rechtspleging van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering doet geen
afbreuk aan de toepassing van de rechtspleging van de artikelen 235bis en 235ter van
hetzelfde wetboek2.
6º en 7° De controle van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering heeft slechts een
voorlopig karakter en zal later gevolgd worden door de verplichte wettigheidscontrole over eenkomstig artikel 235ter, §1, van hetzelfde wetboek, rechtspleging waaraan de inverdenkinggestelde kan deelnemen en beslissing waartegen hij cassatieberoep kan instellen 3.
8º en 9° Indien de kamer van inbeschuldigingstelling bij haar voorlopige wettigheidscontrole
overeenkomstig artikel 235quater Wetboek van Strafvordering een onregelmatigheid,
verzuim of nietigheid, of een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering vaststelt, vermeldt zij dit in haar voorlopig arrest, maar gaat zij op dat ogenblik niet
over tot de zuivering van de procedure; dit geschiedt hetzij op het ogenblik van de defini tieve wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235ter, §1, Wetboek van Strafvordering,
hetzij ter gelegenheid van een rechtspleging overeenkomstig artikel 235bis, van hetzelfde
wetboek, procedures waarin de inverdenkinggestelde wordt gehoord 4.
10º en 11° Het arrest dat gewezen wordt bij toepassing van artikel 235quater Wetboek van
Strafvordering heeft slechts een voorlopig karakter, in tegenstelling tot een arrest dat bij
toepassing van artikel 235ter van hetzelfde wetboek nazicht doet van het vertrouwelijk
dossier5.
12º en 13° Het Hof is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk
Hof wanneer deze vraag betrekking heeft op categorieën van personen die zich niet in
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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dezelfde juridische toestand bevinden6.
(T.)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger:
1. De eiser wordt vervolgd voor inbreuken op de Drugswet.
In het kader van het gerechtelijk onderzoek werd de bijzondere opsporingsmethode observatie aangewend.
Deze bijzondere opsporingsmethode werd, in toepassing van artikel 235quater, §1, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, ingevolge de vordering van het openbaar ministerie van
6 september 2010, voorgelegd aan de kamer van inbeschuldigingstelling met het oog op
een voorlopig onderzoek van de regelmatigheid van de observatie, omdat de eiser, tijdens
de debatten naar aanleiding van de handhaving van zijn voorlopige hechtenis, voor de
onderzoeksgerechten de regelmatigheid ervan in vraag had gesteld.
Bij arrest van 7 september 2010, na de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
te hebben gehoord in zijn opmerkingen en na inzage van het strafdossier alsmede van het
vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies, §1, tweede lid, en 235quater, §3,
Wetboek van Strafvordering, stelde de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent vast dat
de observatie regelmatig was verlopen.
2. De eiser tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan op 13 oktober 2010, daags nadat hij
van het bestaan ervan kennis had genomen naar aanleiding van de inzage van het dossier
voor de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van de beoordeling van zijn voorlopige hechtenis.
In zijn memorie voert de eiser twee middelen aan.
3. Het eerste middel voert de schending aan van de artikelen 5, 6 en 14 EVRM, van de
artikelen 14 en 26 IVBPR, van de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet en van artikel
235quater Wetboek van Strafvordering, evenals de miskenning van het recht van verdedi ging.
Volgens de eiser bestaat er geen redelijke verantwoording voor het onderscheid tussen het
regime van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat een onmiddellijk cassatiebe roep toelaat tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij op het
einde van het onderzoek uitspraak gedaan wordt omtrent de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en het regime van artikel 235quater van
hetzelfde wetboek, dat geen onmiddellijk cassatieberoep openstelt tegen een arrest van
hetzelfde onderzoeksgerecht dat, tijdens het gerechtelijk onderzoek, voorlopig de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie onderzoekt.
Volgens de eiser levert deze beperking een miskenning op van het recht van verdediging,
omdat ook een dergelijke voorlopige controle verregaande implicaties kan hebben voor de
inverdenkinggestelde, meer bepaald wat betreft de wettigheid van zijn vrijheidsberoving.
De eiser vraagt dan ook dat het Hof, wanneer het van oordeel zou zijn dat het cassatieberoep onontvankelijk is, een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof
betreffende de eventuele schending van de Grondwet, die dat onderscheid zou kunnen
opleveren in het licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, samen gelezen met
artikel 13 van de Grondwet en artikel 6 EVRM.
4. In zijn tweede middel voert de eiser de schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14
IVBPR en artikel 13 van de Grondwet, evenals de miskenning van het recht van verdedi ging en van de wapengelijkheid.
De kritiek van de eiser betreft het gegeven dat de inverdenkinggestelde niet wordt
6 Ibid.
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gehoord in het kader van de procedure ex artikel 235quaterWetboek van Strafvordering,
terwijl dit wel het geval is wanneer toepassing gemaakt wordt van artikel 235ter van
hetzelfde wetboek.
Ook met betrekking tot dit onderscheid verzoekt de eiser het Hof een prejudiciële vraag te
stellen aan het Grondwettelijk Hof omtrent de verzoenbaarheid ervan met de Grondwet in
het licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, samen gelezen met artikel 6 EVRM.
5. Wanneer de normale regels met betrekking tot de termijn waarbinnen het (onmiddellijk) cassatieberoep moet worden ingesteld op het voorliggend geval zouden worden
toegepast, zou, althans op het eerste zicht, kunnen besloten worden dat het cassatieberoep
laattijdig is: het bestreden arrest dateert immers van 7 september 2010, terwijl het cassa tieberoep slechts werd aangetekend op 13 oktober 2010, zijnde buiten de wettelijke
termijn.
Er dient evenwel rekening te worden gehouden met het gegeven dat de procedure van
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering niet op tegenspraak verloopt: de inverdenkinggestelde noch de burgerlijke partij, - die overigens ook geen initiatiefrecht hebben -,
worden niet verwittigd van de rechtsdag of van het voorwerp van de tussenkomst van de
kamer van inbeschuldigingstelling, zij worden niet gehoord en het arrest wordt hen niet
ter kennis gebracht of betekend.
Deze situatie moet voor gevolg hebben dat de termijn om cassatieberoep in te stellen pas
ingaat op het ogenblik dat de inverdenkinggestelde (of de burgerlijke partij) kennis neemt
van het arrest: in de zaak die ons thans aanbelangt, kreeg de eiser slechts kennis van het
bestaan en van de inhoud van het bestreden arrest op het ogenblik dat hij inzage kreeg in
het strafdossier in het kader van de beoordeling van zijn voorlopige hechtenis. Daags
nadien tekende hij cassatieberoep aan.
Vanuit het oogpunt van de termijn voor het instellen van het rechtsmiddel kan het cassatieberoep dan ook niet als laattijdig worden beschouwd.
6. Er rijst evenwel een ander probleem van ontvankelijkheid: de artikelen 407, 408, 409
en 413 Wetboek van Strafvordering laten cassatieberoep toe tegen elk eindarrest of eindvonnis. Overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat cassatie beroep tegen voorbereidende arresten of arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg
gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst open na het eindarrest of het eindvonnis.
Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, laat bij wijze van uitzondering op
deze algemene principes, in een beperkt aantal gevallen onmiddellijk cassatieberoep toe
tegen een arrest of vonnis dat geen eindarrest of eindvonnis is. Tot die uitzonderingen
behoren arresten of vonnissen inzake de bevoegdheid of met toepassing van de artikelen
135, 235bis en 235ter, de arresten of vonnissen inzake de burgerlijke rechtsvordering die
uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid, de arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uitspraak wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder
onderzoek naar de vermogensvoordelen wordt bevolen en 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.
Deze uitzonderingen moeten beperkend worden geïnterpreteerd en kunnen niet worden
uitgebreid bij analogie.
Anders dan het artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, werd het artikel 235quater van
hetzelfde wetboek door de wetgever niet opgenomen in de lijst van uitzonderingen van
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering: dat betekent dat tegen het bestreden
arrest, dat voorlopig en onverminderd de uitoefening van de controle bedoeld in artikel
235ter van hetzelfde wetboek, op vordering van het openbaar ministerie en tijdens het
gerechtelijk onderzoek, uitspraak doet over de regelmatigheid van de bijzondere opspo -
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ringsmethode observatie in toepassing van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering,
en dat geen eindarrest is, noch een arrest waartegen krachtens artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering, bij wijze van uitzondering op de algemene regels, onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is, geen ontvankelijk onmiddellijk cassatieberoep openstaat.
Bij de parlementaire werkzaamheden die aanleiding hebben gegeven tot de (reparatie)wet
van 16 januari 20097, waarbij de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek
van Strafvordering werden gewijzigd, werd overigens op geen enkel ogenblik overwogen
ook artikel 235quater Wetboek van Strafvordering in de lijst van de uitzonderingen van
artikel 416, tweede lid, van hetzelfde wetboek op te nemen: er werd tijdens deze bespre kingen geen enkele aandacht besteed aan artikel 235quaterWetboek van Strafvordering 8.
Het artikel 235quater Wetboek van Strafvordering bepaalt zelf ook niet dat onmiddellijk
cassatieberoep mogelijk is en het verwijst, anders dan artikel 189ter van hetzelfde
wetboek, ook niet door naar artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, zodat §6 van dat
laatste artikel, dat specifiek handelt over het cassatieberoep, niet van toepassing lijkt te
zijn9.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
7. Het eerste middel heeft rechtstreeks betrekking op dit probleem van niet-ontvankelijkheid.
Dat er een onderscheid bestaat tussen de behandeling van de inverdenkinggestelde en de
burgerlijke partij, meer bepaald met betrekking tot de mogelijkheid om onmiddellijk
cassatieberoep in te stellen, tussen de procedure in toepassing van artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering en artikel 235quater van hetzelfde wetboek, staat niet ter discussie.
De vraag is evenwel aan de orde of aan de grondvoorwaarde van artikel 26, §1, 3° Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof is voldaan en of het Hof gehouden is de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
Om hierop te kunnen antwoorden dringt een vergelijking tussen beide procedures zich op.
Artikel 235quater, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Onverminderd de
uitoefening van de controle bedoeld in artikel 235ter, kan de kamer van inbeschuldiging stelling voorlopig, ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter of op vordering van
het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek, de regelmatigheid onderzoeken van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die werden toegepast in het kader van dit gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek".
Het Grondwettelijk Hof (toen nog Arbitragehof) oordeelde in zijn arrest van 21 december
200410 dat artikel 47sexies, §§4 en 7, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, uitsluitend
door ongrondwettelijkheid was aangetast in zoverre dat artikel er niet in voorzag dat de
aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie konden
worden gecontroleerd door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Het Grondwettelijk
Hof vernietigde dit artikel omdat het zich niet bevoegd achtte om zelf over te gaan tot de
aanwijzing van de bevoegde rechter. Het Grondwettelijk Hof stelde wel dat dit artikel
door de wetgever integraal kon worden overgenomen voor zover de wetgever ook een
rechter aanwees, die alle waarborgen van onpartijdigheid biedt, aan wie de wettigheidstoetsing zou worden toevertrouwd. Dit heeft de wetgever ertoe gebracht bij wet van 27
7 Wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het
Wetboek van Strafvordering, BS, 16 jan. 2009, p. 2964, in werking getreden op de datum van de
publicatie.
8 Parl. St., Senaat, zitting 2008-2009, 4 - 1091, Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC
52 1730.
9 Cass. 19 mei 2010, AR P.10.0750.F, AC, 2010, nr. 350, met conclusies adv.-gen. VANDERMEERSCH.
10 Grondw.Hof, arrest nr. 202/2004 van 21 december 2004.
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december 200511 onder meer de artikelen 235ter en 235quater in het Wetboek van Strafvordering in te voegen.
Artikel 235quater Wetboek van Strafvordering voorziet in een facultatieve mogelijkheid
voor de kamer van inbeschuldigingstelling om, op elk ogenblik tijdens het gerechtelijk
onderzoek, een voorlopige wettigheidscontrole uit te oefenen op de toegepaste bijzondere
opsporingsmethoden12.
De reden voor het scheppen van deze nieuwe mogelijkheid was de erkenning door de
wetgever van het bestaan van een "tussentijdse" behoefte om te weten of de gebruikte
bijzondere opsporingsmethoden naar het oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling wel regelmatig werden toegepast "om te voorkomen dat onregelmatigheden die
zouden begaan zijn bij het prille begin van het onderzoek als een gangreen om zich heen
zouden grijpen, zouden uitzaaien en ongecontroleerd doorheen het verder onderzoek
zouden woekeren, om uiteindelijk pas bij de regeling van de rechtspleging desgevallend te
kunnen worden uitgezuiverd."
Tevens werden ook redenen van recherchemanagement ingeroepen, waarbij het erop aan
komt zo spoedig mogelijk te weten of de gebruikte methode daadwerkelijk ook de rechterlijke toetsing doorstaat, vooraleer verder te investeren in het onderzoek.
Een derde reden ten slotte werd gevonden in de mogelijkheid voor het openbaar minis terie, dat geconfronteerd wordt met een negatieve sanctionering door de kamer van inbe schuldigingstelling, om de onregelmatigheid te herstellen en het dossier naderhand
opnieuw aan de controle van de kamer van inbeschuldigingstelling voor te leggen 13.
Volgens de memorie van toelichting bij de wet van 27 december 2005 geeft de kamer van
inbeschuldigingstelling, wanneer zij de facultatieve en voorlopige controle van artikel
235quater Wetboek van Strafvordering toepast, hiervan geen kennis aan de inverdenking gestelde, de burgerlijke partij of hun raadslieden. Deze partijen worden in dit stadium van
de rechtspleging niet door de kamer van inbeschuldigingstelling gehoord en hebben ook
geen toegang tot het strafdossier. Deze keuze was ingegeven door de absolute noodzaak
van de bescherming van het lopende onderzoek en werd verder ook mede verantwoord
door het feit dat er hoe dan ook later bij het afsluiten van het onderzoek alsnog een
verplichte wettigheidscontrole volgt, waarbij de partijen inzage in het strafdossier hebben
en ook door de kamer van inbeschuldigingstelling worden gehoord: de tussentijdse
controle heeft bijgevolg slechts een voorlopig karakter, vermits op het einde van het
gerechtelijk onderzoek een verplichte definitieve controle gebeurt, waarbij de partijen wel
degelijk hun standpunt kunnen vertolken 14.
Ingevolge het advies van de Raad van State werd de oorspronkelijke tekst van artikel
235quater Wetboek van Strafvordering nog in die zin aangepast dat de aanvankelijkvoorziene §§5 en 6, die respectievelijk verwezen naar de procedure van de zuivering van
artikel 235bis, §§5 en 6 Wetboek van Strafvordering en naar de uitsluiting van elk cassatieberoep, werden geschrapt.
Wat de schrapping van de verwijzing naar artikel 235bis, §§5 en 6 Wetboek van Strafvor11 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 ondetrzoeksmethoden in de
strijd tegen het terrorisme en de zware en georgansieerde criminaliteit, BS, 30 dec. 2005, p. 57397, in
werking getreden, althans wat de artikelen 235ter en 235quater Wetboek van Strafvordering betreft,
op de dag van de publicatie.
12 Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, Memorie van Toelichting, DOC 51 2055/001, p.
64.
13 Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, Memorie van Toelichting, DOC 51 2055/001, p.
65
14 Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, Memorie van Toelichting, DOC 51 2055/001, p.
66
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dering betreft, wordt in de memorie van toelichting gepreciseerd dat de procedure van
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering slechts een "voorlopige" wettigheidscontrole betreft, zodat de zuiveringsprocedure van artikel 235bis, §§5 en 6 Wetboek van
Strafvordering nog niet dient te worden toegepast, maar dat hiermee kan gewacht worden
tot op het ogenblik van de verplichte wettigheidscontrole in toepassing van artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering, waarbij alle partijen worden gehoord. Dit betekent dat,
indien de kamer van inbeschuldigingstelling bij haar voorlopige wettigheidscontrole een
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid, of een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering vaststelt, zij dit uiteraard wel in haar (voorlopig), arrest
vermeldt, maar zij op dit ogenblik niet overgaat tot de zuivering van de procedure. Zij
spreekt op dat ogenblik dus niet de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast
en van een deel of van het geheel van de erop volgende rechtspleging, en er kunnen dan
ook, op dat ogenblik, geen nietig verklaarde stukken uit het dossier worden verwijderd en
ter griffie worden neergelegd. Het voorlopig arrest is, steeds volgens de memorie van
toelichting, wel van groot belang voor de met het gerechtelijk onderzoek belaste onderzoeksrechter, die vanaf dat ogenblik immers weet dat de kamer van inbeschuldigingstel ling van oordeel is dat de in zijn gerechtelijk onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden van observatie en infiltratie niet regelmatig of correct zijn toegepast en dat
bijgevolg, bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, de kamer van inbeschuldigingstelling hierop de zuiveringsprocedure zal toepassen. Het arrest zal in die zin een onmiddellijke impact op het verder verloop, en eventueel het vroegtijdig afsluiten, van het
gerechtelijk onderzoek hebben15.
Het aanvankelijk ontworpen §6 van het artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, dat
het cassatieberoep betreft, werd weggelaten omdat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling een voorlopig karakter heeft, waartegen, krachtens artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, geen cassatieberoep kan worden ingesteld 16.
8. Wanneer de procedures van artikel 235ter en 235quater Wetboek van Strafvordering
met elkaar worden vergeleken stelt men onmiddellijk een aantal belangrijke verschillen
vast:
- de procedure van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering is facultatief, terwijl
deze van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering verplicht is.
- de procedure van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering brengt, anders dan de
procedure van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, geen zuivering van de rechtspleging mee.
- de procedure van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering gebeurt ambtshalve
door de kamer van inbeschuldigingstelling, op verzoek van de onderzoeksrechter of op
vordering van het openbaar ministerie. De partijen hebben ter zake geen enkel initiatiefrecht en worden in de controleprocedure helemaal niet betrokken: het betreft dus een nietcontradictoire, unilaterale procedure waarbij de inverdenkinggestelde en de burgerlijke
partij niet worden gehoord17. Zoals hiervoor uiteengezet, is de reden voor dit eenzijdig
karakter van de procedure de absolute noodzaak van de bescherming van het lopende
onderzoek: men mag hierbij niet uit het oog verliezen dat de voorlopige controle ex artikel
235quater Wetboek van Strafvordering desgevallend reeds zou kunnen plaatsvinden op
een ogenblik dat de bijzondere opsporingsmethode nog steeds aan de gang is, met name,
wanneer tijdens de aanwending ervan bij de kamer van inbeschuldigingstelling, de onder15 Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, Memorie van Toelichting, DOC 51 2055/001, p.
84.
16 Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, Memorie van Toelichting, DOC 51 2055/001, p.
85
17 Cass. 24 jan. 2006, AR P.06.0082.N, AC, 2006, nr. 52; T. Strafr., 2006, p. 92; 19 mei 2010, AR
P.10.0750.F, AC, 2010, nr. 350, met conclusies adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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zoeksrechter of het openbaar ministerie reeds twijfels zouden rijzen omtrent de regelma tigheid ervan.
- wellicht het grootste verschil tussen beide procedures ligt in het feit dat de procedure ex
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering slechts een "voorlopige" controle betreft,
die later verplicht18 gevolgd moet worden door een (in de regel definitieve 19 controle ex
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, waarbij de partijen wel zullen worden
betrokken. Het onderzoek van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
waarmee de kamer van inbeschuldigingstelling bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of op het einde van het gerechtelijk onderzoek is belast, is immers verplicht en wordt
door het Hof aanzien als een substantiële vormvereiste.
9. Het besluit dat uit deze vergelijking moet worden getrokken is dat moeilijk kan gesteld
worden dat het feit dat tegen het arrest dat uitspraak doet in het kader van de verplichte
controle in toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk
cassatieberoep openstaat een niet in rede verantwoord onderscheid schept ten opzichte
van de afwezigheid van de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep tegen een
arrest dat dezelfde controle op voorlopige wijze uitoefent in toepassing van artikel
235quater Wetboek van Strafvordering 20.
Wat er ook van zij, het bekritiseerde onderscheid betreft in elk geval geen onderscheid
tussen personen die zich in dezelfde juridische toestand bevinden, maar wel tussen
personen die weliswaar dezelfde hoedanigheid hebben, namelijk deze van inverdenkinggestelde, maar die zich in verschillende juridische situaties bevinden.
De randvoorwaarde van artikel 26 Bijzonder Wet op het Grondwettelijk Hof is bijgevolg
niet vervuld en de voorgestelde prejudiciële vraag dient niet te worden gesteld 21.
10. Het tweede middel dat kritiek uitbrengt op het feit dat de eiser als inverdenkinggestelde niet werd gehoord door de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak deed
met toepassing van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, en het Hof verzoekt
hieromtrent een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, houdt geen enkel
verband met het hiervoor besproken probleem van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep en behoeft geen antwoord meer. Ook de voorgestelde tweede prejudiciële vraag
heeft geen betrekking op het probleem van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep: zij
dient bijgevolg evenmin te worden gesteld.
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep.
ARREST

(AR P.10.1665.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
18 Cass. 19 maart 2008, AR P.08.0319.F, AC, 2008, nr. 192 met conclusie van adv.-gen.
VANDERMEERSCH
19 onder voorbehoud van het aan het licht komen van nieuwe concrete elementen (art. 189ter
Wetboek van Strafvordering)
20 Cass. 19 mei 2010, AR P.10.0750.F, AC, 2010, nr. 350, met conclusies adv.-gen. VANDERMEERSCH.
21 Cass. 28 jan. 2003, AR P.02.0431.N, AC, 2003, nr. 62; 30 jan. 2007, AR P.06.1390.N, AC, 2007,
nr. 55; 19 dec. 2007, AR P.07.1613.F, AC, 2007, nr. 646; 25 nov. 2008, AR P.08.0951.N, AC, 2008,
nr. 664; 12 jan. 2010, AR P.09.1324.N, AC, 2010, nr. 21.
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Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest is gewezen met toepassing van artikel 235quater Wetboek van
Strafvordering, op vordering van het openbaar ministerie.
Na inzage van het strafdossier en van het vertrouwelijk dossier zoals bedoeld in
artikel 47septies, §1, tweede lid, en artikel 235quater Wetboek van
Strafvordering, stellen de appelrechters vast dat de bijzondere
opsporingsmethode van observatie, regelmatig is verlopen.
Het arrest is geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een der gevallen
bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 5, 6 en 14 EVRM, de
artikelen 14 en 26 IVBPR, de artikelen 10, 11 en 13 Grondwet en artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het recht van verdediging:
er bestaat geen redelijke verantwoording waarom er wel een onmiddellijk
cassatieberoep openstaat tegen een arrest overeenkomstig artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering maar niet tegen een arrest overeenkomstig artikel 235quater
Wetboek van Strafvordering; ondergeschikt verzoekt de eiser het Hof hierover
de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof:
"Schendt artikel 235quater en/of artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenlezing met
artikel 13 van de Grondwet en artikel 6 EVRM, 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 artikel 235quater van het Wetboek van Strafvordering, 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 235ter
van het Wetboek van Strafvordering?"
3. Krachtens artikel 235quater, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan de
kamer van inbeschuldigingstelling voorlopig, onverminderd de uitoefening van
de controle bedoeld in artikel 235ter, ambtshalve, op verzoek van de
onderzoeksrechter of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het
gerechtelijk onderzoek, de regelmatigheid onderzoeken van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie die werden toegepast in het kader
van dit gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande
opsporingsonderzoek.
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De rechtspleging van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering doet geen
afbreuk aan de toepassing van de rechtspleging van de artikelen 235bis en 235ter
Wetboek van Strafvordering.
De controle van artikel 235quater Wetboek van Strafvordering heeft slechts een
voorlopig karakter en zal later gevolgd worden door de verplichte
wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235ter, §1, Wetboek van
Strafvordering, rechtspleging waaraan de inverdenkinggestelde kan deelnemen
en beslissing waartegen hij cassatieberoep kan instellen.
Indien de kamer van inbeschuldigingstelling bij haar voorlopige
wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235quater Wetboek van
Strafvordering een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid, of een grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering vaststelt, vermeldt zij
dit in haar voorlopig arrest, maar gaat zij op dat ogenblik niet over tot de
zuivering van de procedure. Dit geschiedt hetzij op het ogenblik van de
definitieve wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 235ter, §1, Wetboek van
Strafvordering, hetzij ter gelegenheid van een rechtspleging overeenkomstig
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, procedures waarin de
inverdenkinggestelde wordt gehoord.
Het middel dat aanvoert dat een cassatieberoep mogelijk moet zijn tegen een
arrest dat uitspraak doet bij toepassing van artikel 235quater Wetboek van
Strafvordering, faalt naar recht.
4. Het arrest dat gewezen wordt bij toepassing van artikel 235quater Wetboek
van Strafvordering, heeft slechts een voorlopig karakter, in tegenstelling tot een
arrest dat bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering nazicht
doet van het vertrouwelijk dossier.
De voorgestelde prejudiciële vraag heeft betrekking op categorieën van personen
die zich niet in dezelfde juridische toestand bevinden.
Zij dient niet te worden gesteld.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR en de
artikelen 10, 11 en 13 Grondwet, evenals miskenning van het recht van
verdediging en de wapengelijkheid: het arrest werd gewezen zonder dat de eiser
werd gehoord door de kamer van inbeschuldigingstelling; ondergeschikt
verzoekt de eiser het Hof hierover de volgende prejudiciële vraag te stellen aan
het Grondwettelijk Hof:
"Schendt artikel 235quater Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11
van de Grondwet in samenlezing met artikel 6 EVRM de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet in zoverre een inverdenkinggestelde in het kader van de procedure
overeenkomstig artikel 235quater Sv. niet wordt gehoord door de kamer van
inbeschuldigingstelling, terwijl, een rechtsonderhorige in het kader van de
procedure overeenkomstig artikel 235ter Sv. wel de kans krijgt om door de
kamer van inbeschuldigingstelling te worden gehoord?"
6. Het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
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7. Vermits het middel niet ontvankelijk is en de vraag geen verband houdt met de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, dient de prejudiciële vraag niet te
worden gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 135 - 15.2.11
2° KAMER - 15 februari 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - VREEMDELING ONDERZOEKSGERECHT - HANDHAVING VAN EEN ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING
- TOEPASSELIJKHEID
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 VREEMDELING - ONDERZOEKSGERECHT - HANDHAVING VAN EEN ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - TOEPASSELIJKHEID
3º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ONDERZOEKSGERECHT - HANDHAVING VAN EEN
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - ARTIKEL 6, EVRM - ARTIKEL 149,
GRONDWET 1994 - TOEPASSELIJKHEID
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VERWIJZING DOOR DE RECHTER NAAR EEN DOOR EEN PARTIJ NEERGELEGD STUK
- GEVOLG
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - MOTIVERING - VERWIJZING DOOR
DE RECHTER NAAR EEN DOOR EEN PARTIJ NEERGELEGD STUK - GEVOLG
6º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ONDERZOEKSGERECHT - UITSPRAAK OVER DE
HANDHAVING VAN EEN ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEGINSELEN VAN
BEHOORLIJK BESTUUR - TOEPASSELIJKHEID
7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR VREEMDELINGENWET - ONDERZOEKSGERECHT - UITSPRAAK OVER DE HANDHAVING VAN EEN
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR TOEPASSELIJKHEID
8º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ONDERZOEKSGERECHT - UITSPRAAK OVER DE
HANDHAVING VAN EEN ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - OPDRACHT
9º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGENWET - ONDERZOEKSGERECHT -
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UITSPRAAK OVER DE HANDHAVING VAN EEN ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING OPDRACHT
10º HOGER BEROEP — ALLERLEI - VREEMDELINGENWET - ONDERZOEKSGERECHT UITSPRAAK OVER DE HANDHAVING VAN EEN ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING OPDRACHT
1º, 2° en 3° Artikel 6 EVRM noch artikel 149 Grondwet zijn van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een ten aanzien van een
vreemdeling genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving1.
4º en 5º De rechter vermag zijn beslissing met redenen te omkleden door verwijzing naar
en overname van elementen en motieven opgenomen in een voor de partijen beschikbaar
stuk van de rechtspleging, zoals een door een partij op een rechtszitting neergelegd stuk;
dit houdt geen miskenning in van het recht van verdediging.
6º en 7º De beginselen van behoorlijk bestuur zijn niet van toepassing op de onderzoeksge rechten die uitspraak doen over de handhaving van een ten aanzien van een vreemdeling
genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving.
8º, 9° en 10° Wanneer een vreemdeling met toepassing van artikel 71 Vreemdelingenwet
beroep instelt tegen een administratieve maatregel van vrijheidsberoving, dienen de onderzoeksgerechten te onderzoeken of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering
van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet; zij moeten daarbij de werkelijke
toedracht en de juistheid van de feiten die de administratieve overheid aanvoert, nagaan.
(M.)

ARREST

(AR P.11.0144.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en van artikel 149
Grondwet en miskenning van het recht op een eerlijk proces: de beroepen
beschikking en het arrest zijn gemotiveerd door rechtstreekse of onrechtstreekse
verwijzing naar een op de rechtszitting van de raadkamer door het openbaar
ministerie neergelegde nota van de dienst vreemdelingenzaken van 5 januari
1 Cass., 28 jan. 1992, AR 6302, AC, 1991-92, nr. 278; Cass.,10 april 2002, AR P.02.0365.F, AC,
2002, nr. 220; Cass., 4 aug. 2009, AR P.09.1130.N, AC, 2009, nr. 460.

Nr. 135 - 15.2.11

HOF VAN CASSATIE

521

2011; de daarin opgenomen redenen maken geen deel uit van de beschikking en
van het arrest; de eiser kan bijgevolg van deze redenen geen kennis nemen, wat
zijn recht van verdediging miskent.
2. Het middel is niet alleen gericht tegen het arrest, maar bekritiseert ook de
beroepen beschikking.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
3. Artikel 6 EVRM noch artikel 149 Grondwet zijn van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een ten aanzien
van een vreemdeling genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. De rechter vermag zijn beslissing met redenen te omkleden door verwijzing
naar en overname van elementen en motieven opgenomen in een voor de partijen
beschikbaar stuk van de rechtspleging, zoals een door een partij op een
rechtszitting neergelegd stuk. Dit houdt geen miskenning in van het recht van
verdediging.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar
recht.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet,
evenals miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur en van het gezag
van gewijsde van het arrest van het hof van beroep te Gent van 18 december
2008: het arrest gaat er bij zijn wettigheidscontrole ten onrechte aan voorbij dat
de administratieve beslissing tot vrijheidsberoving geen melding maakt van de
erkenning van de eiser als staatloze bij arrest van het hof van beroep te Gent van
18 december 2008; het arrest gaat verder voorbij aan eisers volstrekte
onverwijderbaarheid en aan de onjuiste vaststelling dat er gelet op het
overnameverzoek aan Kosovo een realistisch repatriëringsplan zou bestaan.
6. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van een ten aanzien
van een vreemdeling genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
7. Wanneer een vreemdeling met toepassing van artikel 71 Vreemdelingenwet
beroep instelt tegen een administratieve maatregel van vrijheidsberoving, dienen
de onderzoeksgerechten te onderzoeken of de maatregelen van vrijheidsberoving
of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet. Zij
moeten daarbij de werkelijke toedracht en de juistheid van de feiten die de
administratieve overheid aanvoert, nagaan.
De onderzoeksgerechten oordelen aldus onaantastbaar of een vreemdeling al dan
niet kan worden gerepatrieerd.
In zoverre het middel opkomt tegen die beoordeling in feite of het Hof verplicht
tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, is het niet
ontvankelijk.
8. Het arrest (p. 3 en 4) oordeelt op eigen gronden en door overname van de
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motieven opgenomen in de voormelde nota van de dienst vreemdelingenzaken
dat:
- de eiser uitgaat van een verkeerde lezing van artikel 7, zevende lid,
Vreemdelingenwet en de maatregel van vrijheidsberoving mede is gesteund op
artikel 7, eerste lid, 3°, tweede lid en derde lid, Vreemdelingenwet;
- het bevel om het grondgebied te verlaten mede is ingegeven door redenen van
openbare orde, zoals uitdrukkelijk wordt vermeld;
- de erkenning als staatloze niet automatisch tot gevolg heeft dat aan de eiser, die
geacht wordt een gevaar op te leveren voor de openbare orde, niet langer een
bevel om het grondgebied te verlaten zou kunnen worden gegeven;
- er concrete stappen werden ondernomen om de repatriëring van de eiser op
touw te zetten en de nodige inspanningen werden gedaan om een
doorgangsbewijs te bekomen vanwege de Kosovaarse autoriteiten, zodat een
terugleiding naar Kosovo nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
Aldus verantwoordt het arrest zonder miskenning van het gezag van gewijsde
van het arrest van het hof van beroep te Gent van 18 december 2008 naar recht
de beslissing dat de maatregel van vrijheidsberoving wettig is.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
W. Gardin, Brugge.

Nr. 136 - 15.2.11
2° KAMER - 15 februari 2011

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT
HET IN HECHTENIS PLAATSEN VAN BETROKKENE - BESCHIKKING TOT NIET-TENUITVOERLEGGING VAN HET
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BEVOEGDHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT HET IN HECHTENIS PLAATSEN
VAN BETROKKENE - BESCHIKKING TOT NIET-TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID
1º en 2º De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 14, §4, Wet
Europees aanhoudingsbevel uitspraak doet, heeft enkel te oordelen over de tenuitvoerleg-
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ging van het Europees aanhoudingsbevel; de beschikking van de onderzoeksrechter
waarbij overeenkomstig artikel 11, §3, Wet Europees aanhoudingsbevel de hechtenis wordt
bevolen is niet aanhangig en de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geen rechtsmacht
om over de regelmatigheid van die beschikking uitspraak te doen1.
(W.)

ARREST

(AR P.11.0267.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 11 en 14 Wet Europees
Aanhoudingsbevel en van artikel 5.2 van de ministeriële circulaire van 8
augustus 2005 inzake het Europees Aanhoudingsbevel: indien de
onderzoeksrechter het bestaan van een kennelijke weigeringsgrond vaststelt,
moet de betrokkene in vrijheid worden gesteld; het bevel tot hechtenis is
onwettig; het hoger beroep van het openbaar ministerie is niet schorsend.
2. Het middel bekritiseert niet alleen het arrest maar ook het bevel tot hechtenis
bij toepassing van de Wet Europees Aanhoudingsbevel van 18 januari 2011 en
de weigering de eiser niet in vrijheid te stellen.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
3. Artikel 11, §7, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat tegen de door
artikel 11, §3, van deze wet bedoelde beschikking van de onderzoeksrechter geen
rechtsmiddel openstaat.
De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 14, §4, Wet
Europees Aanhoudingsbevel uitspraak doet, heeft enkel te oordelen over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. De beschikking van de
onderzoeksrechter waarbij overeenkomstig artikel 11, §3, Wet Europees
Aanhoudingsbevel de hechtenis wordt bevolen, is niet aanhangig en de kamer
van inbeschuldigingstelling heeft geen rechtsmacht om over de regelmatigheid
van die beschikking uitspraak te doen.
Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre
1 Zie Cass., 5 juli 2005, AR P.05.0896.N, AC, 2005, nr. 387; Cass., 21 feb. 2006, AR P.06.0243.N,
AC, 2006, nr. 10.
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naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
T. Gillis, Gent.

Nr. 137 - 16.2.11
2° KAMER - 16 februari 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - SLACHTOFFER HEEFT GEEN FOUT
BEGAAN - RECHTSTREEKSE EIGEN SCHADE - VOLLEDIGE VERGOEDING
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - SCHADE GELEDEN DOOR DE
FAMILIE VAN HET SLACHTOFFER - WEERSLAGSCHADE - VOLLEDIGE VERGOEDING - WETTIGHEID
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - SCHADE GELEDEN DOOR DE
FAMILIE VAN HET SLACHTOFFER - WEERSLAGSCHADE - RECHT OP VERGOEDING - GRENS
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — TUSSENKOMENDE PARTIJ - GEEN
GEDING VOOR DE BODEMRECHTER TUSSEN EISER EN VERWEERDER - DE ENE PARTIJ IS NIET
VEROORDEELD TEN VOORDELE VAN DE ANDERE - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP
1º Wanneer schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende
personen, moet ieder van hen, in de regel, de volledige schade vergoeden van de slachtoffers die geen fout hebben begaan; de persoon die een fout heeft begaan die in oorzakelijk
verband staat met de schade van een slachtoffer dat zelf geen fout heeft begaan en dat
rechtstreekse eigen schade lijdt, dient dat slachtoffer volledig te vergoeden1.
2º Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en van
het slachtoffer, kunnen die derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon, met toepassing van de gemeenrechtelijke regels inzake aansprakelijkheid, niet worden veroordeeld tot
de volledige vergoeding van de weerslagschade van de familie van het slachtoffer2.
3º Wanneer de gevorderde schade, ook al betreft het schade die persoonlijk door de familie
is geleden, weerslagschade is die zijn oorsprong vindt in de familiale en affectieve banden
tussen de familie van het overleden slachtoffer, is dat recht door de persoonlijke aansprake1 Zie concl. OM. in Pas., 2011, nr.137.
2 Ibid.
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lijkheid van het slachtoffer aangetast, in zoverre de persoon die de fout heeft begaan die
aansprakelijkheid aan het slachtoffer had kunnen tegenwerpen om de vergoeding van diens
eigen schade te weigeren3.
4º Het cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer tussen de eiser en de verweerder geen
geding voor de bodemrechter is aangegaan en het bestreden vonnis tegen hem geen
enkele veroordeling in het voordeel van de verweerder uitspreekt4.
(AG INSURANCE nv T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1232.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Dinant van 3 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die op de griffie is ontvangen op 10 september
2010, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 31 januari 2011 een
conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 16 februari 2011 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster F. T. tot herstel van haar
rechtstreekse eigen schade, uitspraak doen over
1. het beginsel van aansprakelijkheid
Eerste middel
Wanneer schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van
verschillende personen, moet ieder van hen, in de regel, de volledige schade
vergoeden van de slachtoffers die geen fout hebben begaan.
De persoon die een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de
schade van een slachtoffer dat zelf geen fout heeft begaan en dat rechtstreekse
eigen schade lijdt, dient dat slachtoffer volledig te vergoeden.
De in het middel aangevoerde grieven, ook al zijn ze gegrond, doen geen afbreuk
aan de wettigheid van de veroordeling van de eiseres tot vergoeding van de
volledige schade.
Het middel dat niet tot vernietiging kan leiden, is niet ontvankelijk.
3 Ibid.
4 Ibid.
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2. de omvang van de schade
De eiseres doet zonder te berusten afstand van haar cassatieberoep.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster F. T. tot vergoeding van de
schade die zij door weerslag heeft geleden ten gevolge van het overlijden van
haar echtgenoot
Eerste middel voor het overige
Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde
en van het slachtoffer, kunnen die derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke
persoon met toepassing van de gemeenrechtelijke regels inzake
aansprakelijkheid niet worden veroordeeld tot de volledige vergoeding van de
schade die de familie van het slachtoffer lijdt door de weerslag hiervan.
Ook al betreft het schade die persoonlijk door hen is geleden, is de schade
waarvan het herstel door het middel wordt bekritiseerd, schade door weerslag die
zijn oorsprong vindt in de familiale en affectieve banden tussen de eerste
verweerster en het overleden slachtoffer.
Wegens die banden, waarop het recht op schadevergoeding is gegrond, is dat
recht door de persoonlijke aansprakelijkheid van het slachtoffer aangetast, in
zoverre de eiseres die aansprakelijkheid aan het slachtoffer had kunnen
tegenwerpen om de vergoeding van diens eigen schade te weigeren.
Het bestreden vonnis, dat aanneemt dat het slachtoffer tot het ongeval heeft
bijgedragen maar dat de eiseres, die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de
beklaagde, de vierde verweerder, veroordeelt tot de volledige vergoeding van de
schade die de rechtverkrijgende door weerslag geleden heeft, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die op de
burgerrechtelijke rechtsvorderingen van de verweerders M. F. en het Nationaal
Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, uitspraak doen over
1. het beginsel van aansprakelijkheid
De eiseres voert geen middel aan.
2. de omvang van de schade
De eiseres doet afstand zonder berusting van haar cassatieberoep.
D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de
appelrechters zich onbevoegd verklaren om uitspraak te doen over de
burgerlijke rechtsvorderingen tegen de verweerders R. G. en J.-M. H.
Tussen de eiseres en de verweerders was geen geding voor de bodemrechter
aangegaan en het bestreden vonnis spreekt tegen haar geen enkele veroordeling
in hun voordeel uit.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk en er is evenmin grond om acht te slaan
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op het tweede middel van de eiseres.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is
tegen, eensdeels, de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van F. T.
tot vergoeding van haar rechtstreekse eigen schade, uitspraak doet over de
omvang van de schade en, anderdeels, tegen de beslissingen die, op de
burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders M. F. en het Nationaal
Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, uitspraak doen over de omvang van
hun schade.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerster F. T. tot vergoeding van de schade die zij ten
gevolge van het overlijden van haar echtgenoot door weerslag heeft geleden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in drie vierde van de kosten van haar cassatieberoep en de
verweerster F. T. in het overige vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Namen,
zitting houdende in hoger beroep.
16 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 138 - 16.2.11
2° KAMER - 16 februari 2011

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING —
RECHTVAARDIGING - MORELE DWANG - FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER TOEZICHT VAN HET HOF
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER RECHTVAARDIGINGSGROND - MORELE DWANG - BEGRIP - TOEZICHT VAN HET HOF
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - RECHTVAARDIGINGSGROND - MORELE
DWANG - BEGRIP - TOEZICHT VAN HET HOF
4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING —
RECHTVAARDIGING - MORELE DWANG - BEGRIP
1º, 2° en 3° De bodemrechter beoordeelt in feite of een gedrag verantwoord is, op grond
dat de betrokkene gehandeld heeft onder een dwang die hij niet heeft kunnen weerstaan;
het Hof gaat evenwel na of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen onweerstaanbare dwang heeft kunnen afleiden, zonder daarbij dat begrip te miskennen.
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4º De in artikel 71 van het Strafwetboek bedoelde morele dwang veronderstelt niet alleen
dat de wilsvrijheid van de dader is verminderd door een externe macht die hij niet heeft
kunnen weerstaan, maar ook dat zijn wilsvrijheid daardoor verloren is gegaan; de wil om
gewone welvoeglijkheidsregels na te leven kan niet als een dergelijke rechtvaardigingsgrond worden beschouwd1.
(T. e.a. T. ETHIAS nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1644.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Charleroi van 14 september 2010.
De eisers sub I en II voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
De eisers sub III en IV voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
eveneens twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
I. In zoverre de cassatieberoepen van de naamloze vennootschap Ethias, van D.
M. en de naamloze vennootschap Etablissements Hoslet gericht zijn tegen de
beslissing die hun burgerlijke rechtsvorderingen tegen C. S., J. P. en B. L.
afwijst
Eerste middel
Naar luid van artikel 21.2 Wegverkeersreglement mag geen enkele bestuurder,
behalve wanneer een lagere snelheid wordt opgelegd door het verkeersbord C
43, op een autosnelweg met een lagere snelheid rijden dan 70 km per uur. Hij
moet evenwel zijn snelheid regelen overeenkomstig de bepalingen van artikel
10.1. Laatstgenoemde bepalingen die noch betrekking hebben op de snelheid van
lijkwagens, noch op de verplichting om te vertragen bij het naderen van een afrit
van de autosnelweg, vermelden met name dat de snelheid van de bestuurders
geen oorzaak mag zijn van ongevallen, noch het verkeer mag hinderen.
Het vonnis beslist dat C. S., J. P. en B. L. geen enkele fout hebben begaan door
op de autosnelweg met een lagere snelheid te rijden dan 70 km per uur, op grond
dat die snelheid hun was opgelegd omdat zij een lijkwagen volgden.
De bodemrechter beoordeelt in feite of een gedrag verantwoord is, om reden dat
1 Zie Cass., 31 okt. 2007, AR P.07.1309.F, Pas., 2007, nr. 521.
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de betrokkene gehandeld heeft onder een dwang die hij niet heeft kunnen
weerstaan. Het Hof gaat evenwel na of de rechter uit de door hem gedane
vaststellingen onweerstaanbare dwang heeft kunnen afleiden, zonder daarbij dat
begrip te miskennen.
De in artikel 71 Strafwetboek bedoelde morele dwang veronderstelt niet alleen
dat de wilsvrijheid van de dader is verminderd door een externe macht die hij
niet heeft kunnen weerstaan, maar ook dat zijn wilsvrijheid daardoor verloren is
gegaan. De wil om gewone welvoeglijkheidsregels na te leven kan niet als een
dergelijke rechtvaardigingsgrond worden beschouwd.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van, eensdeels, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.F.F. en de naamloze
vennootschap Generali Belgium, en, anderdeels, de naamloze vennootschap
Ethias en de naamloze vennootschap Etablissements Hoslet, maar alleen in
zoverre al die cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die, op de
burgerrechtelijke vorderingen die tegen die eiseressen zijn ingesteld, uitspraak
doen over de omvang van de schade.
Vernietigt het bestreden vonnis maar alleen in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvorderingen van D. M. en de naamloze vennootschappen Ethias
en Etablissements Hoslet tegen C. S., J. P. en B. L.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers D. M., de naamloze vennootschap Ethias en de naamloze
vennootschap Etablissements Hoslet in twee derde van de kosten van hun
cassatieberoep en de verweerders C. S., J. P. en B. L. in het negende van die
kosten.
Veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Bergen,
zitting houdende in hoger beroep.
16 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Kirkpatrick, D. Léonard, Brussel, De Bruyn en Oosterbosch.

Nr. 139 - 16.2.11
2° KAMER - 16 februari 2011
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1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING AFZONDERLIJK VERHOOR VAN DE BESCHULDIGDEN - VOORWAARDEN - BEGINSEL VAN HET MONDELING
DEBAT - RECHT OP TEGENSPRAAK
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP TEGENSPRAAK - HOF
VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING - AFZONDERLIJK VERHOOR VAN DE BESCHULDIGDEN VOORWAARDEN
3º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - JURY BERAADSLAAGT ZONDER DE BIJSTAND VAN
MAGISTRATEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING DOOR HET HOF EN DE GEZWORENEN DIE DAARTOE
BIJEENKOMEN - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HOF VAN ASSISEN - JURY BERAADSLAAGT ZONDER DE BIJSTAND
VAN MAGISTRATEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING DOOR HET HOF EN DE GEZWORENEN DIE
DAARTOE BIJEENKOMEN - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
1º en 2º Het afzonderlijk verhoor van de beschuldigden door de voorzitter is toegestaan op
voorwaarde dat hij ervoor zorgt dat de algemene debatten eerst worden hervat nadat hij
elke beschuldigde heeft ingelicht over wat in zijn afwezigheid is gebeurd en wat daaruit is
gevolgd; noch het beginsel van het mondeling debat, noch het effectief bestaan van het
recht op tegenspraak, vereisen dat de verklaringen van een partij door de anderen kunnen
worden betwist op het ogenblik dat zij worden afgenomen. (Artt. 327 oud en 310 nieuw,
Wetboek van Strafvordering)
3º en 4º Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden verbiedt niet dat de berechting van criminele zaken aan een jury
wordt toegewezen die zonder de bijstand van magistraten zitting houdt, en evenmin dat de
beslissing wordt gemotiveerd door het hof en de gezworenen die daartoe bijeenkomen.
(C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1785.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van de eerste eiser zijn gericht tegen het arrest van het hof
van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 januari 2010,
en tegen de arresten van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van
21 en 22 september 2010. Het cassatieberoep van de tweede eiser is alleen tegen
dat laatste arrest gericht.
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
B. Het cassatieberoep van D. C. tegen het arrest van het hof van assisen van de
provincie Henegouwen van 21 september 2010, met repertoriumnummer 42
Eerste middel
De eiser voert aan dat de rechtspleging die tot zijn veroordeling heeft geleid, het
recht op een eerlijk proces miskent. De grief is afgeleid uit het feit dat de
voorzitter van het hof van assisen op de rechtszitting van 6 september 2010 heeft
besloten om de vier beschuldigden afzonderlijk te verhoren, overeenkomstig het
oud artikel 327 Wetboek van Strafvordering. Volgens het middel schendt die
wetsbepaling de artikelen 6.1 en 6.3 EVRM.
In strijd met wat de eiser aanvoert, heeft de wet van 21 december 2009 tot
hervorming van het hof van assisen, de regel waarop hij kritiek uitoefent niet
opgeheven. De wetgever heeft zich ertoe beperkt de tekst ervan te verplaatsen
naar het huidige nieuw artikel 310 Wetboek van Strafvordering. Het is dus niet
juist te beweren dat de mogelijkheid die de voorzitter wordt geboden om de
beschuldigden afzonderlijk te verhoren, door de wet, in het licht van de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, als achterhaald
wordt beschouwd.
Dat afzonderlijk verhoor is toegestaan op voorwaarde dat de algemene debatten
slechts worden hervat nadat elke beschuldigde werd ingelicht over wat in zijn
afwezigheid is gebeurd en wat daaruit is gevolgd.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting blijkt dat dit substantieel vormvereiste
stipt werd nageleefd. Het proces-verbaal vermeldt immers, op pagina 7, dat, toen
de beschuldigden opnieuw samen waren, zij door de voorzitter werden ingelicht
over wat in hun afwezigheid was gezegd en dat hun raadslieden, die bij alle
verhoren aanwezig waren, erkend hebben dat de informatie die aan hun
respectievelijke cliënten was verstrekt, volledig was.
Bijgevolg kan niet worden aangevoerd dat de bekritiseerde wetsbepaling en de
toepassing die ervan werd gemaakt, afbreuk hebben gedaan aan het recht van de
beschuldigde om de in zijn afwezigheid afgenomen verklaringen daadwerkelijk
tegen te spreken.
Noch het mondelinge karakter van het debat, noch het effectief bestaan van het
recht op tegenspraak vereisen dat de verklaringen van een partij door de anderen
kunnen worden betwist op het ogenblik dat zij worden afgenomen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de artikelen 148 tot 150 en 154 van de
wet van 21 december 2009, houdt het geen verband met de bestreden beslissing
en is het niet ontvankelijk.
Voor het overige verbiedt artikel 6 EVRM niet dat de berechting van criminele
zaken aan een jury wordt toegewezen die zonder de bijstand van magistraten

532

HOF VAN CASSATIE

16.2.11 - Nr. 139

zitting houdt, en evenmin dat de beslissing wordt gemotiveerd door het hof en de
gezworenen die daartoe achteraf bijeenkomen.
Het middel faalt wat dat betreft naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep of cassatieberoepen.
16 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P.
Chomé, Brussel en C. Dumoulin, Brussel.

Nr. 140 - 16.2.11
2° KAMER - 16 februari 2011

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - HERROEPING NA DE DEFINITIEVE INVRIJHEIDSTELLING WETTIGHEID
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK HERROEPING - HERROEPING NA DE DEFINITIEVE INVRIJHEIDSTELLING - WETTIGHEID
1º en 2º De strafuitvoeringsrechtbank kan niet naar recht beslissen om de voorwaardelijke
invrijheidstelling van een veroordeelde te herroepen nadat die definitief in vrijheid is gesteld,
ook niet voor feiten die tijdens de proeftijd werden gepleegd1.
(H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0151.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Luik van 14 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Cass., 3 nov. 2010, AR P.10.1573.F, AC, 2010, nr. 651.
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Tweede middel
Nadat de strafuitvoeringsrechtbank heeft vastgesteld dat de eiser definitief in
vrijheid was gesteld op 24 oktober 2009, heeft zij zijn voorwaardelijke
invrijheidstelling herroepen op grond dat hij op 4 oktober 2010 was veroordeeld
wegens overtreding van de drugswetgeving en dat de feiten gedeeltelijk tijdens
de proeftijd waren gepleegd.
Naar luid van artikel 71, eerste lid, Wet Strafuitvoering, wordt de veroordeelde,
indien tijdens de proeftijd geen enkele herroeping heeft plaatsgehad, definitief in
vrijheid gesteld.
De strafuitvoeringsrechtbank die beslist om de voorwaardelijke invrijheidstelling
van de eiser te herroepen na zijn definitieve invrijheidstelling, schendt de
voormelde bepaling.
Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige middelen, daar ze niet tot
cassatie kunnen leiden in andere bewoordingen dan die van het beschikkend
gedeelte.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
16 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. S. Carrea, Luik.

Nr. 141 - 16.2.11
2° KAMER - 16 februari 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - IN AANMERKING
NEMEN VAN DE TOESTAND VAN MEDE-INVERDENKINGGESTELDEN
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - MOTIVERING - BESLISSING OM GEEN
VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN TE BEVELEN - VERMELDING
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BESLISSING OM GEEN VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN TE BEVELEN MOTIVERING - INVERDENKINGGESTELDE DIENT GEEN VERZOEK IN
1º Het onderzoeksgerecht dient geen acht te slaan op de toestand van eventuele mede-inverdenkinggestelden wanneer het oordeelt over de handhaving van de hechtenis van de
inverdenkinggestelde, en daarbij nagaat of er tegen hem nog steeds ernstige aanwijzingen
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van schuld bestaan alsook of de criteria aanwezig zijn die in artikel 18 van de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis zijn bepaald. (Art. 22, zesde lid, Voorlopige
Hechteniswet)
2º en 3º Het onderzoeksgerecht dient niet te verduidelijken waarom het geen invrijheidstel ling onder voorwaarden van de inverdenkinggestelde beveelt, wanneer niet om die maatregel is verzocht. (Art. 22, zevende lid, Voorlopige Hechteniswet)
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0255.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 149 Grondwet is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen over de voorlopige hechtenis.
De rechter dient niet te antwoorden op een verweer dat geen afzonderlijk middel
uitmaakt.
Het onderzoeksgerecht oordeelt over de handhaving van de hechtenis van de
inverdenkinggestelde, door ten aanzien van hem na te gaan of er nog steeds
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, alsook of de criteria aanwezig zijn die
in artikel 16 Voorlopige Hechteniswet zijn bepaald, zonder acht te slaan op de
toestand van eventuele mede-inverdenkinggestelden.
Het dient niet te verduidelijken dat het de invrijheidstelling onder voorwaarden
van de inverdenkinggestelde niet beveelt, wanneer niet om die maatregel wordt
verzocht.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Close, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Van
Wijmeersch, Bergen.

Nr. 142 - 16.2.11
2° KAMER - 16 februari 2011

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING OP VRAAG VAN BELGIË OVERLEVERING VAN DE GEZOCHTE PERSOON - SPECIALITEITSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE
2º UITLEVERING - ACTIEVE UITLEVERING - SPECIALITEITSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT DE
MISKENNING VAN EEN MINISTERIËLE OMZENDBRIEF AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2º Het specialiteitsbeginsel, dat is vastgelegd in artikel 37, §1, van de wet van 19
december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, belet niet dat de strafrechtelijke omschrijving die aan de feiten is gegeven in het Europees aanhoudingsbevel op grond
waarvan de overlevering van een gezochte persoon was gevraagd en verkregen, in de loop
van de daaropvolgende rechtspleging wordt herzien of aangevuld, voor zover die rechtspleging betrekking heeft op dezelfde feiten, en de feiten, met die omschrijving, een misdrijf
opleveren dat onder de voormelde wet valt1.
3º De miskenning van een ministeriële omzendbrief, die geen wet is in de zin van artikel
608 van het Gerechtelijk Wetboek, kan niet tot vernietiging leiden2.
(R.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0279.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 februari 2011, op verwijzing gewezen
ingevolge het arrest van het Hof van 19 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, negen middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Zie Cass., 9 okt. 2002, AR P.02.1308.F, AC, 2002, nr. 523.
2 Cass., 3 april 2007, AR P.07.0214.N, AC, 2007, nr. 170.
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(...)
Vierde middel
De drie eerste onderdelen
De onderdelen die tegen het internationaal aanhoudingsbevel zijn gericht zijn
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Vierde onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 37, §1, Wet Europees
Aanhoudingsbevel en van een ministeriële omzendbrief. De eiser voert in
substantie aan dat het tegen hem uitgevaardigde bevel tot aanhouding, door de
artikelen 51, 52, 66, 392 en 393 Strafwetboek te vermelden, het
specialiteitsbeginsel van de overlevering schendt, daar het Europees
aanhoudingsbevel geen melding maakte van de artikelen 31, 461, 468 en 475 van
het voormelde wetboek.
In zoverre het onderdeel de schending van een ministeriële omzendbrief
aanvoert, die geen wet is in de zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek en
waarvan de miskenning bijgevolg niet tot vernietiging kan leiden, is het niet
ontvankelijk.
Krachtens de eerste paragraaf van artikel 37 Wet Europees Aanhoudingsbevel en
onder voorbehoud van de uitzonderingen die in de tweede paragraaf zijn
bepaald, kan een persoon die werd overgeleverd op grond van een Europees
aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit, niet
worden vervolgd, veroordeeld of van zijn vrijheid benomen wegens een ander,
voor zijn overlevering gepleegd strafbaar feit dan dat waarop de overlevering
betrekking heeft.
Het specialiteitsbeginsel belet niet dat de strafrechtelijke omschrijving die aan de
feiten is gegeven in het Europees aanhoudingsbevel op grond waarvan de
overlevering van een gezochte persoon werd gevraagd en verkregen, wordt
herzien of aangevuld in de daaropvolgende rechtspleging, voor zover zij
betrekking heeft op dezelfde feiten, en de feiten, met die omschrijving, een
misdrijf opleveren dat onder de voormelde wet valt.
Het arrest stelt vast dat het bevel tot aanhouding dezelfde misdrijven betreft als
vermeld in het Europees aanhoudingsbevel, met name die welke de eiser op 14
november 2010 te Wemmel zou hebben gepleegd.
De appelrechters die aldus oordelen dat de eiser niet vervolgd wordt of van zijn
vrijheid wordt beroofd voor een ander strafbaar feit dan het feit dat zijn
overlevering heeft gemotiveerd, schenden de aangevoerde bepaling niet.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. E. Kiaku, Brussel.

Nr. 143 - 16.2.11
2° KAMER - 16 februari 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING RAADKAMER - VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES
KONINGS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - WIJZIGING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN - HOGER BEROEP VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - WIJZIGING - HANDHAVING VAN
DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VRIJLATING ONDER VOORWAARDEN - HOGER
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - WIJZIGING HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º, 2° en 3° Uit de opzet van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
blijkt dat geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de onderzoeksbeslissingen die, bij de regeling van de rechtspleging, de aanhouding van de inverdenkinggestelde bevestigen; in dat geval kan de inverdenkinggestelde, zo hij de hechtenis betwist,
een verzoek tot invrijheidstelling indienen, overeenkomstig artikel 27, §1, van de voormelde
wet1.
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0283.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
1 Zie concl OM in Pas., 2011, nr..143.
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Op 14 februari 2011 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een
conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 16 februari 2011 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag opgemaakt en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij beschikking van 21 januari 2011 werd de eiser naar de correctionele
rechtbank verwezen.
Diezelfde dag werd hij onder voorwaarden vrijgelaten op grond van een aparte
beschikking waartegen de procureur des Konings hoger beroep heeft ingesteld.
Het bestreden arrest dat die beslissing wijzigt, zegt dat de eiser in staat van
hechtenis voor de correctionele rechtbank zal verschijnen.
Uit de opzet van de Voorlopige Hechteniswet blijkt dat geen enkel rechtsmiddel
kan worden aangewend tegen de onderzoeksbeslissingen die, bij de regeling van
de rechtspleging, verklaren dat de inverdenkinggestelde aangehouden blijft. In
dat geval kan de inverdenkinggestelde, zo hij zijn hechtenis betwist, een verzoek
tot invrijheidstelling indienen, overeenkomstig artikel 27, §1, van de voormelde
wet.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Dejemeppe – Andersluidende conclusie: Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. C.-O. Ravache, Luik.

Nr. 144 - 17.2.11
1° KAMER - 17 februari 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - BESLISSING OF MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD VEROORDELINGEN - ONTVANKELIJKHEID
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSING
OF MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP - ONTVANKELIJKHEID
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3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BESLISSING OF MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP
1º Het cassatieberoep dat ingesteld is tegen een arrest dat een hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart omdat het beroepen vonnis slechts een beslissing of maatregel van inwendige aard bevat in de zin van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek en oordeelt dat
voornoemd vonnis de eiser in cassatie geen enkel onmiddellijk nadeel berokkent, hem
veroordeelt tot betaling van een welbepaald bedrag aan de verweerster als schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep en van een geldboete met toepassing van artikel
780bis van het Gerechtelijk Wetboek, en in de naar behoren vastgestelde appelkosten van
de verweerster, heeft wel degelijk belang en is bijgevolg ontvankelijk1.
2º en 3º Artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek geldt slechts voor beslissingen waarbij
de rechter geen enkel feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht of erop vooruitloopt, zodat de
beslissing geen enkele partij een onmiddellijk nadeel kan berokkenen 2. (Art. 1046, Gerechtelijk Wetboek)
(R. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0548.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 9 juni 2009.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart (eisers) hoger beroep tegen het vonnis van 15 december 2006 nietontvankelijk.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen ervan die geacht worden hier integraal
te zijn weergegeven, inzonderheid om de onderstaande redenen:
"De rechter houdt in het beroepen vonnis de uitspraak aan en spoort (de eiser) aan zich
door een advocaat van zijn keuze te laten bijstaan.
Die beslissing heeft betrekking op de louter formele rechtsbedeling en slaat noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks op het onderzoek van de zaak zelf.
Toch moet het hof (van beroep) nog nagaan of de litigieuze beslissing de afloop van het
proces al dan niet beïnvloedt. Dit is het geval indien de beslissing nu reeds de mening van
de rechter over het geschil zelf vertolkt, zodanig dat zij aan een van de partijen een
onmiddellijk nadeel berokkent, in welk geval het recht op beroep opnieuw ontstaat.
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.144.
2 Ibid.
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In deze zaak heeft de eerste rechter, op grond van het verzoekschrift en van de door (de
eiser) neergelegde conclusie, vastgesteld dat het debat erg passioneel verliep waardoor
het onduidelijk en moeilijk verstaanbaar werd.
De rechtbank heeft bovendien erop gewezen dat het belang van een kind vereist dat het
debat met betrekking tot dat kind over duidelijke, realistische vorderingen gaat die door
alle middelen van het recht worden verdedigd en dat in deze zaak het belang van H.
vereist dat de vragen die op hem betrekking hebben, met gelijke wapens worden
verdedigd, door ervaren mensen en wars van elke nodeloze passie.
De rechtbank heeft geen enkele feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht, het heeft geen
oordeel uitgebracht en is evenmin vooruitgelopen op de grond van de zaak,
Zij heeft enkel vastgesteld dat het onmogelijk was een helder en begrijpelijk debat te
voeren, wars van elke passie, en waar de partijen op voet van gelijkheid zouden worden
bijgestaan of vertegenwoordigd.
Het beroepen vonnis berokkent (de eiser) geen enkel onmiddellijk nadeel.
De beslissing die (de eiser) alleen maar aanspoort zich door een advocaat te laten
bijstaan, vormt een beslissing of maatregel van inwendige aard in de zin van artikel 1046
van het Gerechtelijk Wetboek, dat wil zeggen een beslissing waarbij de rechter geen enkel
feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht of er niet op vooruitloopt, zodat die beslissing
geen enkele partij onmiddellijk nadeel berokkent (...).
Krachtens artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek zijn beslissingen of maatregelen van
inwendige aard niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.
Bijgevolg moet (eisers) hoger beroep niet-ontvankelijk worden verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals bepaling van de rechtsdag,
uitstel, weglating van de rol en doorhaling, alsmede vonnissen waarbij wordt bevolen dat
partijen in persoon moeten verschijnen, zijn niet vatbaar voor verzet of hoger beroep".
Van het toepassingsgebied van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn uitgesloten
de beslissingen die ogenschijnlijk de kenmerken vertonen van een maatregel van
inwendige aard, maar die, ofwel uitgaan van ofwel gewoon gepaard gaan met
overwegingen die de mening van de rechter over het geschil zelf vertolken, of die, zonder
noodzakelijkerwijs een mening te vertolken, de partijen of een van hen onmiddellijk
nadeel berokkenen doordat ze een feitelijk of juridisch geschilpunt beslechten.
Het arrest dat het hoger beroep tegen een "beslissing of maatregel van inwendige aard"
niet-ontvankelijk verklaart, verantwoordt pas zijn beslissing naar recht indien het
vaststelt:
- dat de beroepen beslissing een maatregel van inwendige aard is, dat wil zegen dat zij
zowel betrekking heeft op de goede werking van de justitie als op het goede verloop van
het geding, of dat zij betrekking heeft op de louter formele rechtsbedeling;
- dat die beslissing niet gepaard gaat met overwegingen die de mening van de rechter
over het geschil zelf vertolken ofwel dat zij de partijen of een van hen geen onmiddellijk
nadeel berokkent doordat zij een feitelijk of juridisch geschilpunt beslecht.
Uit eisers "korte conclusie" in eerste aanleg, die op 9 november 2006 werd neergelegd op
de griffie van de jeugdrechtbank, blijkt dat hij de rechtbank van eerste aanleg vroeg "om
alvorens recht te doen (...) met voorrang (...) de mogelijkheid te onderzoeken om de
huisvesting van het kind op gelijkmatige manier tussen de partijen vast te leggen en
bijgevolg (...) om de onmiddellijke uitvoering van de gelijkmatig verdeelde huisvesting te
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bevelen".
Het arrest oordeelt dat de jeugdrechtbank geen enkel feitelijk of juridisch geschilpunt
heeft beslecht en dat zij geen enkel oordeel over het geschil zelf heeft uitgesproken noch
erop vooruitgelopen is. Het oordeelt eveneens dat het beroepen vonnis de eiser geen
enkel onmiddellijk nadeel heeft berokkend en dat de beslissing om de uitspraak aan te
houden betrekking had op de louter formele rechtsbedeling en noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks betrekking had op het onderzoek van de zaak zelf. Het beslist bijgevolg dat
het gaat om een beslissing of om een maatregel van inwendige aard waartegen geen
hoger beroep kan worden ingesteld.
Vast staat dat de eiser ervan uitging dat de uitspraak over zijn vordering betreffende de
gelijkmatig verdeelde huisvesting niet aangehouden kon worden. Zijn vordering strekte er
immers toe dat de rechter, alvorens recht te doen, reeds op de inleidende terechtzitting,
een maatregel van gelijkmatig verdeelde huisvesting zou bevelen, overeenkomstig artikel
374, §2, van het Burgerlijk Wetboek.
Het arrest dat oordeelt dat een beslissing die de uitspraak aanhoudt niet vatbaar is voor
hoger beroep, ofschoon de beroepen beslissing de eiser nadeel heeft berokkend doordat
zij zijn vordering de facto verwierp, op grond dat zij een "beslissing of maatregel van
inwendige aard" is in de zin van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, schendt dat
artikel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede onderdeel
Over het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het cassatieberoep heeft geen belang
Het arrest verklaart eisers hoger beroep niet-ontvankelijk omdat het beroepen
vonnis slechts een beslissing of maatregel van inwendige aard bevat in de zin
van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek en veroordeelt de eiser, op grond
dat voornoemd vonnis hem geen enkel onmiddellijk nadeel berokkent, tot
betaling van 1.000 euro aan de verweerster als schadevergoeding wegens tergend
en roekeloos beroep en tot betaling van een geldboete van 500 euro met
toepassing van artikel 780bis Gerechtelijk Wetboek. Het veroordeelt bovendien
de eiser in de appelkosten van de verweerster.
Bijgevolg heeft eisers cassatieberoep tegen dat arrest wel degelijk belang.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek zijn beslissingen of maatregelen
van inwendige aard niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Die bepaling geldt
slechts voor de beslissingen waarbij de rechter geen enkel feitelijk of juridisch
geschilpunt beslecht of erop vooruitloopt, zodat de beslissing geen enkele partij
een onmiddellijk nadeel kan berokkenen.
Het arrest wijst erop dat de eerste rechter in het beroepen vonnis de uitspraak
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aanhoudt en de eiser aanspoort zich door een advocaat van zijn keuze te laten
bijstaan op grond dat "in deze zaak (...) de eerste rechter, op grond van het
verzoekschrift en van de door (de eiser) neergelegde conclusie, (heeft)
vastgesteld dat in het debat erg passioneel verliep waardoor het onduidelijk en
moeilijk verstaanbaar werd; de rechtbank heeft bovendien erop gewezen dat het
belang van een kind vereist dat het debat met betrekking tot dat kind over
duidelijke, realistische vorderingen gaat die door alle middelen van het recht
worden verdedigd en dat in deze zaak het belang van (het kind) vereist dat de
vragen die op hem betrekking hebben, met gelijke wapens worden verdedigd,
door ervaren mensen en wars van elke nodeloze passie."
Het arrest dat op die vermeldingen steunt, beslist naar recht dat het beroepen
vonnis een beslissing of maatregel van inwendige aard is in de zin van artikel
1046 van het Gerechtelijk Wetboek en dat het hoger beroep bijgevolg nietontvankelijk is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Fettweis –
Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Van
Ommeslaghe.

Nr. 145 - 17.2.11
1° KAMER - 17 februari 2011

DIEREN - BESCHERMING EN WELZIJN - WET 14 AUGUSTUS 1986 - ARTIKEL 19 - IN HET
BUITENLAND VERRICHTE VERBODEN INGREEP - TOEPASSING
Artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der
dieren, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995 geldt eveneens wanneer een bij
artikel 17bis van de wet verboden ingreep in het buitenland is verricht 1.
(BELGISCHE STAAT, minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid T. STUDBOOK ZANGERsHEIDE vzw)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0646.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.145.
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van 25 september 2008.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert vier middelen aan.
(...)

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17bis, 19 en 41 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren, de eerste bepalingen zoals ze werden ingevoegd of
gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995;
- artikel 2 van het Strafwetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in strafzaken.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat de verweerster haar rechtsvordering tegen de eiser grondt
"op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek" en betwijfelt of "de artikelen 17bis en 19 die
bij de wet van 4 mei 1995 zijn ingevoegd in de wet van 14 augustus 1986 in
overeenstemming zijn met het EG-verdrag". Het zegt vervolgens voor recht "dat de
Belgische Staat ten onrechte artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 op uitbreidende
wijze wil uitleggen, in weerwil van de duidelijke bewoordingen ervan" en beveelt de
heropening van het debat zodat de partijen conclusie kunnen nemen over de bestanddelen
van verweersters schade.
Het arrest grondt zijn beslissing op onderstaande redenen:
"(De) tekst (van artikel 19) is duidelijk. Hij verbiedt de deelname aan tentoonstellingen,
keuringen of wedstrijden met een dier waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is
verricht, dat wil, volgens de evenzeer duidelijke tekst van laatstgenoemde bepaling,
zeggen, waarbij een dergelijke ingreep verricht is op het Belgisch grondgebied vóór
(lees: na) de inwerkingtreding ervan.
Met betrekking tot die duidelijkheid maakt het niets uit dat artikel 19 niet uitdrukkelijk
vermeldt dat het verbod om deel te nemen aan tentoonstellingen, wedstrijden en
keuringen slechts geldt voor dieren waarbij een dergelijke verboden ingreep in België is
verricht,
De parlementaire voorbereiding van de wet laat weliswaar uitschijnen dat hetzelfde
verbod geldt voor alle gebrandmerkte paardachtigen, ongeacht of dat brandmerken in
België of in het buitenland is gebeurd.
De parlementaire voorbereiding van een wet heeft echter geen eigen juridische waarde
en kan niet worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst van die wet (Cass., 22
december 1994, AC, 1194). Uit die beschouwingen volgt dat de Belgische Staat ten
onrechte artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 wil uitleggen op een wijze die
indruist tegen de duidelijke tekst ervan, terwijl het voor de beslechting van het geschil
nutteloos is na te gaan of die uitbreidende uitlegging al dan niet indruist tegen het
gemeenschapsrecht".
Grieven
De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren,
gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, bevat, sinds die laatste wijziging, de volgende
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bepalingen:
Artikel 17bis. "§1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een gewerveld dier te
verrichten, waarbij één of meerdere gevoelige delen van het lichaam worden verwijderd
of beschadigd.
§2. Het bepaalde in §1 is niet van toepassing op :
1° ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat;
2° ingrepen die op grond van de wetgeving inzake de dierenziektenbestrijding verplicht
zijn;
3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de
voortplanting van de diersoort. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit,
de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die
ingrepen mogen worden uitgevoerd".
Artikel 19. "§1. Vanaf 1 januari 2000 is het verboden om deel te nemen aan
tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17 bis
verboden ingreep is verricht.
§2. Het is verboden een dier dat een bij artikel 17bis verboden ingreep heeft ondergaan
tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten.
§3. Het verhandelen van dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht,
is verboden.
§4. De bepalingen van de voorafgaande paragrafen zijn niet van toepassing indien
bewijzen kunnen worden voorgelegd dat de ingreep is verricht voor het van kracht
worden van het in artikel 17bis bedoelde verbod".
Overtreding van zowel artikel 17 als van artikel 19 wordt krachtens artikel 41 van die wet
met een geldboete bestraft.
Het koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde
dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de
voortplanting van de diersoort somt de in artikel 17bis, §2, 3°, van de wet bedoelde
ingrepen op.
Uit dat besluit volgt dat het brandmerken van paarden, ezels, muilezels en muildieren
verboden is vanaf 1 januari 2002.
Uit de duidelijke bewoordingen van voornoemd artikel 19, §4, blijkt dat degene die
zinnens is een van in de paragrafen 1, 2 of 3 bedoelde activiteiten te ondernemen met
dieren waarbij een in artikel 17bis verboden ingreep is verricht, dient te bewijzen dat de
ingreep verricht is vóór de inwerkingtreding van het in artikel 17bis bedoelde verbod.
Krachtens het beginsel dat strafwetten niet terugwerken, in onderling verband met de
regels betreffende de bewijslast in strafzaken, kan een in voornoemd artikel 17bis
bedoelde ingreep echter enkel leiden tot een veroordeling van degene die ze verricht heeft
op grond van de strafrechtelijke bepalingen van artikel 41 van de wet, indien de
vervolgende partij, met uitsluiting van elke redelijke twijfel, bewijst dat de ingreep
verricht is na de inwerkingtreding van de wet. Krachtens het beginsel dat strafwetten niet
terugwerken en de regels betreffende de bewijslast in strafzaken, moet twijfel omtrent het
tijdstip van de ingreep de vrijspraak van de beklaagde tot gevolg hebben.
Anders gezegd, een dier dat op een onbekende datum een ingreep heeft ondergaan in de
zin van artikel 17bis van de wet, kan niet op wettige wijze deelnemen aan een keuring,
een tentoonstelling of een wedstrijd, ook al kan de ingreep voor degene die ze heeft
verricht geen strafsancties tot gevolg hebben. In een dergelijk geval kan de fokker, de
eigenaar of de bewaarder van het dier zich niet beroepen op de uitzondering waarin
voornoemd artikel 19, §4, voorziet, aangezien geen "bewijzen kunnen worden voorgelegd
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dat de ingreep is verricht voor het van kracht worden van het in artikel 17 bis bedoelde
verbod".
Kortom, het toepassingsgebeid van artikel 19 is niet beperkt tot het gebruik met het oog
op tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden of tot het verhandelen van dieren waarbij
een ingreep is verricht die voor de Belgische strafgerechten kan worden vervolgd.
Die interpretatie wordt bevestigd door de memorie van toelichting bij de wet van 4 mei
1995, die met betrekking tot artikel 19 de volgende passage bevat:
"Ingrepen waarbij één of meerdere lichaamsdelen van het dier worden verwijderd of
beschadigd, worden verboden tenzij er voldaan is aan strikte voorwaarden zoals bv.
diergeneeskundige noodzaak of een beperking van de voortplanting, ....
Om deze verbodsbeperking kracht bij te zetten wordt het eveneens verboden om dieren
die een verboden ingreep ondergaan hebben toe te laten en te laten deelnemen aan
wedstrijden ... of om ze te verhandelen ook als de verboden ingreep in het buitenland zou
zijn verricht. Een ontheffing op dit verbod wordt evenwel voorzien voor binnenlandse en
buitenlandse dieren waarop deze ingreep is verricht vóór het van kracht worden van het
verbod (...).
Het louter verbieden van bepaalde ingrepen is, blijkens ervaringen in het buitenland,
onvoldoende om deze praktijken echt te doen ophouden. Daarom wordt in dit artikel
verboden om dieren die een in artikel 17bis van de wet verboden ingreep hebben
ondergaan:
1° Te laten deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden.
2° Te commercialiseren" (Gedr.St., Senaat, zitt. 1993-1994, nr. 972-1, p. 4 en 9).
De wil van de wetgever bestond er dus in elke deelname aan tentoonstellingen
wedstrijden of andere evenementen te verbieden met elk dier waarbij een verboden
ingreep was verricht, zelfs in het geval waarin die ingreep in het buitenland werd verricht
en bijgevolg niet op het Belgisch grondgebied vervolgd kan worden.
Daaruit volgt dat het arrest de draagwijdte van artikel 19 van de wet miskent door te
beslissen dat die tekst de deelname een een tentoonstelling, een keuring of een wedstrijd
uitsluitend verbiedt met dieren waarbij op het Belgisch grondgebied een ingreep is
verricht (schending alle wetsbepalingen en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel,
die in het middel zijn aangewezen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Derde middel
Krachtens artikel 19, §1 tot 3, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, is
het vanaf 1 januari 2000 verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen,
keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden
ingreep is verricht, een dier dat een dergelijke ingreep heeft ondergaan tot een
tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten of het te verhandelen.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 mei 1995 volgt dat, volgens
de bedoeling van de wetgever, voornoemd artikel 19 eveneens geldt wanneer een
bij artikel 17bis verboden ingreep in het buitenland is verricht.
Het arrest dat beslist dat die bepaling uitsluitend geldt voor dieren die op het
Belgisch grondgebied een bij artikel 17bis verboden ingreep hebben ondergaan,
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schendt artikel 19.
In zoverre is het middel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep
ontvankelijk verklaart, beslist dat de verweerster het vereiste belang heeft om de
rechtsvordering in te stellen, dat de gerechten van de rechterlijke orde bevoegd
zijn om van die rechtsvordering kennis te nemen en dat zij niet verjaard is.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Fettweis –
Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 146 - 17.2.11
1° KAMER - 17 februari 2011

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - DEBITEUR - TOELATING VERMOGEN - SAMENSTELLING - RECHTEN - SCHULDBEMIDDELAAR - LATERE VERBINTENISSEN EN
DADEN VAN DE DEBITEUR - GRENZEN
Het vermogen van de debiteur op het ogenblik dat hij tot de collectieve schuldenregeling
wordt toegelaten, bestaat in een boedel waarop de uitoefening van zijn rechten wordt over gedragen aan de schuldbemiddelaar; de daden die de debiteur na dat tijdstip stelt, mogen,
behoudens toestemming van de rechter, het normale beheer van zijn vermogen niet te
buiten mogen gaan, een schuldenaar niet bevoordelen noch zijn onvermogen vergroten 1.
(Artt. 1675/7, §1, eerste en tweede lid, en §3, Gerechtelijk Wetboek; Art. 1675/9, §1, 4°,
Gerechtelijk Wetboek)
(AG INSURANCE nv T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0149.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 12 oktober 2009 van het hof
van beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.146.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1675/7, §1, eerste en tweede lid, en 2, 3, 4, 5 en 6, 1675/8, 1675/9,
inzonderheid 4°, en 1675/10 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest willigt de rechtsvordering van de verweerster in en verwerpt het middel
waarbij de eiseres aanvoerde dat die rechtsvordering niet-ontvankelijk was omdat de
verweerster van de beslagrechter niet de toestemming had gekregen om ze in te stellen.
Het beslist aldus op de volgende gronden:
"[De eiseres] houdt staande dat [verweersters] vordering niet-ontvankelijk is aangezien
de beslagrechter haar niet de toestemming heeft gegeven om haar rechtsvordering in te
stellen overeenkomstig artikel 1675/7, §3, van het Gerechtelijk Wetboek. Zodoende
beroept [de eiseres] zich eigenlijk op een grond om niet te procederen die, in voorkomend
geval, het uitstel van de procedure, maar niet de eventuele niet-ontvankelijkheid van de
rechtsvordering tot gevolg heeft;
Volgens die bepaling is het degene die tot de collectieve schuldenregeling is toegelaten
verboden om zonder de toestemming van de rechter 'enige daad te stellen die een
normaal vermogensbeheer te buiten gaat';
[De eiseres] houdt staande dat het instellen van een rechtsvordering buiten het normaal
vermogensbeheer valt, aangezien hierdoor de vermogenstoestand van degene die tot de
collectieve schuldenregeling is toegelaten, erop achteruit kan gaan en, bijgevolg, zijn
schuldeisers schade kunnen lijden;
In beginsel kan niet elke rechtsvordering worden aangemerkt als een daad die een
normaal vermogensbeheer te buiten gaat, zoals [de eiseres] beweert. De door artikel
1675/7, §3, van het Gerechtelijk Wetboek vereiste toestemming is niet nodig wanneer een
rechtsvordering ertoe strekt schuldvorderingen te innen en aldus bij te dragen tot het
behoud van het vermogen, wat een normale daad van het beheer ervan uitmaakt;
Bijgevolg mist de exceptie van niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering waarop [de
eiseres] de eiseres zich beroept, elke grondslag".
Grieven
Artikel 1675/7, §3, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "De beschikking van
toelaatbaarheid houdt voor de verzoeker het verbod in om, behoudens toestemming van
de rechter:
- enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat;
- enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling van
een onderhoudsschuld voor zover deze geen achterstallen betreft;
- zijn onvermogen te vergroten".
De verweerster hield staande dat het instellen van een procedure niet voorkwam in de
voornoemde opsomming en dat de toestemming van de rechter daarvoor bijgevolg niet
noodzakelijk was.
Daartegen voerde de eiseres met name aan dat artikel 1675/7, §3, "geen opsomming geeft
van specifieke daden, maar van verscheidene daden die wegens hun aard de
voorafgaande toestemming van de rechter impliceren; (...) dat men niet kan uitsluiten dat
de debiteur in de verleiding komt om op eigen houtje sommige schuldvorderingen te
innen, vooral wanneer het om aanzienlijke schuldvorderingen gaat, zonder dit te laten
weten aan zijn schuldeisers, wier schulden niet waren betaald en die vaak door de
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schuldbemiddeling in 'de kou blijven staan"; (...) dat schuldbemiddeling een gunst is die
aan de debiteur wordt toegestaan en dat hij volgens de wet als tegenprestatie daarvoor
het essentiële beheer van zijn vermogen moet overdragen aan de bemiddelaar en dit
onder het strikte toezicht van de beslagrechter; dat de noodzaak om de toestemming van
de beslagrechter te verkrijgen aldus beantwoordt aan een informatieplicht aan de
rechter, aan de bemiddelaar en, bijgevolg, aan de verschillende schuldeisers, zeker als
het gaat om procedures tot inning van een schuldvordering; dat de schuldbemiddeling die
strekt tot vrijwaring van het vermogen van de debiteur niet gepaard maag gaan met een
chaotisch beheer waarbij een aantal daden buiten de bemiddeling om zouden worden
verricht en aan het toezicht van de rechter zouden ontsnappen; dat de toestemming, ten
slotte, in zoverre zij neerkomt op een maatregel van openbaarmaking, de derde
schuldenaar tegen elk verwijt beschermt, met name wanneer hij rechtstreeks in handen
van de debiteur een betaling doet met de bedrieglijke benadelen van de rechten van de
derden-schuldeisers."
Het arrest antwoordt op die conclusie dat "de door artikel 1675/7, §3, van het
Gerechtelijk Wetboek vereiste toestemming niet geldt voor een rechtsvordering die ertoe
strekt schuldvorderingen te innen en aldus bij te dragen tot de vrijwaring van het
vermogen, wat een normale daad van beheer van dat vermogen uitmaakt".
Artikel 1675/7, van het Gerechtelijk Wetboek omschrijft weliswaar niet wat moet worden
verstaan onder een normale daad van het beheer van het vermogen van de debiteur.
Niettemin is de rechtsleer, steunend op de parlementaire voorbereiding, van mening dat
het gaat om "actes courants nécessaires à la vie quotidienne et conformes à la gestion du
patrimoine". (E. VAN DEN HAUTE, Le règlement collectif de dettes et la possibilité de vente
de gré à gré, Kluwer, 1999, nr. 30). De voorbeelden uit de parlementaire voorbereiding
(Gedr. Kamer, nr. 1073/11, p. 45) proberen aan te tonen dat genoemd begrip een uiterst
beperkende uitlegging vereist: "Het spreekt voor zich dat de schuldenaar de toestemming
heeft om al de dagdagelijkse handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn in het
dagelijkse leven en die conform het vermogensbeheer zijn. Voorbeelden: aankoop van
voedingswaren noodzakelijk voor het onderhoud van het gezin, brandstof,
schoolmateriaal voor de kinderen, kleding, geneesmiddelen, enz."
Hoewel de parlementaire voorbereiding van een wet niet kan niet worden aangevoerd
tegen de klare en duidelijke tekst ervan (Cass., 30 juni 2006, AR C.05.0117.F; 22
december 1994, AC, 1194; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, dl. I, 214
e.v..), viel de aan het hof [van beroep] voorgelegde vraag niet onder die noemer,
aangezien de wettekst geen enkele omschrijving bevat van wat moet worden verstaan
onder "daad die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat". Bijgevolg mag een
uitlegging van artikel 1675/7, §3, die steunt op de voornoemde parlementaire
voorbereiding worden aangevoerd tot staving van het middel.
Bovendien is de onjuiste uitlegging van artikel 1675/7, §3, van het Gerechtelijk Wetboek
door het hof [van beroep] afgeleid uit de algemene context van de wet betreffende de
collectieve schuldenregeling.
Buiten de gevallen waarin de beslagrechter uitdrukkelijk de toestemming geeft om een
procedure in te stellen, is het moeilijk denkbaar dat de debiteur in rechte zou kunnen
optreden, zeker niet alleen, aangezien de beschikking van toelaatbaarheid een toestand
van samenloop doet ontstaan (artikel 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek) en de
onbeschikbaarheid van het vermogen van de debiteur tot gevolg heeft, niet alleen wat de
goederen betreft die de verzoeker bezat op het tijdstip waarop hij tot de collectieve
schuldenregeling wordt toegelaten, maar ook wat de goederen betreft die hij tijdens de
loop van die regeling verkrijgt.
Zoals de eiseres in haar conclusie staande hield, is het uitgesloten dat de debiteur,
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behoudens toestemming van de beslagrechter, alleen zou kunnen optreden om de betaling
te vorderen van de bedragen die hem verschuldigd zouden zijn.
Artikel 1675/9, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt trouwens dat de beschikking van
toelaatbaarheid door de griffie ter kennis gebracht wordt "aan de betrokken schuldenaars
(...). Zij worden ervan op de hoogte gebracht dat iedere betaling (...) in handen van de
schuldbemiddelaar moet gebeuren".
Ook al wordt de opdracht van laatstgenoemde voor de invordering van openstaande
schulden niet op een andere wijze door de wet geregeld, toch lijkt het op zijn minst
logisch dat hij in de zaak tussenkomt, wat lijkt te rechtvaardigen dat hij daartoe gedekt is
door een beslissing van de beslagrechter.
Bijgevolg kon de verweerster onmogelijk, zoals de eiseres aanvoerde, in rechte optreden
om de betaling van de verzekeringsuitkering te verkrijgen, zonder de toestemming van de
beslagrechter.
Het arrest dat het tegenovergestelde beslist, schendt alle in het middel aangewezen
wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1675/7, §1, eerste en tweede lid, en 2, Gerechtelijk Wetboek,
doet de beschikking van toelaatbaarheid tot de collectieve schuldenregeling,
onverminderd de toepassing van §3, een toestand van samenloop ontstaan tussen
de schuldeisers en heeft zij de onbeschikbaarheid van het vermogen van de
verzoeker tot gevolg. Tot de boedel behoren alle goederen van de verzoeker op
het ogenblik van de beschikking, alsmede de goederen die hij tijdens de
uitvoering van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt.
Artikel 1675/7, §3, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de beschikking van
toelaatbaarheid voor de verzoeker het verbod inhoudt om, behoudens
toestemming van de rechter
- enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat;
- enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de
betaling van een onderhoudsschuld voor zover deze geen achterstallen betreft;
- zijn onvermogen te vergroten.
Overeenkomstig artikel 1675/9, §1, 4°, Gerechtelijk Wetboek wordt de
beschikking van toelaatbaarheid ter kennis gebracht van de betrokken
schuldenaars onder toevoeging van een afschrift van de tekst van artikel 1675/7.
Zij worden ervan op de hoogte gebracht dat iedere betaling, vanaf ontvangst van
de beschikking, in handen van de schuldbemiddelaar moet gebeuren.
Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat het vermogen van de verzoeker op het
ogenblik dat hij tot de collectieve schuldenregeling wordt toegelaten bestaat in
een boedel en dat de uitoefening van de rechten van de verzoeker hierop wordt
overgedragen aan de schuldbemiddelaar, anderzijds, dat de daden die de
verzoeker na dat tijdstip stelt, behoudens toestemming van de rechter, het
normale beheer van zijn vermogen niet te buiten mogen gaan, een schuldeiser
niet mogen bevoordelen of zijn onvermogen vergroten.
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Blijkens het arrest is de verzekeringsovereenkomst ingegaan op 7 augustus 2004,
heeft het ongeval zich voorgedaan op 30 april 2005 en is de verweerster op 21
augustus 2006 toegelaten tot de collectieve schuldenregeling.
Het arrest dat vaststelt dat verweersters recht op de verzekeringsuitkering is
ontstaan na haar toelating tot de collectieve schuldenregeling, verantwoordt niet
naar recht zijn beslissing dat de verweerster alleen in rechte mocht optreden om
de betaling van die vergoeding te verkrijgen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Fettweis –
Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Heenen.

Nr. 147 - 17.2.11
1° KAMER - 17 februari 2011

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - UIT DE ECHT GESCHEIDEN PARTIJ - VERPLICHTINGEN
ONTSTAAN UIT HET HUWELIJK OF UIT DE AFSTAMMING - VORDERING DIE GEEN AANSPRAAK MAAKT OP
EEN SOMMENDELEGATIE - ARTIKEL 1253QUATER, B) EN D), VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK TOEPASSING
Artikel 1253quater, b) en d), van het Gerechtelijk Wetboek geldt, naar luid van zijn inleidende bepaling, slechts voor vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse
rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel, alsook, krachtens artikel
203bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor vorderingen betreffende verplichtingen
die uit het huwelijk of uit de afstamming ontstaan wanneer die schuldeiser de machtiging
vordert om, met uitsluiting van de schuldenaar, de inkomsten van laatstgenoemde of iedere
andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen 1. (Art. 1253quater, b en d,
Gerechtelijk Wetboek; Art. 203bis, eerste lid, BW)
(S. T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0440.F)

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.147.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Verviers van 5 mei 2010.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203, 214, 215, 216, 221, 223, 1319, 1320, 1322, 1420, 1421, 1426, 1442,
1463 en 1469 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 704, §2, 792, tweede en derde lid, 1051 en 1253quater van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk op
grond dat "het beroepen vonnis van 20 november 2009 overeenkomstig artikel
1253quater van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrieven van 24 november 2009 ter
kennis van de partijen werd gebracht, zodat het appelverzoekschrift dat op 26 januari
2010 op de griffie van deze rechtbank is neergelegd, laattijdig is".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bedraagt de termijn om hoger
beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de
kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek,
waarbij laatstgenoemde bepaling verwijst naar de aangelegenheden die opgesomd zijn in
artikel 704, §2, en naar de bepalingen over adoptie.
Artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de vorderingen
gegrond zijn op de artikelen 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 en
1469 van het Burgerlijk Wetboek - vorderingen tussen echtgenoten - de griffier van de
beschikking kennis geeft aan beide echtgenoten bij gerechtsbrief en hoger beroep wordt
ingesteld binnen een maand na de kennisgeving.
De eiseres vorderde in haar gedinginleidend verzoekschrift dat de verweerder zou
worden veroordeeld om een bijdrage te betalen voor de twee kinderen die waren geboren
uit haar - reeds ontbonden - huwelijk met de verweerder van wie zij uit de echt
gescheiden is. Een dergelijke vordering is geen vordering tussen echtgenoten in de zin
van artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek maar een op artikel 203 van het
Burgerlijk Wetboek gegronde vordering. Geen enkele wetsbepaling zegt dat de beslissing
die over een dergelijke vordering uitspraak doet bij gerechtsbrief ter kennis moet worden
gebracht of dat kennisgeving ervan de appeltermijn zou doen ingaan.
Daaruit volgt dat de kennisgeving per gerechtsbrief aan de eiseres naar aanleiding van
een betwisting waarin de wet niet in een dergelijke kennisgeving voorziet, de appeltermijn
niet kan doen aanvangen. In een dergelijk geval kan die termijn pas ingaan vanaf de
betekening van de beslissing.
Het bestreden vonnis dat oordeelt dat het hoger beroep laattijdig is omdat het meer dan
een maand na de kennisgeving per gerechtsbrief is ingesteld, schendt zowel artikel 203
van het Burgerlijk Wetboek als de artikelen 704, 792, 1051 en 1253quater van het
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Gerechtelijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1051, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bedraagt de termijn om
hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde
lid.
De kennisgeving van een vonnis bij gerechtsbrief doet de appeltermijn slechts
ingaan in de gevallen waarin de wet die wijze van mededeling van de beslissing
vaststelt en mits zij de termijn voor het instellen van de rechtsmiddelen doet
ingaan.
Hoewel artikel 1253quater, b) en d), Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de de
griffier van de beslissing kennis geeft aan de partijen en dat hoger beroep wordt
ingesteld binnen een maand na de kennisgeving, geldt dat artikel, naar luid van
zijn inleidende bepaling, slechts voor vorderingen van echtgenoten betreffende
hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel,
alsook, krachtens artikel 203ter, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, voor vorderingen
betreffende verplichtingen die uit het huwelijk of uit de afstamming ontstaan
wanneer de schuldeiser de machtiging vordert om, met uitsluiting van de
schuldenaar, de inkomsten van laatstgenoemde of iedere andere hem door een
derde verschuldigde geldsom te ontvangen.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, heeft de eiseres, op
grond van artikel 203 Burgerlijk Wetboek, voor de bodemrechter de
veroordeling van verweerder, van wie zij uit de echt gescheiden is, gevorderd tot
betaling aan haar van een bijdrage voor twee van de kinderen die uit hun
huwelijk zijn geboren, zonder aanspraak te maken op een sommendelegatie
Het bestreden vonnis dat het hoger beroep van 26 januari 2010 van de eiseres
tegen het vonnis van 20 november 2009 waarbij de bodemrechter uitspraak over
die vordering had gedaan, wegens laattijdigheid niet-ontvankelijk verklaart op
grond dat genoemd vonnis "overeenkomstig artikel 1253quater van het
Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrieven van 24 november 2009 ter kennis van
de partijen werd gebracht", schendt de voornoemde wetsbepalingen.
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
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
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Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik.
17 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 148 - 17.2.11
1° KAMER - 17 februari 2011

1º ADVOCAAT - CLIËNT - OVEREENKOMST - GRONDSLAG - DOEL - MOGELIJKHEID VOOR DE
CLIËNT - VRIJHEID VAN KEUZE VAN ADVOCAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - UITOEFENING VOORWAARDEN - VERDEDIGING IN DE TOEKOMST - ABONNEMENT
2º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - ADVOCAAT - CLIËNT OVEREENKOMST - GRONDSLAG - DOEL - MOGELIJKHEID VOOR DE CLIËNT - VRIJHEID VAN KEUZE VAN
ADVOCAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - UITOEFENING - VOORWAARDEN - VERDEDIGING IN DE
TOEKOMST - ABONNEMENT
1º en 2º Een cliënt kan de overeenkomst met zijn advocaat te allen tijde en zonder vergoeding voor de gederfde inkomsten voor latere diensten beëindigen, onder voorbehoud van
het misbruik van recht en van het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten
worden uitgevoerd, aangezien het vertrouwen de noodzakelijke grondslag van die overeenkomst is en de mogelijkheid om ze te beëindigen behoort tot de vrijheid van keuze van de
advocaat, d.w.z. de uitoefening van het recht van verdediging; onder die voorwaarden kan
hij niet alleen een einde maken aan de overeenkomst waarbij hij zijn verdediging in een
welbepaald geschil aan een advocaat toevertrouwt, maar ook aan zijn verbintenis om hem
die verdediging in latere geschillen toe te vertrouwen, tegen betaling van een welbepaald
honorarium, in het kader van een abonnement, aangezien een dergelijke verbintenis op
hetzelfde vertrouwen berust1.
(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR F.10.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van
27 oktober 2009.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan waarvan het tweede als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 , 1131, 1134, 1135, 1160, 1185, 1186, 1780 en 2004 van het Burgerlijk
Wetboek;
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.148.
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- artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 december 1919 betreffende de
advocaten van het ministerie van Financiën;
- artikel 6. 1 en 3. c) van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk elke partij een overeenkomst van onbepaalde
duur te allen tijde kan beëindigen;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest "bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de oorspronkelijke vordering
ontvankelijk en ten dele gegrond heeft verklaard; het wijzigt het, trekt de zaak voor het
overige aan zich en veroordeelt [de eiser] tot betaling [aan de verweerder] van 91.663
euro te vermeerderen met de interest vanaf 1 januari 2007 tot de algehele betaling (...);
veroordeelt [de eiser] in de kosten van de aanleggen die volgens de vastgelegde
beginselen begroot zijn op 6.374,60 euro ten voordele [van de verweerder]".
Het arrest grondt die beslissingen op de onderstaande redenen:
"Volgens de klassieke visie gaan de juristen ervan uit dat de verhouding tussen een
advocaat en zijn cliënt is gebaseerd op de opdracht die laatstgenoemde doorgaans aan
zijn advocaat toevertrouwt, namelijk in hoofdzaak, hem voor de rechterlijke instanties te
vertegenwoordigen en aldaar de belangen van zijn zaak te verdedigen. Die opdracht
impliceert een heel bijzondere vertrouwensband.
In dat opzicht en in die figuur wordt aanvaard dat de cliënt, indien het vertrouwen tussen
hem en zijn advocaat verdwijnt, terstond hun relatie mag beëindigen en een nieuwe
raadsman mag kiezen.
Nog altijd in die klassieke visie gaan de juristen ervan uit dat de advocaat in wezen de
lasthebber van zijn cliënt is en dat de omstandigheid dat hij materiële prestaties levert of
alleen maar advies geeft, de essentie van de verhouding tussen hem en zijn cliënt niet
wijzigt.
Aldus heeft de vraag of er, nog altijd volgens die klassieke visie, sprake kan zijn van een
gemengd contract, geen enkel belang daar de verhouding altijd onder de regels van de
overeenkomst van lastgeving valt, die ad nutum kan worden herroepen en, wegens de
kenmerken ervan, niet onder toepassing valt van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek,
dat de opdrachtgever weliswaar eveneens het recht geeft om de aanneming door zijn
enkele wil te verbreken mits hij de aannemer schadeloos stelt niet alleen voor al zijn
uitgaven maar ook voor alles wat hij bij die aanneming had kunnen verdienen.
Het hof [van beroep] is van oordeel dat het hier niet de bedoeling is die klassieke
redenering waarbij het zich aansluit, ter discussie te stellen, maar wel om na te gaan of
de te onderzoeken figuur, in deze zaak, gelet op de specifieke aard van de verhouding
tussen de betrokken partijen, nog steeds overeenstemt met de klassieke figuur van de
verhouding tussen een cliënt en zijn advocaat. De vraag rijst dus of het hof [van beroep]
die klassieke redenering niet ter discussie stelt.
Specifiek onderzoek van de verhouding tussen de partijen in deze zaak
Vast staat dat de verhouding tussen de partijen in deze zaak nog erg weinig gemeen heeft
met de traditionele verhouding tussen de advocaat en zijn cliënt.
Aldus, met betrekking tot de feiten van het geschil van de betrokken [eiser]: blijkens de
niet-betwiste, door de partijen uiteengezette gegevens is de [eiser] betrokken bij een zeer
aanzienlijk aantal fiscale juridische geschillen, aangezien hij hiervoor doorlopend een
zestigtal advocaten als raadslieden tewerkstelt; dat grote aantal uit zich ook op financieel
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vlak: zo heeft [de verweerder], voor die geschillen, in het jaar 2006, 26.000 euro
ontvangen als basisabonnement en 29.000 euro als bijkomend abonnement; de geschillen
die hem in het geschetste kader worden toegewezen zijn juridisch gezien heel specifieke
geschillen.
De wijze waarop sommige advocaten die geschillen toebedeeld krijgen, en de logica van
de verhouding tussen de partijen vertonen bovendien heel bijzondere kenmerken:
oorspronkelijk bestaat er tussen de partijen geen besproken en ondertekend contract
maar wel de aanstelling bij ministerieel besluit van een 'advocaat van het ministerie van
Financiën' in een welbepaald gebied; die aanstelling gebeurt op grond van een koninklijk
besluit van 22 december 1919 dat met name bepaalt dat de aangestelde advocaten de titel
dragen van advocaat van het departement Financiën, dat die advocaten bezoldigd
worden op basis van een jaarabonnement waarvan de minister het bedrag vaststelt en dat
de opdracht van die advocaten eindigt op de eerste dag van de maand na die waarop zij
de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt; de bedragen die de [eiser] aan die advocaten
betaalt, stemmen helemaal niet overeen met het traditionele ereloon, aangezien ze niet
afhangen van de concrete prestaties die de advocaat in elk dossier levert, maar veel
gelijkenis vertonen met een gezamenlijke forfaitaire vergoeding, daar het abonnement
naast een vast gedeelte ook een variabel gedeelte bevat dat hoofdzakelijk afhangt van het
aantal dossiers die in het refertejaar zijn afgewerkt.
Die specifieke gegevens wettigen het standpunt van [de verweerder], namelijk dat er een
raamovereenkomst tussen de partijen bestaat, op grond waarvan latere overeenkomsten
worden gesloten, en meer bepaald, overeenkomsten van lastgeving in elk dossier dat aan
de advocaat van het departement Financiën wordt overhandigd.
Zowel de bewoordingen van het koninklijk besluit van 22 december 1919 als de wijze
waarop de partijen in de praktijk te werk gaan, zijn immers op die logica gebaseerd,
zoals: de bijzondere benaming die de advocaat in dat soort overeenkomst krijgt; de
aanvaarding door die advocaat van een berekeningswijze van zijn ereloon die niet de
gebruikelijke berekeningswijze is.
Het spreekt bovendien voor zich dat die raamovereenkomst een wederzijdse overeenkomst
is die voor beide partijen voordelen en verplichtingen inhoudt.
Aldus verplicht de advocaat van het departement Financiën zich impliciet ertoe zich te
blijven specialiseren in de hem toevertrouwde aangelegenheden en om zijn beroep
zodanig te organiseren dat hij de geschillen die de [eiser] hem toevertrouwt kan
behandelen in ruil voor een aannemelijke stroom zaken waarvan het tarief vooraf
bepaald is.
De [eiser] van zijn kant heeft het voordeel te beschikken over een korps gespecialiseerde
advocaten die zich ertoe verbonden hebben zijn belangen te verdedigen in een vooraf
omschreven context, waaronder die betreffende de bedragen, die zij zullen ontvangen,
maar hij verbindt zich dan ertoe die advocaten te vergoeden zoals afgesproken.
Met betrekking tot de duur van de overeenkomst blijkt uit de bewoordingen ervan dat het
koninklijk besluit van 22 december 1919, dat de reglementaire basis van het systeem is,
wel degelijk bepaalt dat de overeenkomst, in beginsel, loopt tot de advocaat van
Financiën de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
Dat beginsel past trouwens perfect in de logica van het bewuste systeem: het komt erop
neer aan advocaten een takenpakket toe te vertrouwen en hun een titel te geven teneinde
over een duurzaam korps gespecialiseerde advocaten te beschikken waarop de [eiser] een
beroep kan doen.
Uit de hierboven omschreven gegevens kan in die fase worden afgeleid dat er een
raamovereenkomst bestaat tussen [de eiser] en de advocaten die zijn aangesteld als
advocaat [van het departement Financiën] en dat die raamoverkomst moet worden
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aangemerkt als een aannemingscontract met een welbepaalde duur.
Ontbinding van de voornoemde raamovereenkomst
Voor de mogelijkheid om de voornoemde raamovereenkomst te ontbinden, moet worden
verwezen naar de principes die de ontbinding van het contract van aanneming regelen.
Aldus kon [de eiser] op grond van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek weliswaar de
raamovereenkomst te allen tijde beëindigen, maar dan diende hij wel de advocaat van het
departement Financiën een vergoeding te betalen voor de verhoopte winst uit die
raamovereenkomst."; voorts beslist het arrest dat "het recht om een einde te maken aan
de last die aan een advocaat wordt gegeven voor de verdediging van zijn belangen,
voortvloeit uit de vrije keuze van de advocaat en van het recht van verdediging dat een
wezenlijk recht is, vastgelegd in onder meer het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden."
Aldus beslist het arrest dat de eiser elk dossier dat hij aan de verweerder had
toevertrouwd ad nutum van hem kon afnemen, terwijl het voorts beslist dat de eiser de
raamovereenkomst, op grond waarvan hij die dossiers aan de verweerder toevertrouwde,
slechts kon beëindigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 1794 van het
Burgerlijk Wetboek.
Grieven
Eerste onderdeel
De verhouding tussen een advocaat en zijn cliënt vloeit voort uit een overeenkomst intuitu
personae, aangezien de vrijheid van keuze van de advocaat fundamenteel behoort tot de
uitoefening van het recht van verdediging (in het middel aangevoerd algemeen
rechtsbeginsel), tot het recht op een eerlijk proces (artikel 6.1 en 3. c), van het in het
middel aangewezen Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 4 november 1950) en bijgevolg tot de openbare orde (de
artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek).
Het noodzakelijke vertrouwen dat aan die verhouding ten grondslag ligt, impliceert dat
de cliënt te allen tijde kan beslissen ze te beëindigen zonder dat hij dat hoeft te
rechtvaardigen of enige fout te begaan, ook al zijn de redenen die hem daartoe drijven
verkeerd; die oplossing wordt voor het overige gerechtvaardigd door de analoge
toepassing van de traditionele regel van de lastgeving (artikel 2004 van het Burgerlijk
Wetboek).
Dat recht van de cliënt kan niet worden belemmerd door de verplichting voor de cliënt
om een opzeggingstermijn na te leven of een vergoeding te betalen aan de advocaat op
wie hij niet langer een beroep doet om hem bij te staan en te vertegenwoordigen.
Daaruit volgt dat het arrest, dat eisers recht om de raamovereenkomst te ontbinden
krachtens welke hij dossiers aan de verweerder moest toevertrouwen en hem een ereloon
moest betalen, doet afhangen van de naleving van de voorwaarden van artikel 1794 van
het Burgerlijk Wetboek, 1°, artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek schendt door het toe
te passen op een overeenkomst waarop het wegens de aard ervan niet toepasselijk was;
2° de dwingende kracht van de raamovereenkomst tussen de partijen miskent (schending
van de artikelen 1134 en 1135 en, voor zoveel als nodig, 2004 van het Burgerlijk
Wetboek) doordat het weigert toepassing te maken van het gebruikelijke beding, dat in de
overeenkomst was opgenomen en de eiser de mogelijkheid bood die overeenkomst zonder
opzeggingstermijn en zonder vergoeding te beëindigen (schending van artikel 1160 van
het Burgerlijk Wetboek); 3° eisers recht om die raamovereenkomst ad nutum te
beëindigen aantast door het te beperken en, zodoende, eisers recht van verdediging
miskent (miskenning van het in het middel aangewezen beginsel van het recht van
verdediging) en zijn recht op een eerlijk proces miskent (schending van artikel 6. 1. en 3.
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c), van het in het middel aangewezen Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en, voor zoveel als nodig, van
de wet van du 13 mei 1955 tot goedkeuring van die overeenkomst) en, bijgevolg, de
uitoefening van eisers recht aantast door daaraan beperkingen op te leggen die strijdig
zijn met de openbare orde (schending van de artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk
Wetboek).
Tweede onderdeel
Het arrest beslist als volgt: "Met betrekking tot de duur van de (tussen de partijen
gesloten raamovereenkomst) blijkt uit de bewoordingen ervan dat het koninklijk besluit
van 22 december 1919, dat de reglementaire basis van het systeem is, wel degelijk
bepaalt dat de overeenkomst, in beginsel, loopt tot de advocaat van Financiën de leeftijd
van 65 jaar heeft bereikt. (...). Uit de hierboven omschreven gegevens kan in die fase
worden afgeleid dat er een raamovereenkomst bestaat tussen [de eiser] en de advocaten
die zijn aangesteld als advocaat [van het departement Financiën] en dat die
raamoverkomst moet worden aangemerkt als een aannemingscontract met een
welbepaalde duur.
Ontbinding van de voornoemde raamovereenkomst
Voor de mogelijkheid om de voornoemde raamovereenkomst te ontbinden, moet worden
verwezen naar de principes die de ontbinding van het contract van aanneming regelen.
Aldus kon [de eiser] op grond van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek weliswaar de
raamovereenkomst te allen tijde beëindigen, maar dan diende hij wel de advocaat van het
departement Financiën een vergoeding te betalen voor de verhoopte winst uit die
raamovereenkomst."
Het arrest beslist aldus dat de eiser de raamovereenkomst met de verweerder slechts kon
beëindigen met inachtneming van de voorwaarden van artikel 1794 van het Burgerlijk
Wetboek.
Dat artikel 1794 is echter slechts toepasselijk op overeenkomsten van bepaalde duur die
betrekking hebben op een aanneming van een werk dat door het voorwerp ervan of door
een uitdrukkelijke looptijd wordt omschreven.
In deze zaak stelt het arrest weliswaar vast dat de raamovereenkomst tussen de partijen,
met toepassing van artikel 4, eerste lid, van het in het middel aangewezen koninklijk
besluit van 22 december 1919, voorzag in een vervaltermijn, meer bepaald het tijdstip
waarop de verweerder 65 jaar zou worden.
Een vervaltermijn vormt echter slechts een van de wijzen waarop verbintenissen
tenietgaan maar maakt van een overeenkomst waarin die termijn voorkomt, daarom nog
geen overeenkomst van bepaalde duur (artikelen 1134, 1135, 1185 en 1186 van het
Burgerlijk Wetboek).
Voor het overige kan een overeenkomst van onbepaalde duur door elk van de partijen
eenzijdig worden beëindigd krachtens een algemeen rechtsbeginsel dat in artikel 1780
van het Burgerlijk Wetboek wordt verwoord en dat, aangezien het ertoe strekt de
individuele vrijheid te vrijwaren, van openbare orde is (algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk elke partij een overeenkomst van onbepaalde duur te allen tijde kan beëindigen).
Tot slot verleent het bedingen van een termijn dat de uiterste datum vastlegt waarop een
overeenkomst van onbepaalde duur zal eindigen, als die tot dan in stand gehouden wordt,
aan die overeenkomst niet noodzakelijkerwijs de kenmerken van een overeenkomst van
bepaalde duur.
Daaruit volgt dat het arrest op onwettige wijze beslist dat de raamovereenkomst tussen de
partijen de kenmerken vertoonde van een overeenkomst van bepaalde duur, door die
kenmerken enkel af te leiden uit de vaststaande vervaltermijn die zij bevat op grond van
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het koninklijk besluit van 22 december 1919 en aldus aan die termijn een gevolg verbindt
die hij niet noodzakelijkerwijs heeft (schending van de artikelen 1134, 1135, 1185 en
1186 van het Burgerlijk Wetboek en 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22
december 1919) en dat het arrest bijgevolg artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, dat enkel van toepassing is op overeenkomsten van bepaalde duur, door het toe
te passen op een overeenkomst waarvan het niet naar recht had vastgesteld dat zij die
kenmerken vertoonde.
Doordat het arrest niet concreet nagaat of de partijen, in deze zaak, de wil hadden om
een raamovereenkomst van bepaalde duur te sluiten, hoewel de eiser staande hield dat
artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek slechts gold voor de aannemingsovereenkomst
van bepaalde duur (met verwijzing naar het arrest van het Hof van 4 september 1980),
bevat het op zijn minst niet de feitelijke vaststellingen op grond waarvan het Hof zijn
wettigheidstoetsing moet verrichten en is het, bijgevolg, niet regelmatig met redenen
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat artikel 1794 van het Burgerlijk
Wetboek geldt voor aannemingsovereenkomsten van onbepaalde duur, terwijl het enkel
voor dergelijke overeenkomsten geldt als zij van bepaalde duur zijn, schendt het, in een
dergelijke uitlegging, voornoemd artikel 1794.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Vertrouwen is de noodzakelijke grondslag van een overeenkomst tussen een
advocaat en zijn cliënt. Deze kan bijgevolg de overeenkomst te allen tijde en
zonder vergoeding voor de gederfde inkomsten voor latere diensten beëindigen,
onder voorbehoud van het misbruik van recht en van het beginsel dat
overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd. Die mogelijkheid
behoort tot de vrijheid van keuze van de advocaat, d.w.z. de uitoefening van het
recht van verdediging.
Onder die voorwaarden kan de cliënt een einde maken niet alleen aan de
overeenkomst waarbij hij zijn verdediging in een welbepaald geschil aan een
advocaat toevertrouwt, maar ook aan zijn verbintenis om hem die verdediging in
latere geschillen toe te vertrouwen tegen betaling van een welbepaald
honorarium in het kader van een abonnement. Een dergelijke verbintenis berust
immers op hetzelfde vertrouwen.
Het arrest oordeelt dat de verhouding tussen de partijen voortvloeide uit een
raamovereenkomst waarbij de eiser zich ertoe verbonden had zijn verdediging
toe te vertrouwen aan de verweerder, die advocaat is, in latere geschillen, tegen
betaling van een vooraf vastgelegd jaarlijks honorarium en dat eiser die
overeenkomst heeft beëindigd voordat zij verviel.
Het arrest dat de eiser veroordeelt om aan de verweerder een vergoeding te
betalen voor de inkomsten die laatstgenoemde kon verwachten uit de voorzetting
van het contract tot de einddatum ervan, miskent eisers recht van verdediging.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
17 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Delange –
Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers en
Oosterbosch.

Nr. 149 - 18.2.11
1° KAMER - 18 februari 2011

1º GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - OPTREDEN IN RECHTE GEMEENTERAAD - MACHTIGING - TERMIJN - ONTSTENTENIS - HEROPENING VAN HET DEBAT GEVOLG
2º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OPTREDEN IN RECHTE - GEMEENTERAAD - MACHTIGING - TERMIJN - ONTSTENTENIS - HEROPENING
VAN HET DEBAT - GEVOLG
1º en 2º De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te treden, kan tot de sluiting van het debat worden gegeven1 ; de
ontstentenis van machtiging van de gemeenteraad heeft een betrekkelijke nietigheid tot
gevolg en de rechter kan ze derhalve niet ambtshalve opwerpen 2; de omstandigheid dat de
rechter, na sluiting van het debat, bij tussenvonnis ambtshalve de heropening van het debat
gelast teneinde de gemeente toe te laten het bewijs bij te brengen van de machtiging van
de gemeenteraad, belet dan ook niet dat de machtiging wordt gegeven na dit tussenvonnis
en vooraleer het debat opnieuw wordt gesloten. (Artt. 123, 8°, en 270, eerste en tweede lid,
Nieuwe Gemeentewet)
(AANNEMINGEN VAN WELLEN nv T. GEMEENTE NIJLEN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en
schepenen, e.a.)

ARREST

(AR C.09.0603.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 19 november 1996.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
1 Cass., 21 nov. 2008, AR C.07.0448.N, AC, 2008, nr. 654.
2 Zie Cass., 28 nov. 1996, AR S.96.0036.F, AC, 1996, nr. 463.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens het toepasselijke artikel 123, 8°, Nieuwe Gemeentewet, is het
college van burgemeester en schepenen belast met het voeren van de
rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als de eiser, hetzij als de verweerster
betrokken is.
Krachtens het toepasselijke artikel 270, eerste lid, Nieuwe Gemeentewet, stelt
het college van burgemeester en schepenen de vorderingen in kort geding en de
bezitsvorderingen in en verricht het alle handelingen tot bewaring van recht of
tot stuiting van verjaring en van verval.
Krachtens het toepasselijke artikel 270, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet,
mogen alle andere rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt,
slechts door het college worden ingesteld na machtiging van de gemeenteraad.
2. Deze machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en
schepenen om in rechte op te treden, kan tot de sluiting van het debat worden
gegeven.
De ontstentenis van machtiging van de gemeenteraad heeft een betrekkelijke
nietigheid tot gevolg en kan de rechter ze derhalve niet ambtshalve opwerpen.
De omstandigheid dat de rechter, na sluiting van het debat, bij tussenvonnis
ambtshalve de heropening van het debat gelast teneinde de gemeente toe te laten
het bewijs bij te brengen van de machtiging van de gemeenteraad, belet dan ook
niet dat de machtiging wordt gegeven na dit tussenvonnis en vooraleer het debat
opnieuw wordt gesloten.
Het middel dat van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
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Advocaten: mrs. Wouters, Geinger, De Baets en De Gryse.

Nr. 150 - 21.2.11
3° KAMER - 21 februari 2011

SPORT - VOETBALWET - VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN - HET DOOR ZIJN GEDRAG
VERSTOREN VAN EEN WEDSTRIJD - DRAAGWIJDTE
Voor de inbreuk bepaald in artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden is niet vereist dat omwille van het bedoelde gedrag het spel
zelf moet worden stilgelegd, maar volstaat het dat dit gedrag het verloop van de wedstrijd,
waartoe ook de beleving van de toeschouwers behoort, op enige wijze hindert 1. (Art. 23,
Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; zoals van toepassing
voor de wijziging door art. 27, Wet 25 april 2007)
(H. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST

(AR C.09.0104.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in laaste aanleg van de
politierechtbank te Kortrijk van 29 oktober 2008.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 oktober 2009
verwezen naar de derde kamer.
Bij arrest van dit Hof van 16 november 2009 werd met betrekking tot het eerste
middel een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof.
Bij arrest nr.140/2010 van 16 december 2010 heeft het Grondwettelijk Hof deze
vraag beantwoord.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10, 11, 12, 2de lid, en 14 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 7 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
Wet van 13 mei 1955. (BS, 19 augustus 1955, Err. BS 29 juni 1961).
Aangevochten beslissing
1 Zie: Cass., 16 nov. 2009, AR C.09.0104.N, Pas., 2009, n° 664.
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De appelrechter bevestigt integraal de administratieve beslissing getroffen op 18 juli
2007 en de daarin opgenomen en aan eiser opgelegde bestraffing bestaande uit een
geldboete van 300,00 euro en een stadionverbod voor de duur van vijf maanden.
De aan de eiser opgelegde sanctie werd lastens de eiser genomen op grond van artikel 23
van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
Artikel 23 van de Voetbalwet bepaalt in zijn huidige versie dat eenieder die, alleen of in
groep, in het stadion aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van
één of meerdere personen, één of meer sancties kan oplopen als bepaald in de artikelen
24, 24ter en 24quater van dezelfde wet.
De huidige tekst van artikel 23 werd ingevoerd door artikel 27 van de Wet van 25 april
2007 (BS, 8 mei 2007, 3de uitgave) en is slechts van toepassing op feiten gepleegd vanaf
18 mei 2007.
Nu de aan de eiser ten laste gelegde feiten gepleegd werden op 16 februari 2007 is de
toen van toepassing zijnde tekst van artikel 23 van de Voetbalwet in het geding.
Ten tijde van de feiten luidde artikel 23 van de Voetbalwet als volgt: "Eenieder die, alleen
of in groep, door zijn gedrag het verloop van een nationale voetbalwedstrijd of van een
internationale voetbalwedstrijd verstoort door het aanzetten tot slagen en verwondingen,
haat of woede ten opzichte van één of meer personen die zich in het stadion bevinden, kan
één of meer sancties oplopen als bepaald in artikel 24".
De appelrechter past terecht artikel 23 van de Voetbalwet toe in de vorige versie, zoals
deze van toepassing was ten tijde van de feiten.
Met betrekking tot de door eiser aangevoerde schending van het legaliteitsbeginsel in
strafzaken oordeelt de appelrechter als volgt:
"1. Schending van het legaliteitsbeginsel in strafzaken
Het wettigheidsbeginsel in strafzaken gaat uit van de idee dat de strafwet moet worden
geformuleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenlik waarop hij een
gedrag aanneemt, kan uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is.
Het eist dat de wetgever in voldoende nauwkeurige, duidelijke en rechtszekerheid
biedende bewoordingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds,
degene die een gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het
strafrechtelijk gevolg van dat gedrag kan zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te
grote beoordelingsvrijheid wordt gelaten.
Aan die vereiste is voldaan wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van
de relevante bepaling kan weten welke handelingen of welke verzuimen zijn
strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen.
Artikel 23 bepaalt dat een administratieve sanctie kan worden opgelegd aan eenieder die,
alleen of in groep, door zijn gedrag het verloop van een nationale voetbalwedstrijd of van
een internationale voetbalwedstrijd verstoort door het aanzetten tot slagen en
verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meer personen die zich in het
stadion bevinden.
Voor iedere voetbalsupporter is duidelijk dat het bedoelde verloop van een nationale of
internationale voetbalwedstrijd zich niet beperkt tot het spelverloop zelf, zoals iedere
voetbalsupporter ook de eerste is om zijn gedragingen binnen de gegeven context te
kunnen inschatten als al of net aanzettend tot slagen en verwondingen, haat of woede ten
opzichte van een of meer personen die zich in het stadion bevinden, gedragingen die
alszodanig juist niet te omvatten zijn door opsommingen.
Het staat dan ook buiten kijf dat het gewraakte artikel 23 Voetbalwet geenszins in strijd is
noch met het algemeen rechtsbeginsel 'Nulla poena sine lege' noch met de artikelen 12,
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lid 2, en 14 van de Grondwet of artikel 7 van het EVRM.
Een situatie waar geen grond voorhanden is om een prejudiciële vraag tot het
Grondwettelijk Hof te richten".
(bestreden vonnis, blz. 2 in fine en 3)
Grieven
Artikel 23 van de Voetbalwet, zoals van toepassing ten tijde van de feiten maakt het
mogelijk administratieve sancties op te leggen aan personen die door een bepaald gedrag
het verloop van een voetbalwedstrijd verstoren.
Strafbaar is volgens voormeld artikel de persoon die door zijn gedrag het verloop van een
nationale of een internationale voetbalwedstrijd verstoort. Deze verstoring dient meer
bepaald te gebeuren, aldus artikel 23, door het aanzetten tot slagen en verwondingen,
haat of woede ten opzichte van één of meer personen die zich in het stadion bevinden.
Het misdrijf bestaat derhalve uit de verstoring van de betrokken voetbalwedstrijd terwijl
de aanzetting tot slagen en verwondingen, haat of woede dienen te worden beschouwd als
het middel waardoor dergelijke verstoring dient te worden gepleegd teneinde aanleiding
te kunnen geven tot de betrokken administratieve sancties.
Er dient te worden vastgesteld dat de voetbalwet noch enige andere wettelijke bepaling
nader preciseert waaruit deze verstoring van een voetbalwedstrijd bestaat en vanaf welk
ogenblik een voetbalwedstrijd als verstoord dient te worden beschouwd. Tevens geeft
deze wettelijke bepaling evenmin nadere precisering omtrent wat dient te worden
begrepen onder de aanzetting tot slagen en verwondingen, haat of woede.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedraging
omschrijft.
Aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hem op wie de strafbepaling toepasselijk
is, mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die een strafrechtelijke
aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt
overgelaten aan de rechter. Het is derhalve verboden voor de wetgever om een beroep te
doen op begrippen die een te vage inhoud hebben om op voldoende wijze een
strafrechtelijke inbreuk te omschrijven. Al te vage strafbaarstellingen staan niet in een
redelijke verhouding tot het wettige doel om in te staan voor de bescherming van de
sportmanifestaties, bedoeld door de Voetbalwet van 21 december 1998.
De strafbepaling op grond waarvan de betrokken sancties lastens eiser werden genomen
voldoet naar het oordeel van eiser niet aan het grondwettelijk legaliteitsbeginsel, en
evenmin aan artikel 7 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden.
De wet bepaalt immers vooreerst niet wat dient te worden begrepen onder een verstoring
van het verloop van een nationale of van een internationale voetbalwedstrijd zodat het de
rechter geenszins mogelijk is te achterhalen vanaf welk ogenblik en op grond van welke
precieze aanwijzingen de beslissing dient te worden genomen dat een persoon het verloop
van een voetbalwedstrijd zou hebben verstoord.
Evenmin is voldoende duidelijk omschreven waaruit het middel dient te bestaan waardoor
de betrokken voetbalwedstrijd wordt verstoord. Het vereiste gedrag, om op grond van
artikel 23 van de Voetbalwet beteugeld te worden, wordt immers omschreven als het
aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meer
personen die zich in het stadion bevinden.
Zoals in de ministeriële omzendbrief van 4 mei 1999 reeds werd opgemerkt is het
bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk de juiste draagwijdte van deze bepaling te
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determineren. Er zijn immers omstandigheden waarbij sommige gedragingen zeer
"warm" zijn en die liggen op de grens tussen provocatie en het zingen van clubliederen.
In voormelde ministeriële omzendbrief wordt overigens gepreciseerd dat de beoordeling
wordt overgelaten aan de politieambtenaar.
Hierdoor is het duidelijk dat de wetgever er niet in geslaagd is om op een voldoende
precieze wijze de inbreuk te omschrijven, die strafbaar gesteld wordt in artikel 23 van de
Voetbalwet. De omstandigheid dat enerzijds het begrip "verstoring" van een
voetbalwedstrijd niet wordt gepreciseerd en dat anderzijds de middelen die daartoe
worden gebruikt dermate vaag worden omschreven dat in de ministeriële omzendbrief
onomwonden wordt gesteld dat de beoordeling wordt overgelaten aan de
politieambtenaar, maken duidelijk dat artikel 23 van de Voetbalwet niet voldoet aan het
legaliteitsbeginsel.
De appelrechter oordeelt dat voor iedere voetbalsupporter duidelijk is dat het bedoelde
verloop van een voetbalwedstrijd zich niet beperkt tot het spelverloop zelf, zoals iedere
voetbalsupporter ook de eerste is om zijn gedragingen binnen de gegeven context te
kunnen inschatten als al of niet aanzettend tot slagen of verwondingen, haat of woede.
Voorts oordeelt de appelrechter dat het steeds gaat om gedragingen die als zodanig juist
niet te omvatten zijn door opsommingen.
De beoordeling door de appelrechter neemt evenwel niet weg dat artikel 23 van de
Voetbalwet van 21 december 1998 dermate vaag en algemeen is opgesteld dat voormeld
artikel geen basis kan bieden tot een bestraffing van eiser.
Dergelijke ruime delictsomschrijving ontzegt aan diegene die op grond van deze
bepalingen worden vervolgd de waarborg dat niemand kan worden onderworpen aan een
strafwet die niet voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en
voorspelbaarheid, opdat eenieder op het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt, kan
uitmaken of dat gedrag al dan niet strafbaar is.
De vaststelling van de schending van het wettigheidsbeginsel in strafzaken houdt tevens
de vaststelling in van een schending van het beginsel van de gelijkheid en de nietdiscriminatie, neergelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hierdoor wordt
immers een niet te verantwoorden verschil in behandeling in het leven geroepen tussen de
rechtsonderhorigen die vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die
vervolgd worden op grond van artikel 23 van de Voetbalwet van 21 december 1998, zoals
van toepassing voor de wijziging van dit artikel door de Wet van 25 april 2007.
Nu de appelrechter de administratieve beslissing bevestigt waarbij aan eiser een
administratieve geldboete van 300,00 euro en een stadionverbod van vijf maand werd
opgelegd, is zijn beslissing niet naar recht verantwoord (schending van alle in het middel
aangehaalde grondwettelijke en supranationale bepalingen).
Op grond van artikel 26 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof verzoekt eiser
aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:
"Schendt artikel 23 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden, zoals van toepassing voor de wijziging van dit artikel door artikel 27
van de Wet van 25 april 2007, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in
samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de
omschrijvingen 'verstoring van het verloop van een nationale voetbalwedstrijd' en
'aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede' geen voldoende nauwkeurige
normatieve inhoud hebben om een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze
manier een niet te verantwoorden verschil in behandeling in het leven wordt geroepen
tussen de rechtsonderhorigen die vervolgd worden voor andere strafbare feiten en
diegenen die vervolgd worden op grond van artikel 23 van de Voetbalwet van 21
december 1998, zoals van toepassing voor de wijziging van dit artikel door de Wet van 25
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april 2007?"
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 23 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden, zoals van toepassing voor de wijziging van voormeld artikel door
artikel 27 van de Wet van 25 april 2007 (BS, 8 mei 2007, 3e uitgave).
Aangevochten beslissing
De appelrechter bevestigt integraal de administratieve beslissing van 18 juli 2007 van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Veiligheids- en Preventiebeleid,
Voetbalcel, uitgesproken door de Directeur-Generaal bij de Algemene Directie
Veiligheids- en Preventiebeleid waarbij aan eiser een geldboete van 300,00 euro en een
stadionverbod voor de duur van vijf maanden wordt opgelegd.
Met betrekking tot de aan de eiser ten laste gelegde inbreuk op artikel 23 van de
Voetbalwet oordeelt de appelrechters als volgt:
"2. Inbreuk op artikel 23 Voetbalwet
Weliswaar is het mogelijk dat de gewraakte gedragingen van (de eiser) zich tot
supporters van Club Brugge richtten.
Het opgestelde PV geeft echter ontegensprekelijk aan dat, zoals de verbalisant de visu
kon vaststellen en waarvoor hij geen kennis nodig had van de Nederlandse taal, (de eiser)
provocerend gedrag (roepen, vuist opsteken naar andere supporters, uitnodigen met de
hand tot confrontatie, aanzetten tot een zelfde gedrag van andere supporters) vertoonde
waardoor een gespannen situatie ontstond.
Vast staat dat (de eiser) hoe dan ook inbreuk kwam te plegen op artikel 23 Voetbalwet.
(bestreden vonnis, blz. 3)
Artikel 23 van de Voetbalwet, zoals van toepassing ten tijde van de feiten, met name 16
februari 2007 luidde als volgt: "Eenieder die, alleen of in groep, door zijn gedrag het
verloop van een nationale voetbalwedstrijd of van een internationale voetbalwedstrijd
verstoort door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van
één of meer personen die zich in het stadion bevinden, kan één of meer sancties oplopen
als bepaald in artikel 24".
Uit deze omschrijving volgt dat artikel 23 van de Wet van 21 december 1998 geen
bestraffing toelaat louter op grond van de vaststelling dat een persoon provocerend
gedrag heeft vertoond en hierbij zou aangezet hebben tot slagen en verwondingen, haat of
woede. Vereist is als materieel bestanddeel dat het verloop van een nationale of
internationale voetbalwedstrijd door dit gedrag werd verstoord.
De appelrechter aanvaardt dat het mogelijk is dat de gewraakte gedragingen van de eiser
zich tot de supporters van Club Brugge richtten. De appelrechter stelt vervolgens vast dat
het opgestelde proces-verbaal aangeeft dat eiser provocerend gedrag vertoonde
waardoor een gespannen situatie ontstond. Dit provocerend gedrag wordt door de
appelrechter in feite en derhalve onaantastbaar omschreven als "roepen, vuist opsteken
naar andere supporters, uitnodigen met de hand tot confrontatie, aanzetten tot eenzelfde
gedrag van andere supporters".
Op grond van deze feitelijke vaststellingen oordeelt de appelrechter dat eiser een inbreuk
heeft gepleegd op artikel 23 van de Voetbalwet van 21 december 1998.
De appelrechter heeft evenwel geenszins vastgesteld dat door dit gedrag ook werkelijk het
verloop van de betrokken voetbalwedstrijd werd verstoord, zoals nochtans vereist door
artikel 23 van de Voetbalwet.
Artikel 23 van de Voetbalwet, zoals van toepassing ten tijde van de feiten omschrijft
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immers het zogenaamde provocerende gedrag als het middel waardoor de betrokken
inbreuk wordt gepleegd. Uit de toenmalige tekst van artikel 23 van de Voetbalwet volgt
evenwel overduidelijk dat het materieel bestanddeel en het materieel gevolg van de
betrokken gedraging een verstoring van het verloop van een voetbalwedstrijd moet zijn.
Noch in de administratieve beslissing, noch door het vonnis van de appelrechter wordt
vastgesteld dat door het gedrag van eiser het verloop van de betrokken voetbalwedstrijd
werd verstoord. Nochtans heeft eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende
conclusie (blz. 4 in fine) uitdrukkelijk laten gelden dat geenszins bewezen werd dat eiser
de voetbalwedstrijd heeft verstoord. Het spel werd niet stilgelegd en er kwamen geen
opmerkingen van de officials of andere supporters.
De omstandigheid dat in de actuele versie van artikel 23 van de Voetbalwet de verstoring
van het verloop van een voetbalwedstrijd niet meer als constitutief element wordt
aangegeven belet niet dat in onderhavige zaak en gelet op de datum van de feiten eiser
slechts kon veroordeeld worden na de ondubbelzinnige vaststelling in feite dat het
verloop van de betrokken voetbalwedstrijd werd verstoord. Nu zulks niet wordt
vastgesteld noch in de eerste administratieve beslissing, noch door de appelrechter is de
bestreden beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel
aangehaalde wetsbepaling).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Bij arrest nr.140/2010 van 16 december 2010 van het Grondwettelijk Hof is
beslist dat artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid
bij voetbalwedstrijden, zoals van toepassing voor de vervanging eravn bij artikel
27 van de wet van 25 april 2007, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in samenhang
met artikel 7 EVRM, niet schendt.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
2. Artikel 23 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden, zoals van toepassing voor de wijziging van dit artikel door
artikel 27 van de wet van 25 april 2007, bepaalt: “Eenieder die, alleen of in
groep, door zijn gedrag het verloop van een nationale voetbalwedstrijd of van
een internationale wedstrijd verstoort door het aanzetten tot slagen en
verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meer personen die zich in
het stadion bevinden, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in artikel 24”.
Voor die inbreuk is niet vereist dat omwille van het bedoelde gedrag het spel zelf
moet worden stilgelegd, maar volstaat het dat dit gedrag het verloop van de
wedstrijd, waartoe ook de beleving van de toeschouwers behoort, op enige wijze
hindert.
3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat slechts sprake kan zijn van verstoring
van het verloop van de voetbalwedstrijd indien het spel werd stilgelegd of er
opmerkingen kwamen van de officials of andere supporters, berust het op een
onjuiste rechtsopvatting.
In zoverre faalt het middel naar recht.

Nr. 150 - 21.2.11

HOF VAN CASSATIE

567

4. Het vonnis oordeelt dat het bedoelde verloop van een nationale of
internationale voetbalwedstrijd zich niet beperkt tot het spelverloop zelf en stelt
vast dat de eiser provocerend gedrag vertoonde waardoor een gespannen situatie
ontstond. Aldus stelt het vast dat het gedrag van de eiser de beleving van de
toeschouwers heeft gehinderd en zodoende het verloop van de wedstrijd heeft
verstoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.
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1º HANDELSPRAKTIJKEN - RICHTLIJN 2005/29 - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN DRAAGWIJDTE
2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - RICHTLIJN
2005/29 - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN - DRAAGWIJDTE
3º HANDELSPRAKTIJKEN - RICHTLIJN 2005/29 - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN ARTIKEL 5 - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN JEGENS DE CONSUMENT - BEGRIP
4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - RICHTLIJN
2005/29 - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN - ARTIKEL 5 - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN
JEGENS DE CONSUMENT - BEGRIP
5º HANDELSPRAKTIJKEN - RICHTLIJN 2005/29 - ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN ARTIKELEN 1, 2-D, 3.1 EN 5 - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - ARTIKEL 53, §1, EERSTE EN
DERDE LID - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE UITLEGGING
6º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - RICHTLIJN 2005/29 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN - ARTIKELEN 1, 2-D, 3.1 EN 5 - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 ARTIKEL 53, §1, EERSTE EN DERDE LID - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE
EUROPESE UNIE - UITLEGGING
7º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - RICHTLIJN 2005/29 - ONEERLIJKE
HANDELSPRAKTIJKEN - ARTIKELEN 1, 2-D, 3.1 EN 5 - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - ARTIKEL
53, §1, EERSTE EN DERDE LID - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE
EUROPESE UNIE - UITLEGGING
1º en 2º Richtlijn 2005/29 onderscheidt zich door een bijzonder ruime materiële werkingsfeer die zich uitstrekt tot elke handelspraktijk die rechtsreeks verband houdt met de
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verkoopbevordering, de verkoop of de levering van een product aan consumenten; zoals
blijkt uit punt 6 van de considerans van de richtlijn, zijn dus enkel nationale wetten betref fende oneerlijke handelspraktijken die "alleen" de economische belangen van concurrenten
schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren, van de werkingsfeer van
deze richtlijn uitgesloten1. (Considerans nr. 6, Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)
3º en 4º Enkel de handelspraktijken geviseerd in artikel 5 van de richtlijn 2005/29 zijn als
jegens de consument oneerlijke handelspraktijken te beschouwen; handelspraktijken ten
aanzien van de consument, die enkel de economische belangen van concurrenten
schaden, zijn daarentegen niet te beschouwen als oneerlijke handelspraktijken jegens de
consument in de zin van de richtlijn 2. (Artt. 3.1, 5.2, a) en b), 5.4, a) en b), 5.5 en considerans6, Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)
5º, 6° en 7° Wanneer de vraag rijst voor het Hof van Cassatie of de richtlijn 2005/29 en in
het bijzonder de artikelen 1, 2-d, 3.1. en 5 ervan, aldus moet worden uitgelegd dat deze
artikelen zich verzetten tegen een nationale wetgeving, zoals artikel 53, §1, eerste en derde
lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument, die, voor de sectoren vermeld in artikel 52, §1, van die
wet, handelaars verbiedt om, gedurende de sperperiodes van 15 november tot en met 2
januari en van 15 mei tot en met 30 juni en ongeacht de plaats of de aangewende commu nicatiemiddelen, aankondigingen van prijsverminderingen te verrichten, evenals aankondigingen die een prijsvermindering suggereren, zoals bedoeld in artikel 42 van die wet,
alsmede vóór een sperperiode aankondigingen evenals suggesties van prijsverminderingen
te verrichten, die uitwerking hebben gedurende deze sperperiode, ook zo de bedoelde
maatregel, ondanks de door de nationale wetgever aangevoerde dubbele doelstelling, te
weten, enerzijds, de belangen van de consumenten te beschermen en, anderzijds, de
concurentiële relaties tussen de handelaars te regelen, er in werkelijkheid toe strekt de
concurentiële relaties tussen de handelaars te regelen en, gelet op de overige garanties
door de wet geboden, niet effectief bijdraagt tot de consumentenbescherming, stelt het Hof
die vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie 3. (Artt. 1, 2, d), 3.1 en 5, Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken; Art. 53, §1, eerste en derde lid, Handelspraktijkenwet 1991)
(INNO nv T. UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS vzw e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo dat eiseres veroordeelt vanwege aankondigingen van prijsverminderingen in de sperperiode.
2. Eiseres voert hiertegen een enig middel tot cassatie aan dat zich in drie onderdelen
beroept op de schending van de Richtlijn 4 oneerlijke handelspraktijken (1ste, 2de en 3de
onderdeel) en van de wet op de handelspraktijken en bescherming van de consument
(W.H.P.C.) (2de en 3de onderdeel).
II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
3. In het eerste onderdeel werpt eiseres op dat het bestreden arrest niet wettig de toepassing van de Richtlijn in deze kan uitsluiten en aldus een niet naar recht verantwoorde
invulling geeft van het toepassingsgebied ervan, waardoor het (volgens het tweede onderdeel) de regel miskent dat de Richtlijn van toepassing is op oneerlijke handelspraktijken
van ondernemingen jegens consumenten en niet op handelspraktijken die alleen de economische belangen van consumenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen
handelaren. In het derde (en laatste) onderdeel voert eiseres aan dat art. 53 van de
1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 2005/29/EG E.P. en de Raad 11 mei 2005.
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Handelspraktijkenwet 1991 ook consumentenbescherming beoogt en derhalve aan de
Richtlijn moet worden getoetst.
3.1 Zoals aangegeven wordt in de titel van de Richtlijn en verder toegelicht in art. 1
(i.v.m. het doel) en 3 (i.v.m. het toepassingsgebied) ervan, beoogt deze de harmonisatie
van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten.
Het begrip "oneerlijke handelspraktijken" wordt in art. 5 gedefinieerd, dat dergelijke praktijken verbiedt. Krachtens art. 5.2 zijn handelspraktijken van ondernemingen jegens
consumenten oneerlijk, wanneer zij aan twee cumulatieve vereisten voldoen, d.w.z.
wanneer zij a) in strijd zijn met de vereisten van de professionele toewijding en b) het
economisch gedrag van de gemiddelde consument die zij bereiken of op wie zij gericht
zijn m.b.t. het betrokken product, wezenlijk verstoren. De in deze algemene definitie
verwoorde concepten worden vervolgens nader toegelicht in art. 2 van de Richtlijn. Om
aldus uit te maken of een handelspraktijk door de Richtlijn wordt gevat, moet bijgevolg
m.i. worden nagegaan of zij beantwoordt aan alle elementen van deze omschrijving.
Zoniet valt zij buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn en wordt zij er niet door geaffecteerd.
3.2 Dienaangaande weze opgemerkt dat art. 2d van de Richtlijn het begrip handelspraktijk
bijzonder ruim definieert, waardoor de Richtlijn zich onderscheidt door een bijzonder
ruime materiële werkingssfeer, die zich uitstrekt tot elke handelspraktijk die rechtstreeks
verband houdt met de verkoopbevordering, de verkoop of de levering van een product aan
consumenten. Zoals blijkt uit punt 6 van de considerans van de Richtlijn zijn dus enkel
nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die "alleen" de economische
belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren, van de werkingssfeer van deze Richtlijn uitgesloten 5. Punt 8 van de considerans van
de Richtlijn voegt daar aan toe dat er uiteraard andere handelspraktijken zijn, waardoor
weliswaar niet de consumenten maar wel de concurrenten en zakelijke klanten worden
benadeeld. Deze laatste vallen buiten de Richtlijn.
3.3 Bijgevolg is het relevant na te gaan of een aankondiging van een prijsvermindering
tijdens de sperperiode (conform art. 53 van de Handelspraktijkenwet) de belangen van
consumenten of van concurrenten, of van beiden, schaadt. Zo zij uitsluitend de belangen
van concurrenten schaadt, valt zij sowieso buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn.
3.4 Over de vraag of het verbod om tijdens de sperperiode aankondigingen van prijsvermindering te doen (conform art. 53 van de Handelspraktijkenwet) nog kan blijven bestaan
onder de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken zijn de meningen verdeeld. De sperpe riode werd destijds door de wetgever op tweevoudige wijze verantwoord. Enerzijds
beoogde de sperperiode de doorzichtigheid en juistheid van de prijzen die onmiddellijk
vóór en tijdens de opruimingsperiodes werden toegepast, anderzijds moest zij de gelijkheid in de verkoopkansen waarborgen en het voortbestaan van de kleine handelaars veiligstellen (met name door het vrijwaren van gezonde concurrentievoorwaarden tussen de
respectieve soorten van verkopers) 6.
Waar de Handelspraktijkenwet aldus het recht inzake oneerlijke mededinging met bepalingen inzake consumentenbescherming integreert, neemt dit - binnen de hierboven
vermelde context - m.i. niet weg dat, conform de rechtspraak van het Hof van Justitie, de
vraag dient gesteld te worden of de maatregel van art. 53 ook effectief bijdraagt tot consumentenbescherming (zoals bijv. de art. 2, 3, 43 en 94/12 van diezelfde wet dat wel dege lijk doen door het waarborgen van een duidelijke, correcte en transparante prijsaandui 5 Hof van Justitie, 14/1/2010, zaak C-304/08, randnummers 36 en 39.
6 Gedr.St.Kamer, 1992-1993, nr. 1158/1, p. 2; Gedr.St.Senaat, 1993-1994, nr. 862-2, p. 5 en 6, en
Hand. Senaat, 1993-1994, 28 okt. 1993, p. 99 en 100.
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ding) dan wel eerder ertoe strekt de concurrentiële relatie tussen handelaars te regelen.
Zoals reeds eerder gesteld, brengt de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken op commu nautair niveau een volledige harmonisatie van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, en mogen de lidstaten - overeenkomstig
art. 4 van de Richtlijn - geen beperkingen opleggen aan het vrij verrichten van diensten of
aan het vrij verkeer van goederen om redenen die vallen binnen het bij deze Richtlijn
geharmoniseerde gebied. M.a.w. 7 kunnen de lidstaten dus geen strengere maatregelen
vaststellen dan die welke in de Richtlijn zijn neergelegd, ook niet om een hoger niveau
van consumentenbescherming tot stand te brengen 8.
3.5 Het is in die context dat ik mij dan ook de vraag stel of voormelde Richtlijn (en inzon derheid de artikelen 1, 2d, 3.1 en 5) zich in deze omstandigheden (al dan niet) tegen deze
nationale maatregel (van art. 53 van de Handelspraktijkenwet) verzet, en dat het mij ter
zake aangewezen voorkomt dat uw Hof een in die zin geformuleerde prejudiciële vraag
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zou stellen met het oog op de uitlegging
daarvan.
3.6 In het verlengde van mijn hierboven toegelichte beweegreden ben ik dan ook van
oordeel dat de uitspraak omtrent het derde onderdeel de wenselijkheid van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie wettigt, en dat - anders dan
eiseres voorhoudt - het derhalve niet volstaat dat de betrokken handelspraktijk en de
betrokken nationale wettelijke bepaling betrekking hebben op een handeling of praktijk
jegens de consument zoals gedefinieerd in art. 2d van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, zodat het mij voorkomt dat het eerste en het tweede onderdeel in zoverre niet kan
worden aangenomen, dan wel faalt naar recht.
4. Waar verweerders aan eiseres verwijten geen schending aan te voeren van de artikelen
10 en 249 van het E.G.-Verdrag, noch van het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang
van het gemeenschapsrecht op alle nationale normen, waardoor het enig middel tot
cassatie vanwege de aard en teneur van de aangevoerde grieven niet ontvankelijk zou zijn,
ben ik evenwel de mening toegedaan dat die grond van niet-ontvankelijkheid niet kan
worden aangenomen, nu de grieven van eiseres m.i. wel degelijk uit de aangevoerde
schendingen als dusdanig resulteren.
III. CONCLUSIE
5. Ik concludeer dan ook, in afwachting van de verdere uitspraak door uw Hof, tot het
stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, in die
zin dat de Richtlijn 2005/29 (inzonderheid de artikelen 1, 2-d, 3.1 en 5) zo moet worden
uitgelegd dat ze zich in voormelde context verzet tegen de artikelen 53, §1, 52, §1, en 42
van de Handelspraktijkenwet die, in het raam van de door de nationale wetgever ter zake
aangevoerde dubbele doelstelling, handelaars verbiedt om voor en gedurende de opge legde sperperiodes aankondigingen van prijsverminderingen te verrichten?
ARREST

(AR C.09.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 12 mei 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 31 december 2010
7 Zie het arrest van het Hof van Justitie, 14/1/2010, zaak C-304/08, randnr. 41.
8 Zie ook, het arrest van het Hof van Justitie van 23/4/2009, zaak C-261/07 en C-299/07, randnr. 52.
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verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen ingevolge het bestreden arrest worden weergegeven als volgt:
a. de eiseres exploiteert de winkelketen Inno, die 15 vestigingen telt in België, en
die onder meer confectiemerken voor heren, dames en kinderen, lingerie,
textielaccessoires en lederproducten aan consumenten verkoopt;
b. de eiseres heeft in 2005 de getrouwheidskaart “Advantage” op de markt
gebracht, die haar klanten toelaat, op voorwaarde dat zij een bijdrage van 5 euro
betalen, te genieten van een aantal punctuele of permanente promoties;
c. op 20 december 2007 ontvingen de Advantage klanten van de eiseres die
tenminste twee aankopen hadden gedaan in de periode tussen september 2006 en
30 november 2007, een brief waarbij hen werd gemeld dat zij bij aankopen
verricht in de periode van 26 december tot 31 december 2007 en op vertoon van
het origineel van deze brief, recht hadden op een korting van hetzij 30 pct. voor
de producten gemerkt met een geel etiket, hetzij 50 pct. voor de producten
gemerkt met een blauw etiket;
d. de verweerders voeren aan dat de eiseres hiermee het verbod om
prijsverminderingen aan te kondigen tijdens de sperperiode heeft overtreden en
zijn op 12 februari 2008 overgegaan tot de dagvaarding van de eiseres voor de
stakingsrechter teneinde deze handelspraktijk te doen verbieden.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, 2-d, 3.1 en 5 van de EG-Richtlijn nr. 2005/29 betreffende oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot
wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en
2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr.
2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Pb. L 149, 11 juni 2005, 22), hierna
de ‘Richtlijn oneerlijke handelspraktijken’ genoemd;
- artikel 53, inzonderheid §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals vervangen
door de wet van 5 november 1993 en gewijzigd bij de wet van 13 januari 1999, hierna
“WHPC” genoemd.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep bevestigt de beslissing van de eerste rechter dat de door de
verweersters bestreden actie van de eiseres een inbreuk vormt op artikel 53, WHPC en
beslist op grond o.a. van de volgende overwegingen:
“22. (...)
Naar luid van artikel 1 van de richtlijn 2005/29 bestaat het doel van de richtlijn erin om
bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en om een hoog niveau van
consumentenbescherming tot stand te brengen door de wettelijke en bestuursrechtelijke
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bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken die de economische
belangen van de consumenten schaden, te harmoniseren.
Verder bepaalt artikel 3.1 van de richtlijn dat zij van toepassing is op oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, zoals omschreven in artikel 5,
voor, gedurende en na een commerciële transactie met betrekking tot een product.
In overweging 6 van de preambule van de richtlijn wordt uitdrukkelijk vermeld dat de
richtlijn niet van toepassing of van invloed is op de nationale wetten betreffende
oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van concurrenten
schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren.
Daaraan voegt overweging 8 van de preambule nog toe dat er uiteraard andere
handelspraktijken zijn waardoor weliswaar niet de consumenten maar wel concurrenten
en zakelijke klanten worden benadeeld. Deze handelspraktijken blijven buiten het
toepassingsgebied van de richtlijn.
Bijgevolg staat het vast dat de richtlijn 2005/29 enkel de eerlijkheid van
handelspraktijken ten aanzien van de consument harmoniseert.
23. De wetgever streeft met de sperperiode een tweeledig doel na. Enerzijds moet de
sperperiode de doorzichtigheid en juistheid van de prijzen die onmiddellijk voor en
tijdens de soldenperiodes werden toegepast, verzekeren (Parl. St., Kamer, 1992-93, nr.
1158/1, 2). Volgens de wetgever geeft het bestaan van de sperperiode aan de consument
de mogelijkheid om de omvang van de prijsvermindering tijdens de koopjes ten aanzien
van de referentieprijs te beoordelen en doet het een transparantie over de toegestane
prijzen ontstaan, wat de bescherming van de consument ten goede komt (Grondwettelijk
Hof, 2 maart 1995, www.arbitrage.be, rolnummer 703). Anderzijds beoogt het invoeren
van de sperperiode de bescherming van de detailhandel, meer bepaald de kleinhandel.
Door de sperperiode wordt getracht de gelijkheid in verkoopkansen tussen de handelaars
te waarborgen en de vervalsing van de concurrentievoorwaarden te voorkomen (Gedr.
St., Senaat, 1993-94, nr. 862-2, 5 en 6; Grondwettelijk Hof, 2 maart 1995,
www.arbitrage.be, rolnummer 703).
Conform de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volstaat het echter niet dat de
consumentenbescherming formeel wordt ingeroepen ter rechtvaardiging van een regel.
Er moet worden nagegaan of de maatregel ook daadwerkelijk kan bijdragen tot de
consumentenbescherming: de maatregel moet evenredig zijn aan het beoogde doel en dit
doel moet niet door maatregelen kunnen worden bereikt die het intracommunautaire
handelsverkeer minder belemmeren (...).
In het licht van deze rechtspraak overtuigt het motief van de consumentenbescherming
niet ter verantwoording van het verbod van aankondiging van prijsvermindering tijdens
de sperperiode. Wat de juistheid en de transparantie van de prijzen betreft, worden er
waarborgen ingebouwd door de artikelen 2, 3 en 94/12, WHPC. Wat de aankondigingen
van prijsvermindering betreft, garandeert de regeling van artikel 43 WHPC dat de
consument de nodige en correcte informatie krijgt op een transparante wijze. Rekening
houdend met al deze maatregelen die reeds voorhanden zijn op het vlak van de
prijsaanduiding en de aankondiging van prijsverminderingen, is het verbod van
aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode niet evenredig aan het ermee
beoogde doel van consumentenbescherming.
De conclusie luidt dan ook dat het verbod niet kan worden gezien als een maatregel van
consumentenbescherming. Het beoogt enkel de concurrentiële relaties tussen handelaars
te regelen. Zodoende valt het verbod van aankondiging van prijsvermindering tijdens de
sperperiode buiten het toepassingsgebied van de richtlijn 2005/29 (H. De Bauw, De
impact van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken op de regeling van de
verkooppromoties onder WHPC, DCCR, 2006, 3; J. Stuyck, De nieuwe richtlijn
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oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de handelspraktijken, T.B.H.,
2005, 901).
De vraag of dit verbod verenigbaar is met de richtlijn 2005/29 is bijgevolg niet aan de
orde”.
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1, 2-d, 3.1 en 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
1. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 23 april 2009 in de gevoegde zaken C261/07 en C-299/07, blijkt dat voor de toepasselijkheid van de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken de rechter dient na te gaan of de betrokken praktijk een handelspraktijk
is in de zin van artikel 2, sub d, van de Richtlijn, welke het Hof ook omschrijft als een
marketingpraktijk die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering en afzet van
producten van een onderneming aan een consument (zie randnrs. 48 en 50 e.v. van het
arrest van het Hof van Justitie).
Artikel 2, d, van de richtlijn omschrijft dit begrip als volgt: een “handeling, omissie,
gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van
reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de
verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten”.
2. Te dezen heeft het hof (van beroep) in het bestreden arrest zelf vastgesteld dat de actie
van de eiseres een aankondiging, minstens een suggestie van een prijsvermindering is (zie
randnrs. 11-19). En zoals het zelf aangeeft op p. 8 bovenaan van het bestreden arrest
wanneer het artikel 42, §1, WHPC citeert, houdt een aankondiging van een
prijsvermindering in dat het gaat om een “aankondiging van verminderingen van de
verkoopprijs aan de consument, ...”. M.a.w. om tot een inbreuk te besluiten op artikel 53
WHPC (hetgeen een regeling is van aankondigingen van prijsverminderingen, m.n. een
inbreuk op het verbod van aankondiging van prijsverminderingen in de sperperiode),
heeft het hof (van beroep) reeds, impliciet maar zeker, vastgesteld dat het gaat om een
‘handelspraktijk’ van een onderneming (aankondiging of suggestie van
prijsverminderingen) jegens de consument.
Besluit
Door nu op grond van de overwegingen dat “het verbod van aankondiging van
prijsvermindering tijdens de sperperiode niet evenredig (is) aan het ermee beoogde doel
van consumentenbescherming”, alsmede dat het verbod “enkel de concurrentiële relaties
tussen handelaars (beoogt) te regelen”, te oordelen dat “het verbod van aankondiging
van prijsvermindering tijdens de sperperiode buiten het toepassingsgebied van de
richtlijn 2005/29 (valt)” en dat “de vraag of dit verbod verenigbaar is met de richtlijn
2005/29, (...) bijgevolg niet aan de orde (is)”, schendt het bestreden arrest de in het
onderdeel ingeroepen bepalingen van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, nu het
hof (van beroep), na nochtans zelf te hebben vastgesteld dat de gewraakte actie van de
eiseres een aankondiging is met een publiek karakter van een prijsvermindering aan de
consument, op grond van voormelde overwegingen, niet wettig de toepassing van de
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken kan uitsluiten en aldus een niet naar recht
verantwoorde invulling geeft aan het toepassingsgebied van de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken (schending van de artikelen 1, 2-d, 3.1 en 5 van de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken).
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 53, inzonderheid §1, WHPC, 1, 2-d, 3.1 en 5 van de Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken.
1. Artikel 1 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken bepaalt:
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“Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne
markt en om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke
handelspraktijken die de economische belangen van de consumenten schaden, te
harmoniseren”.
2. Artikel 2, d, van de richtlijn omschrijft dit begrip “handelspraktijk” als volgt: een
“handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie,
met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband
houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan
consumenten”.
3. Rechtsoverweging 6 van de Richtlijn luidt als volgt:
“Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende
oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van concurrenten
schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren”.
Conform hiermee bepaalt artikel 3.1 van de Richtlijn:
“Deze richtlijn is van toepassing op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
jegens consumenten, zoals omschreven in artikel 5, vóór, gedurende en na een
commerciële transactie met betrekking tot een product”.
4. Om te verantwoorden dat de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken te dezen niet van
toepassing is oordeelt het hof (van beroep) i.v.m. artikel 53 WHPC dat (a) “... moet
worden nagegaan of de maatregel ook daadwerkelijk kan bijdragen tot de
consumentenbescherming” en meer bepaald of hij al dan niet “evenredig” is met dit
beoogde doel, en (b) de betrokken maatregel “enkel beoogt de concurrentiële relaties
tussen handelaars te regelen”, waaruit het vervolgens afleidt dat bedoeld “verbod van
aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode buiten het toepassingsgebied
van de richtlijn 2005/29 valt” en dat de vraag of dit verbod verenigbaar is met de
richtlijn 2005/29 bijgevolg niet aan de orde is.
Het hof (van beroep) gaat dus voor de beantwoording van de vraag of de Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken van toepassing is op artikel 53 WHPC, enkel na: a) of deze
wetsbepaling werkelijk bijdraagt tot consumentenbescherming en b) of zij al dan niet
uitsluitend de “concurrentiële relaties tussen handelaars” regelt.
Deze redenering is echter in strijd met de ingeroepen bepalingen van de Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken waaruit uitdrukkelijk volgt dat de Richtlijn van toepassing is
op “oneerlijke handelspraktijken van een onderneming jegens een consument”. Volgens
de definitie in artikel 2-d van de Richtlijn van het begrip ‘handelspraktijk’, volstaat het
dat de wetgeving betrekking heeft op een handeling of praktijk jegens een consument.
Zodra dit laatste het geval is, is de vraag of de betrokken bepaling al dan niet
“evenredig” is aan het beoogde doel van ‘consumentenbescherming’ en of zij “enkel de
concurrentiële relaties tussen handelaars regelt” of niet, dus niet relevant voor de
toepassing van de Richtlijn, in tegenstelling tot de enige pertinente vraag of de
overtreding ervan al dan niet een oneerlijke handelspraktijk van een onderneming jegens
een consument oplevert.
5. Welnu, te dezen heeft het hof (van beroep) in het bestreden arrest eerst al vastgesteld
dat de actie van de eiseres een aankondiging, minstens een suggestie van een
prijsvermindering is. En zoals het zelf aangeeft op p. 8 bovenaan van het bestreden arrest
wanneer het artikel 42, §1, WHPC citeert, houdt een aankondiging van een
prijsvermindering in dat het gaat om een “aankondiging van verminderingen van de
verkoopprijs aan de consument, ...”. M.a.w. om tot een inbreuk te besluiten op artikel 53
WHPC (inbreuk op het verbod van aankondiging van prijsverminderingen in de
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sperperiode), heeft het Hof reeds vastgesteld dat het gaat om een (handels)praktijk van
een onderneming (aankondiging of suggestie van prijsverminderingen) jegens de
consument.
Het regelen van prijsverminderingen zoals in de artikelen 42-43 WHPC en a fortiori het
totaal verbieden ervan in artikel 53 WHPC, zijn dan ook wettelijke normen die een
‘praktijk jegens consumenten’ regelen.
6. Hieruit volgt dat het hof (van beroep), m.b.t. de verenigbaarheid van artikel 53 WHPC
met de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, niet wettig kon oordelen dat die Richtlijn
niet van toepassing is louter omdat artikel 53 WHPC “niet evenredig (is) aan het ermee
beoogde doel van consumentenbescherming” en “(enkel) beoogt de concurrentiële
relaties tussen handelaars te regelen”. (schending van de artikelen 53, inzonderheid §1,
WHPC, 1, 2-d, 3.1 en 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken).
Besluit
In zoverre het hof (van beroep) om de hierboven weergegeven redenen, oordeelt dat de
“vraag of dit verbod (van aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode)
verenigbaar is met de richtlijn 2005/29 (...) bijgevolg niet aan de orde (is)”, miskent het
de regel dat de richtlijn van toepassing is op oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten en niet op handelspraktijken die alleen de
economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties
tussen handelaren, en schendt het aldus de artikelen 53, inzonderheid §1, WHPC, 1, 2-d,
3.1 en 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.
Derde onderdeel
Schending van de artikelen 53, inzonderheid §1, WHPC en 1, 3.1 en 5 van de Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken.
1. Artikel 1 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken bepaalt dat het doel ervan is bij
te dragen aan de goede werking van de interne markt en een hoog niveau van
consumentenbescherming tot stand te brengen door de harmonisering van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken die
de economische belangen van de consumenten schaden.
Artikel 3.1 van de richtlijn bepaalt dat deze van toepassing is op oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, zoals omschreven in artikel 5,
vóór, gedurende en na een commerciële transactie met betrekking tot een product.
Uit deze bepalingen blijkt dat één van de doelstellingen van de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken het tot stand brengen van een hoog niveau van
consumentenbescherming is.
Artikel 53 WHPC bepaalt, inzonderheid in §1, dat ‘aankondigingen van
prijsverminderingen, evenals die welke een prijsvermindering suggereren, zoals bedoeld
in artikel 42’, verboden zijn gedurende de zogeheten sperperiodes ‘van 15 november tot
en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni’, ongeacht de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen, en zelfs vóór een sperperiode wanneer zij uitwerking hebben
gedurende deze sperperiode.
2. Zoals bevestigd in het bestreden arrest onder verwijzing naar de parlementaire
voorbereiding en een arrest van het Grondwettelijk Hof, had de wetgever met artikel 53
WHPC een dubbel doel voor ogen, m.n.: a) het verzekeren van de doorzichtigheid en
juistheid van de prijzen die onmiddellijk voor en tijdens de soldenperiodes werden
toegepast, en b) de consument de mogelijkheid bieden om de omvang van de
prijsvermindering tijdens de koopjes ten aanzien van de referentieprijs te beoordelen en
een transparantie over de toegestane prijzen te doen ontstaan wat “de bescherming van
de consument ten goede komt”.
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3. De omstandigheid, vermeld in het arrest, m.n. dat er andere maatregelen zijn in de
WHPC die deze consumentenbescherming ook waarborgen, meer bepaald in de artikelen
2, 3, 43 en 94/12, WHPC, neemt geenszins weg dat het in artikel 53 WHPC bedoelde
verbod van aankondiging of suggesties van prijsverminderingen gedurende een
sperperiode wel degelijk ook, en zelfs in de eerste plaats, de ‘consumentenbescherming’
beoogt en uit dien hoofde dient getoetst aan de Richtlijn, ook al leidt het hof (van beroep)
uit eerstgenoemde omstandigheid af - op grond van de rechtspraak van het Hof van
Justitie die enkel betrekking heeft op de toepassing van krachtens artikel 30, EG Verdrag
ongeoorloofde kwantitatieve invoerbeperkingen (terwijl het te dezen gaat om de
toepassing van Richtlijn 2005/29) en dus enkel op grensoverschrijdende maatregelen
(terwijl Richtlijn 2005/29 ook op niet-grensoverschrijdende maatregelen van toepassing
is en bovendien een eigen toepassingsgebied heeft) - dat het motief van de
consumentenbescherming “niet overtuigt” ter verantwoording van het verbod van
aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode, en dat artikel 53 niet
“evenredig” is aan dat doel.
Besluit
Het arrest schendt dan ook de ingeroepen bepalingen, door niet wettig te oordelen dat
“het verbod van aankondiging van prijsvermindering tijdens de sperperiode buiten het
toepassingsgebied van de richtlijn 2005/29” valt en artikel 53 WHPC niet aan de
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken moet getoetst worden omdat het door artikel 53
WHPC beoogde doel van consumentenbescherming “niet overtuigt” of er “niet
evenredig” aan is, en het verbod “niet kan worden gezien als een maatregel van
consumentenbescherming”, maar enkel beoogt “de concurrentiële relaties tussen
handelaars te regelen”.
Bijgevolg is het arrest in zoverre niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen
53 WHPC en 1, 3.1 en 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken).
Ingebrekestelling
Tot slot wenst de eiseres er ook op te wijzen dat de Europese Commissie, naar aanleiding
van een klacht van het VBO over de omzetting in België van de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken, de Belgische overheid in gebreke heeft gesteld wegens niet afdoende
omzetting van deze richtlijn (persbericht van 20 april 2009; raadpl. www.vbo.be). De
ingebrekestelling van de Commissie betreft ook de onverenigbaarheid van artikel 53
WHPC met de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. De eiseres is zo vrij erop te wijzen
dat het Hof hierover eventueel meer informatie kan verkrijgen bij de Europese
Commissie, die daartoe conform haar verplichting tot samenwerking verplicht is (zie o.m.
Arrest Zwartveld, arrest van 13 juli 1990, zaak C-2/88, Jurispr. 1990, 1-03365, in het
bijzonder §22 e.v. Dit arrest werd sindsdien herhaaldelijk bevestigd. Zie o.m.: arrest van
26 november 2002, zaak C-275/00, First en Franex, Jurispr. 2002,1-10943, §49; Arrest
van 28 februari 1991, Zaak C-234/89, Delimitis, Jurispr. 1991,1-935, §53; Arrest van 11
juli 1996, Zaak C-39/94, SFEI, Jurispr. 1996,1-3547, §50; Arrest van 4 maart 2004, Zaak
C-344/01, Duitsland/ Commissie, Jurispr. 2004, 1-2081, §79 e.v. ).
Prejudiciële vraag
Mocht het Hof niettemin van oordeel zijn dat de uitlegging van de Richtlijn niet duidelijk
volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van 23 april 2009, dan verzoekt de eiseres het
Hof, op grond van artikel 234, EG-Verdrag, hierover volgende prejudiciële vraag aan het
Hof van Justitie te stellen:
“Moet de EG-Richtlijn nr. 2005/29 betreffende oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het
Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het
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Europees Parlement en de Raad (Pb. L 149, 11 juni 2005, 22), en in het bijzonder de
artikelen 1, 2-d, 3.1 en 5 ervan, aldus worden uitgelegd dat deze artikelen zich verzetten
tegen een nationale wetgeving, zoals artikel 53, Wet handelspraktijken in België, die
handelaars verbiedt om aankondigingen van prijsverminderingen aan consumenten te
verrichten (behoudens voor levensmiddelen) tijdens de door de nationale wetgever
gedefinieerde “sperperiodes”, meer bepaald van 15 november tot en met 2 januari en van
15 mei tot en met 30 juni, zijnde twee periodes van zes weken onmiddellijk voorafgaand
aan de door de wet vastgelegde soldenperiodes”?

IV.BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerders werpen op dat het middel niet ontvankelijk is doordat het
nalaat de schending aan te voeren van de artikelen 10 en 249 EG-Verdrag en van
het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het gemeenschapsrecht op de
nationale normen.
2. De grieven van de eiseres volgen uit de aangevoerde schending van de als
geschonden vermelde artikelen van de richtlijn 2005/29 van het Europees
Parlement en van de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt
en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG,
98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van
Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en niet
uit een schending van de artikelen 10 en 249 EG-Verdrag, noch van enig
algemeen rechtsbeginsel.
3.De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen.
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 3.1. van voormelde richtlijn 2005/29, is deze richtlijn van
toepassing op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens
consumenten, zoals omschreven in artikel 5, vóór, gedurende en na een
commerciële transactie met betrekking tot een product.
5. Punt 6 van de considerans van richtlijn 2005/29 luidt als volgt: “(…) de
wetgeving van de lidstaten betreffende oneerlijke handelspraktijken, waaronder
oneerlijke reclame, die de economische belangen van de consumenten
rechtstreeks en aldus de economische belangen van legitieme concurrenten
onrechtstreeks schaden, (wordt) bij deze richtlijn geharmoniseerd. (…). Deze
richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende
oneerlijke handelspraktijken die alleen de economische belangen van
concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren; met
volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel behouden de lidstaten de
mogelijkheid dergelijke praktijken aan banden te leggen, overeenkomstig de
communautaire wetgeving, indien zij zulks wensen. (…)”.
6. Richtlijn 2005/29 onderscheidt zich door een bijzonder ruime materiële
werkingsfeer, die zich uitstrekt tot elke handelspraktijk die rechtstreeks verband
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houdt met de verkoopbevordering, de verkoop of de levering van een product
aan consumenten. Zoals blijkt uit punt 6 van de considerans van de richtlijn, zijn
dus enkel nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die ‘alleen’
de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op
transacties tussen handelaren, van de werkingsfeer van deze richtlijn uitgesloten
(Hof van Justitie, 14 januari 2010, zaak C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs eV/ Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, r.o. 39).
7. De appelrechters oordelen dat het verbod van aankondiging van
prijsvermindering tijdens de sperperiode niet kan worden gezien als een
maatregel van consumentenbescherming en enkel beoogt de concurrentiële
relaties tussen handelaars te regelen, zodat bedoeld verbod buiten het
toepassingsgebied van richtlijn 2005/29 valt.
8. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een nationale maatregel onder het
toepassingsgebied van de richtlijn valt van zodra die maatregel betrekking heeft
op een handelspraktijk jegens een consument, ook al beoogt de maatregel enkel
de concurrentiële relaties tussen handelaars te regelen, kan niet worden
aangenomen.
Tweede onderdeel
9. Krachtens artikel 3.1. van voormelde richtlijn 2005/29, is deze richtlijn van
toepassing op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens
consumenten, zoals omschreven in artikel 5, vóór, gedurende en na een
commerciële transactie met betrekking tot een product.
Krachtens artikel 5.2 van de richtlijn is een handelspraktijk oneerlijk wanneer
zij:
a) in strijd is met de vereisten van professionele toewijding;
en
b) het economisch gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie
zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het
economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot
het product wezenlijk verstoort of kan verstoren.
Krachtens artikel 5.4. van de richtlijn, zijn meer in het bijzonder
handelspraktijken oneerlijk die:
a) misleidend zijn in de zin van de artikelen 6 en 7;
b) agressief zijn in de zin van de artikelen 8 en 9.
Krachtens artikel 5.5. van de richtlijn, bevat bijlage I de lijst van de
handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden
beschouwd. Deze lijst is van toepassing in alle Lid-Staten en mag alleen worden
aangepast door wijzigingen van deze richtlijn.
10. Uit deze bepalingen en de onder randnummer 5 aangehaalde considerans
nummer 6, volgt dat enkel de handelspraktijken geviseerd in artikel 5 van de
richtlijn als jegens de consument oneerlijke handelspraktijken te beschouwen
zijn. Handelspraktijken ten aanzien van de consument, die enkel de economische
belangen van concurrenten schaden, zijn daarentegen niet te beschouwen als
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oneerlijke handelspraktijken jegens de consument in de zin van de richtlijn.
11. Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
12. Krachtens artikel 53, §1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals
te dezen van toepassing, is het, gedurende de sperperiodes van 15 november tot
en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni en voor de sectoren zoals
vermeld in artikel 52, §1, verboden aankondigingen van prijsverminderingen,
evenals die welke een prijsvermindering suggereren, zoals bedoeld in artikel 42,
te verrichten, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.
Krachtens het derde lid van voormeld artikel 53, §1, is het, vóór een sperperiode
verboden om aankondigingen evenals suggesties van prijsverminderingen te
verrichten, die uitwerking hebben gedurende deze sperperiode.
13. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever ter verantwoording van deze
maatregel een dubbele doel vooropstelde, enerzijds, de consument te beschermen
en in te lichten door de doorzichtigheid en juistheid te verzekeren van de prijzen
zoals die onmiddellijk vóór en tijdens de opruimingsperiodes worden toegepast,
en, anderzijds, de gelijkheid in de verkoopkansen te waarborgen, evenals het
voortbestaan van de kleine handelaars veilig te stellen, door het vrijwaren van
gezonde concurrentievoorwaarden tussen de onderscheiden soorten van
verkopers.
14. Artikel 2 van de voormelde wet van 14 juli 1991, zoals te dezen van
toepassing, bepaalt:
“§1. Behalve bij openbare verkopen, moet elke verkoper die aan de consument
produkten te koop aanbiedt, de prijs hiervan schriftelijk en ondubbelzinnig
aanduiden. Indien de produkten te koop uitgestald zijn, moet de prijs bovendien
leesbaar en goed zichtbaar zijn aangeduid.
§2. Elke verkoper die aan de consument diensten aanbiedt, moet het tarief
hiervan schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aanduiden.”
Artikel 3 van dezelfde wet bepaalt:
“De aangeduide prijs of het aangeduide tarief moet de door de consument te
betalen totale prijs of het totale tarief zijn, waaronder is begrepen: de belasting
over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten
die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.”
Artikel 43 van die wet bepaalt:
“§1. Elke verkoper die een prijsvermindering aankondigt, moet verwijzen naar
de prijs die hij voordien voor gelijke produkten of diensten placht toe te passen
in dezelfde inrichting.
§2. De aangekondigde prijsvermindering moeten reëel zijn. Behalve voor de
produkten waarvan de waarde snel kan verminderen, kan geen enkele prijs noch
tarief als gebruikelijk worden beschouwd indien hij niet werd toegepast
gedurende een doorlopende periode van één maand, onmiddellijk voorafgaand
aan de datum vanaf welke de verminderde prijs wordt toegepast.

580

HOF VAN CASSATIE

21.2.11 - Nr. 151

De datum vanaf welke de verminderde prijs wordt toegepast, moet aangeduid
blijven gedurende de ganse verkoopperiode.
Behalve voor de uitverkopen mag deze periode ten hoogste één maand bedragen
en, behalve voor de produkten bedoeld in artikel 41, §1, c), mag zij niet korter
zijn dan een volle verkoopdag.
§3. Voor de produkten te koop aangeboden op de wijze bepaald in artikel 49,
wordt als gebruikelijk beschouwd, de prijs die tijdens de in artikel 53 bedoelde
periodes op ononderbroken wijze werd toegepast.
§4. Onverminderd de bepalingen (vervat in artikel 94/1) mag de verkoper slechts
naar andere prijzen verwijzen indien hij het leesbaar, goed zichtbaar en
ondubbelzinnig aankondigt en indien het gaat om een kleinhandelsprijs die werd
gereglementeerd met toepassing van een wet. In dat geval mag hij niet overgaan
tot de aanduidingswijzen van een prijsvermindering bedoeld in artikel 5.
§5. Niemand mag tot de aankondiging van een prijsvermindering of van een
prijsvergelijking overgaan, indien hij niet kan staven dat de prijs waarnaar hij
verwijst, beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in dit artikel.”
Artikel 94/12 van die wet bepaalt:
“§1. Elke reclame die gewag maakt van een prijs of een prijsvermindering, moet
die aanduiden overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 3 en 4, en in
voorkomend geval van artikel 5 alsmede van de met toepassing van artikel 6, 1
vastgestelde bepalingen.
§2. Elke reclame betreffende voorverpakte producten in vooraf bepaalde
hoeveelheden moet de nominale hoeveelheden van de inhoud van de verpakking
vermelden, overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2 van hoofdstuk II,
wanneer de reclame de verkoopprijs van deze producten vermeldt.”
15. Uit de aard van de maatregel, waarvan sprake in r.o. 12 en r.o. 13, volgt
evenwel dat die maatregel er in werkelijkheid toe strekt de concurrentiële relaties
tussen de handelaars te regelen, terwijl dezelfde maatregel, gelet op de door de
artikelen 2, 3, 43 en 94/12 van voormelde wet van 14 juli 1991 reeds geboden
garanties, niet effectief bijdraagt tot de door de wetgever mede vooropgestelde
bescherming van de consument.
16. De vraag rijst of voormelde richtlijn 2005/29, die op communautair niveau
een volledige harmonisatie van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten tot stand brengt en, zoals uitdrukkelijk
bepaald in artikel 4 van de richtlijn, de Lid-Staten niet toelaat strengere
maatregelen vast te stellen dan die welke in de richtlijn zijn neergelegd, ook niet
om een hoger niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen (Hof
van Justitie, 14 januari 2010, zaak C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs eV/ Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, r.o. 41),
inzonderheid de artikelen 1, 2-d, 3.1. en 5 van die richtlijn, zich in deze
omstandigheden tegen bedoelde nationale maatregel verzet.
17. Die vraag kan slechts worden opgelost door uitlegging van de hiervoor
aangehaalde artikelen van voormelde richtlijn 2005/29.
18. Het Hof dient aldus, alvorens uitspraak te doen, overeenkomstig artikel 267
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van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie de in het dictum van dit arrest geformuleerde
prejudiciële vraag te stellen met het oog op de uitlegging van bovengenoemde
artikelen.
Dictum
Het Hof,
Stelt de uitspraak uit tot het Hof van Justitie van de Europese Unie zal hebben
geantwoord op de volgende prejudiciële vraag:
“Moet de richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei
2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens
consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van
de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees
Parlement en de Raad (Pb. L 149, 11 juni 2005, 22) en in het bijzonder de
artikelen 1, 2-d, 3.1. en 5 ervan, aldus worden uitgelegd dat deze artikelen zich
verzetten tegen een nationale wetgeving, zoals artikel 53, §1, eerste en derde lid,
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting
en bescherming van de consument, die, voor de sectoren vermeld in artikel 52,
§1, van die wet, handelaars verbiedt om, gedurende de sperperiodes van 15
november tot en met 2 januari en van 15 mei tot en met 30 juni en ongeacht de
plaats of de aangewende communicatiemiddelen, aankondigingen van
prijsverminderingen te verrichten, evenals aankondigingen die een
prijsvermindering suggereren, zoals bedoeld in artikel 42 van die wet, alsmede
vóór
een
sperperiode
aankondigingen
evenals
suggesties
van
prijsverminderingen te verrichten, die uitwerking hebben gedurende deze
sperperiode, ook zo de bedoelde maatregel, ondanks de door de nationale
wetgever aangevoerde dubbele doelstelling, te weten, enerzijds, de belangen van
de consumenten te beschermen en, anderzijds, de concurrentiële relaties tussen
de handelaars te regelen, er in werkelijkheid toe strekt de concurrentiële relaties
tussen de handelaars te regelen en, gelet op de overige garanties door de wet
geboden, niet effectief bijdraagt tot de consumentenbescherming?”.
Houdt de kosten aan.
21 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter: Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Smetryns – Gelijkluidende conclusie: Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Maes en Van Eeckhoutte.
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3° KAMER - 21 februari 2011

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ALGEMEEN - SAMENLOOP VAN
VERSCHEIDENE VERZEKERAARS - DRAAGWIJDTE
2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ALGEMEEN - SAMENLOOP VAN
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- DEKKING IN TWEEDE RANG - TOEPASSING

1º Artikel 45, §1 Wet Landverzekeringsovereenkomst is uitsluitend van toepassing wanneer
de verscheidene verzekeraars in samenloop komen voor de dekking van dezelfde schade.
(Art. 45, §1, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
2º Er is geen samenloop in de zin van artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst
wanneer de aangesproken verzekeraar volgens de polis slechts na toepassing en na de
uitputting van een andere bestaande polis, dus in tweede rang, in aanmerking komt om de
schade te dekken en de verzekering in eerste rang voor de vergoeding van de schade
toereikend is. (Art. 45, §1, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(LUC CHRISTIAENS CLEMENT nv T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.10.0248.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
30 november 2007.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 13 januari 2011 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift tot cassatie een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum
van inwerkingtreding van de bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992;
- artikel 1134 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verwerpen de vordering in vrijwaring die door de eiseres was ingesteld
tegen de verweerster op de volgende gronden:
"(De verweerster) dient als verzekeraar niet tussen te komen voor het aandeel in de
schade in hoofde van (de eiseres) en van de architect V. .
(De verweerster) dekt overeenkomstig de voorliggende polis nr. 919.232.487, afdeling 2
'aansprakelijkheidsverzekering' de aansprakelijkheid alle bouwplaatsrisico's van de werf
van 4 oktober 1991 tot 31 december 1993, van de bouwheer, de aannemer en de
onderaannemers, de architect en het raadgevend studiebureau op grond van artikel 1382
e.v. B.W. (bijzondere voorwaarden, art. 4):
- tot 247.893,52 euro (= 10.000.000 BEF) mits een contractuele vrijstelling ("eigen
risico") t.b.v. 1.239,47 euro (= 50.000 BEF);
- pas na toepassing en na uitputting van de bestaande polissen BA-uitbating van de
verzekerden (aannemer, architect, enz....).
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Met andere woorden, de dekking geldt pas 'in tweede rang'.
Het wordt niet bestreden dat uit de voorgebrachte stukken blijkt dat (de eiseres) verzekerd
is in B.A. door De Federale Verzekeringen tot 247.893,52 euro (= 10.000.000 BEF)
materiële schade + 12.394,68 euro (= 500.000 BEF) rechtsbijstand, zijnde in de
onderhavige aangelegenheid voldoende.
Hetzelfde wordt evenmin betwist m.b.t. architect V. : bedrijfsaansprakelijkheid voor een
gewaarborgd bedrag ba, 1.239.467,62 euro (= 50.000.000 BEF) +
beroepsaansprakelijkheid (gewaarborgd bedrag niet voorgebracht) + verdedigingskosten
en interesten gewaarborgd voor 495.787,05 euro (+ 20.000.000 BEF), zijnde in de
onderhavige aangelegenheid voldoende."
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 45, §1, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat als een zelfde belang
verzekerd is bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde risico, de verzekerde ingeval
van schade dan van elke verzekeraar schadevergoeding kan vorderen binnen de grenzen
van ieders verplichtingen en ten belope van de vergoeding waarop hij recht heeft.
Behalve in geval van fraude, kan geen verzekeraar zich beroepen op het bestaan van
andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken, om zijn waarborg te weigeren.
Het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van de bepalingen van de Wet 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst (BS 11 september 1992) bepaalt voor elk artikel van de
Wet Landverzekeringsovereenkomst wanneer het in werking treedt. Artikel 45 Wet
Landverzekeringsovereenkomst is in werking getreden op 21 september 1992.
De mogelijkheid om ingeval van een samenloop van verzekeringen beide verzekeraars
aan te spreken, vindt zijn oorsprong in de wet. Deze keuzevrijheid vloeit niet voort uit de
overeenkomst. Dat wil zeggen dat artikel 148 Wet Landverzekeringsovereenkomst niet
van toepassing is op artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Deze vaststelling leidt ertoe dat het principe van artikel 45 Wet
Landverzekeringsovereenkomst vanaf de inwerkingtreding ervan van toepassing is op
lopende overeenkomsten. Verzekeringscontracten die na de inwerkingtreding ervan
werden afgesloten, vallen er uiteraard automatisch onder.
Dit wil aldus zeggen dat artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst kan worden
toegepast vanaf 21 september 1992. Nu het schadegeval pas na deze datum werd
afgehandeld, is de regeling van artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst van
toepassing in het voorliggend geval.
De eiseres vroeg dat verweerster conform artikel 3.1 en artikel 4.3 van de bijzondere
polisvoorwaarden van de verzekeringspolis "alle bouwplaatsrisico's" nr. 919.232.487,
haar aansprakelijkheid zou dekken waartoe zij veroordeeld werd. De eiseres was
daarnaast ook verzekerd bij de Federale Verzekeringen door middel van een BA-polis.
Maar volgens artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst kon de eiseres kiezen welke
verzekeraar zij tot dekking aansprak, nu dit artikel de keuzevrijheid voorschrijft in geval
van samenloop van verzekeringen.
De appelrechters hebben in het voorliggende geval beslist dat de verweerster slechts in
tweede rang tot dekking was gehouden en bijgevolg niet door de eiseres kon worden
aangesproken tot dekking van haar aansprakelijkheid.
Door te beslissen dat de verweerster niet tot vrijwaring kon worden aangesproken door
de eiseres, hebben de appelrechters artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst alsook
artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 geschonden.
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Tweede onderdeel
Artikel 1134 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig zijn
aangegaan, diegene die ze hebben aangegaan, tot wet strekken. Zij kunnen niet worden
herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.
Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.
De eiseres heeft de toepassing gevraagd van artikel 4.3 van de bijzondere voorwaarden
van de verzekeringspolis "alle bouwplaatsrisico's" nr. 919.232.487, onderschreven door
de heer L.V. bij Royale Belge. Deze clausule voorziet dat dekking wordt verleend voor
materiële schade ten belope van een maximumbedrag van 10.000.000 BEF. Voorts
stipuleert deze polis dat de bouwheer, de aannemer en de onderaannemers, uitsluitend
voor hun activiteiten op de werf met het oog op de uitvoering van de verzekerde werken,
alsook de architecten, de raadgevende ingenieurs en de studieburelen als verzekerden
worden beschouwd (artikel 3.1 van de bijzondere voorwaarden). Aldus was verweerster
op grond van deze polisvoorwaarden verplicht dekking te verlenen voor de schade
waarvoor eiseres aansprakelijk werd gesteld.
Dit contract werd afgesloten tussen L.V. en de verweerster en strekt deze partijen
overeenkomstig artikel 1134 Burgerlijk Wetboek tot wet. De partijen zijn er toe gehouden
dit contract ter goeder trouw uit te voeren.
Terzake beslissen de appelrechters dat de verweerster niet kan worden veroordeeld tot
vrijwaring van de schadevergoeding waartoe de eiseres werd veroordeeld. Daaruit blijkt
dat de appelrechters geen toepassing maken van artikel 4.3 en artikel 3.1 van de
bijzondere voorwaarden van verzekeringspolis "alle bouwplaatsrisico's" nr. 919.232.487
zoals gevraagd door eiseres. De appelrechters miskennen dan ook de bindende kracht
van deze overeenkomst en schenden zo artikel 1134 Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 45, §1, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan de
verzekerde, wanneer eenzelfde belang bij verscheidene verzekeraars tegen
hetzelfde risico is verzekerd, in geval van schade, van elke verzekeraar
schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten
belope van de vergoeding waarop hij recht heeft.
Behalve in geval van fraude, kan geen verzekeraar een beroep doen op het
bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om zijn
waarborg te weigeren.
2. Deze wetsbepaling is uitsluitend van toepassing wanneer de verscheidene
verzekeraars in samenloop komen voor de dekking van dezelfde schade.
Zulke samenloop is er niet wanneer de aangesproken verzekeraar volgens de
polis slechts na toepassing en na de uitputting van een andere bestaande polis,
dus in tweede rang, in aanmerking komt om de schade te dekken en de
verzekering in eerste rang voor de vergoeding van de schade toereikend is.
3. Het arrest oordeelt dat de tussen de partijen gesloten
verzekeringsovereenkomst slechts dekking voorzag in tweede rang en de
verzekering in eerste rang voldoende dekking verleende. Het beslist om die
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reden geen toepassing te maken van de voormelde wetsbepaling.
Het verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Door in de gegeven omstandigheden aan de contractueel te verlenen dekking
"in tweede rang" geen uitwerking te verlenen en de eiseres af te wijzen van haar
vordering, kent het arrest aan de tussen de partijen gesloten overeenkomst het
gevolg toe dat zij, volgens de uitlegging die het er aan geeft, wettig tussen de
partijen heeft en schendt het derhalve artikel 1134 Burgerlijk Wetboek niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en
Wouters.

Nr. 153 - 21.2.11
3° KAMER - 21 februari 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN.
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - VORDERING TEGEN DE AANSPRAKELIJKE - INDEPLAATSSTELLING OMVANG
2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - SUBROGATOIRE VORDERING WETSVERZEKERAAR - VORDERING TEGEN DE AANSPRAKELIJKE - OMVANG
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN.
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - VORDERING TEGEN DE AANSPRAKELIJKE - GEMEENRECHTELIJKE
VERGOEDING - BEREKENING
4º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - SUBROGATOIRE VORDERING WETSVERZEKERAAR - VORDERING TEGEN DE AANSPRAKELIJKE - GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING BEREKENING
1º en 2º Artikel 47 Arbeidsongevallenwet houdt in dat de arbeidsongevallenverzekeraar die
aan de getroffene de wettelijke vergoedingen heeft betaald wegens tijdelijke of blijvende,
gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, van de aansprakelijke de betaling kan
vorderen van het bedrag van die vergoedingen, met inbegrip van de daarop rustende
lasten, tot beloop van de gemeenrechtelijke vergoeding die de getroffene had kunnen
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verkrijgen voor dezelfde schade. (Art. 47, Arbeidsongevallenwet)
3º en 4º Die gemeenrechtelijke vergoeding mag alleen op basis van het brutoloon berekend
worden indien de rechter vaststelt dat de lasten die erop zouden rusten, overeenstemmen
met de lasten op het loon dat het slachtoffer ingevolge het ongeval heeft moeten derven.
(Art. 47, Arbeidsongevallenwet)
(AXA BELGIUM nv T. MENSURA, Gemeenschappelijke Verzekeringskas, onderlinge verzekeringsmaatschappij)

ARREST

(AR C.10.0520.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel van 21 december 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 13 januari 2011 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Op grond van artikel 47 Arbeidsongevallenwet treedt de
arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene of zijn rechthebbenden de
wettelijk bepaalde vergoedingen heeft betaald, tot beloop van het betaalde
bedrag in de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden hadden kunnen
laten gelden tegen de aansprakelijke op grond van het gemene recht.
Dit houdt in dat de arbeidsongevallenverzekeraar die aan de getroffene de
wettelijke vergoedingen heeft betaald wegens tijdelijke of blijvende, gehele of
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, van de aansprakelijke de betaling kan
vorderen van het bedrag van die vergoedingen, met inbegrip van de daarop
rustende lasten, tot beloop van de gemeenrechtelijke vergoeding die de
getroffene had kunnen verkrijgen voor dezelfde schade. Die gemeenrechtelijke
vergoeding mag alleen op basis van het brutoloon berekend worden indien de
rechter vaststelt dat de lasten die erop zouden rusten, overeenstemmen met de
lasten op het loon dat het slachtoffer ingevolge het ongeval heeft moeten derven.
2. De appelrechters oordelen dat:
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- in de hypothese dat het slachtoffer rechtstreeks van de aansprakelijke
vergoeding had gevorderd, met name een volledig brutoloon, het ook op deze
vergoeding belastingen en lasten had dienen te betalen;
- het slachtoffer ook op de vergoedingen ontvangen van de
arbeidsongevallenverzekeraar gelijkwaardige sociale en fiscale lasten betaalt.
3. Door op deze gronden aan de verweerster een vergoeding toe te kennen
berekend op basis van het brutoloon, zonder vast te stellen dat de fiscale en
sociale lasten op de gemeenrechtelijke vergoeding overeenstemmen met de
lasten, niet op de arbeidsongevallenvergoeding, maar op het loon dat het
slachtoffer ingevolge het ongeval heeft moeten derven, schenden de
appelrechters de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
4. Het middel voert aan dat de appelrechters op de vergoeding voor de schade in
de periode van 16 september 1999 tot 31 december 2009 vergoedende interest
toekenden vanaf 6 december 2000 terwijl de verweerster slechts vergoedende
interest vorderde vanaf 6 november 2004.
5. In "aanvullende en vervangende beroepsbesluiten" neergelegd op 19
september 2008, vorderde de verweerster vergoedende interest vanaf 6 november
2004 op de vergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid voor het verleden en
herleidde hierdoor haar vordering zoals voorheen gesteld in appelconclusie
neergelegd op 18 april 2008, waarin zij op deze schade vergoedende interest
vanaf 6 december 2000 had gevorderd.
6. Door op de vergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid voor het verleden
vergoedende interest toe te kennen vanaf 6 december 2000, kennen de
appelrechters aan de verweerster een grotere vergoeding toe dan zij heeft
gevorderd.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de verweerster tot vergoeding van de tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid, de vergoedende interest op de vergoeding blijvende
arbeidsongeschiktheid voor het verleden en de kosten.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
21 februari 2011 – 3° kamer – Voorzitter: Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes
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en De Bruyn.

Nr. 154 - 22.2.11
2° KAMER - 22 februari 2011

1º BEROEPSGEHEIM - INFORMATIE ONTVANGEN VAN EEN ANDERE PERSOON DAN DE
OPDRACHTGEVER - EXTERNE ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT
2º BEROEPSGEHEIM - ACCOUNTANT - EXTERNE ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT INFORMATIE ONTVANGEN VAN EEN ANDERE PERSOON DAN DE OPDRACHTGEVER
3º ACCOUNTANT - BEROEPSGEHEIM - EXTERNE ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT INFORMATIE ONTVANGEN VAN EEN ANDERE PERSOON DAN DE OPDRACHTGEVER
1º en 2º Een beroepsbeoefenaar op wie artikel 458 Strafwetboek van toepassing is, is
verplicht tot geheimhouding van de hem krachtens zijn beroep toevertrouwde geheimen,
behoudens hij wordt geroepen om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen of zo de wet hem verplicht de geheimen bekend te maken;
het is daarbij zonder belang of de geheimhouder de met de uitoefening van zijn beroep
verband houdende informatie heeft ontvangen van zijn opdrachtgever dan wel van een
derde.
3º Artikel 458 Strafwetboek is van toepassing op externe accountants, externe belastingconsultenten, externe boekhouders, erkende boekhouders-fiscalisten, stagiairs en de
personen voor wie zij instaan. (Art. 58, vierde lid, Wet 22 april 1999 betreffende de
beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten)
(M.V. T. L.V.C. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1386.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 458 en 460 Strafwetboek,
artikel 58 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen en artikel 130 Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt
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ten onrechte dat er lastens de eerste verweerder geen voldoende bezwaren
bestaan wegens schending van het beroepsgeheim omdat de eerste verweerder
niet de accountant/fiscale consulent was van de eiser maar van een derde; het
leidt daaruit ook ten onrechte af dat er lastens de tweede verweerder geen
voldoende bezwaren bestaan.
2. Artikel 58, vierde lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat artikel 458 Strafwetboek van
toepassing is op externe accountants, externe belastingconsultenten, externe
boekhouders, erkende boekhouders-fiscalisten, stagiairs en de personen voor wie
zij instaan.
3. Een beroepsbeoefenaar op wie artikel 458 Strafwetboek van toepassing is, is
verplicht tot geheimhouding van de hem krachtens zijn beroep toevertrouwde
geheimen, behoudens hij wordt geroepen om in rechte of voor een parlementaire
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen of zo de wet hem verplicht de
geheimen bekend te maken. Het is daarbij zonder belang of de geheimhouder de
met de uitoefening van zijn beroep verband houdende informatie heeft
ontvangen van zijn opdrachtgever dan wel van een derde.
4. Het arrest overweegt dat :
- de eerste verweerder als externe accountant of fiscaal consulent zou zijn
opgetreden (ro 3.4);
- de eiser zelf faxen heeft bezorgd aan de eerste verweerder, die deze vervolgens
heeft overgemaakt aan de tweede verweerder (ro 3.5);
- deze faxen betrekking hebben op een geschil over aandelen, die eerst zouden
hebben toebehoord aan P.C. , waaromtrent de eiser in een juridisch geschil is
verwikkeld met zijn schoonzussen (ro 3.4);
- er enkel gegevens voorhanden zijn waaruit blijkt dat de eerste verweerder is
opgetreden voor B.I. nv en voor de schoonouders van de eiser (ro 3.4.) en dus
niet voor de eiser.
Hieruit leidt het arrest af dat niet blijkt dat de eerste verweerder gehouden was
tot het zakengeheim in relatie tot de eiser (ro 3.4.) en oordeelt het dat er in zijnen
hoofde niet voldoende bezwaren bestaan (ro 3.3).
5. De omstandigheid dat de aan de eerste verweerder als beroepsbeoefenaar en
geheimhouder verstrekte gegevens hem niet werden bezorgd door zijn
opdrachtgever maar wel door de eiser als derde, volstaat niet om de toepassing
van artikel 58 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen en dus van artikel 458 Strafwetboek uit te sluiten.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
6. Het arrest steunt het oordeel over de afwezigheid van voldoende bezwaren in
hoofde van de tweede verweerder op de afwezigheid van dergelijke bezwaren in
hoofde van de eerste verweerder (ro 3.5). De vernietiging van de bestreden
beslissing met betrekking tot de eerste verweerder leidt dan ook tot de
vernietiging van de beslissing met betrekking tot de tweede verweerder.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
22 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: Kenis, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Verbist en D. Dielen, Antwerpen.

Nr. 155 - 22.2.11
2° KAMER - 22 februari 2011

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER WET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG - ARTIKEL 36, 6° - BESCHERMD RECHTSGOED - STRAFBAAR
GESTELD FEIT

Uit de artikelen 36, 6°, Wet Goederenvervoer over de weg en 31, §1, 5°, KB Goederenvervoer over de weg volgt dat niet het gebruik op zich van een voertuig op de openbare weg
met een massa in beladen toestand die meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa,
maar wel de wederrechtelijke aanwending van de vergunning door overtreding van haar
voorwaarden met als gevolg dat het voertuig op de openbare weg wordt gebruikt met overschrijding van de maximale toegelaten massa, krachtens de Wet Goederenvervoer over de
weg strafbaar is.
(ADM TEAM HEAVY WEIGHT bvba)

ARREST

(AR P.10.1577.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Turnhout van 2 september 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, twee middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 31, §1, 5°, van het koninklijk
besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg (hierna:
KB Goederenvervoer over de weg) en artikel 35 en 36, 6°, van de wet van 3 mei
1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (hierna: Wet
Goederenvervoer over de weg): de appelrechters veroordelen de eiseres wegens
een overtreding op de Wet Goederenvervoer over de weg alhoewel de
telastlegging "als onderneming betreffende het vervoer van zaken over de weg
met een vergunning nationaal vervoer en/of een vergunning communautair
vervoer, een voertuig of een sleep te hebben gebruikt waarvan de totale massa in
beladen toestand of waarvan de afmetingen hoger zijn dan de voor dit voertuig of
deze sleep toegelaten normen of dan de normen toegelaten door het algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen" niet strafbaar is
krachtens voormelde wet, maar door de Wet Technische Eisen Voertuigen,
evenals het KB Technische Eisen Voertuigen.
2. Artikel 36, 6°, Wet Goederenvervoer over de weg stelt strafbaar de schending
van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten, wanneer de schending de
bepalingen betreft inzake "de krachtens artikel 22, §1, 7°, door de Koning
vastgestelde voorschriften inzake de geldigheid van de vervoersvergunningen".
De correctionele strafmaat voor deze in artikel 36, 6°, bedoelde inbreuk op de
vergunning wordt bepaald in artikel 35 van dezelfde wet.
Artikel 31, §1, 5°, KB Goederenvervoer over de weg bepaalt dat de
vergunningen nationaal vervoer en de vergunningen communautair vervoer
ongeldig zijn "wanneer zij worden gebruikt voor een voertuig of een sleep
waarvan de totale massa in beladen toestand of waarvan de afmetingen hoger
zijn dan de voor dit voertuig of deze sleep toegelaten normen of dan de normen
toegelaten door het algemeen reglement op de technische eisen waarvan de
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren
moeten voldoen".
3. Uit deze bepalingen volgt dat niet het gebruik op zich van een voertuig op de
openbare weg met een massa in beladen toestand die meer bedraagt dan de
maximale toegelaten massa, maar wel de wederrechtelijke aanwending van de
vergunning door overtreding van haar voorwaarden, met als gevolg dat het
voertuig op de openbare weg wordt gebruikt met overschrijding van de
maximale toegelaten massa, krachtens de Wet Goederenvervoer over de weg
strafbaar is.
4. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
- de vergunning van de eiseres inzake het uitzonderlijk vervoer maximaal 72 ton
toeliet, doch niet op een zondag;
- de vergunning niet gold op een zondag, zodat er op die zondag wel degelijk
sprake was van een overlading, omdat zoals eerder gesteld voor een zondag geen
vergunning was; de eiseres had geen vergunning voor uitzonderlijk vervoer op
zondag, zodat op zondag maximaal 44.000 kilo mocht worden vervoerd;
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- op de kwestieuze dag de eiseres niet voldeed aan het algemeen reglement op de
technische eisen (op weekdagen moest de eiseres daar niet aan voldoen
ingevolge de vergunning voor uitzonderlijk vervoer, maar op zondag wel).
Met die redenen oordelen de appelrechters niet alleen dat de eiseres een voertuig
op de openbare weg heeft gebruikt met overschrijding van de maximaal
toegelaten massa, maar ook dat deze overschrijding het gevolg is van het nietnaleven van de voorwaarden van de vergunning, en de overtreding aldus
betrekking heeft op de geldigheid van deze vervoervergunning in de zin van
artikel 36, 6°, Wet Goederenvervoer over de weg.
Zodoende verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden
vonnis beantwoordt niet het verweer van de eiseres dat (1) geen enkele wets- of
uitvoeringsbepaling inzake goederenvervoer of enige andere wetsbepaling het
verrichten van uitzonderlijk vervoer op een zondag verbiedt; (2) aan de eiseres
geen enkele schuld terzake het concrete tijdstip van het uitzonderlijk vervoer op
zondag kan verweten worden.
6. De appelrechters oordelen dat het verbod tot het verrichten van uitzonderlijk
vervoer op zondag een voorwaarde was van de vergunning die de eiseres op
grond van de Wet Goederenvervoer over de weg verkreeg. Voorts beantwoorden
zij het verweer van de eiseres dat de haar verweten gedraging geen strafbare
overtreding vormt, zonder dat zij daarbij elk argument moeten beantwoorden dat
tot staving van dit verweer wordt aangevoerd, zonder een afzonderlijk middel te
vormen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Goethals, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie: Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. Spriet,
Turnhout.

Nr. 156 - 22.2.11
2° KAMER - 22 februari 2011
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1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - WET VAN 16 JANUARI 2009 - AARD - GEVOLG
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - WET VAN 16 JANUARI 2009 AARD - GEVOLG
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - WET VAN 16 JANUARI 2009 - AARD GEVOLG
1º, 2° en 3° Artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, dat is ingevoegd bij
artikel 2 van de wet van 16 januari 2009, en dat bepaalt dat de feitenrechter of het Hof van
Cassatie bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie de zaak aan het openbaar ministerie kan overzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen
voor de in artikel 235ter bepaalde controle, is een wet van rechtspleging die, in samenhang
met artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling
bevoegdheid verleent om in het daarin bedoelde geval de controle uit te voeren over de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, en die overeenkomstig artikel 3
Gerechtelijk Wetboek van onmiddellijke toepassing is op de hangende rechtsgedingen 1.
(Artt. 189ter, vierde lid, en 235ter, Wetboek van Strafvordering)
(P.)

ARREST

(AR P.10.1670.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 september 2010, op verwijzing
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 6 januari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 189ter, eerste en derde lid, en
235ter Wetboek van Strafvordering: het arrest verklaart ten onrechte dat de
kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om met toepassing van de
vermelde wetsartikelen uitspraak te doen; op het ogenblik van de uitspraak van
het vonnis van de correctionele rechtbank dat de zaak naar het openbaar
ministerie verwijst om toepassing te maken van artikel 235ter Wetboek van
1 Zie: Cass., 12 mei 2009, AR P.09.0568.N, AC, 2009, nr. 313.
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Strafvordering, bestond het vierde lid van artikel 189ter van dat wetboek niet;
bijgevolg had de kamer van inbeschuldigingstelling geen bevoegdheid om met
toepassing van artikel 235ter voornoemd uitspraak te doen.
2. Bij vonnis van 28 mei 2008 stelt de correctionele rechtbank te Gent vast dat de
kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak gedaan heeft over de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie uitgevoerd op
grond van de schriftelijke bevestiging van de verleende machtiging van 23 maart
2004. Het zendt overeenkomstig artikel 189ter, eerste en derde lid, de zaak over
naar het openbaar ministerie teneinde de kamer van inbeschuldigingstelling te
vorderen met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de
controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie
uit te voeren zoals omschreven in de schriftelijke beslissing van de
onderzoeksrechter ter bevestiging van de verleende machtiging en in de
verlenging ervan op 7 juni 2004.
3. Artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, dat is ingevoegd bij
artikel 2 van de wet van 16 januari 2009, bepaalt dat de feitenrechter of het Hof
van Cassatie bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het
openbaar ministerie kan overzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van
inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde
controle.
4. Deze wetsbepaling is een wet van rechtspleging die, in samenhang met artikel
235ter Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling
bevoegdheid verleent om in het daarin bedoelde geval de controle uit te voeren
over de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie. Overeenkomstig
artikel 3 Gerechtelijk Wetboek is die bepaling van onmiddellijke toepassing op
de hangende rechtsgedingen.
5. Ingevolge het arrest van het Hof van 6 januari 2009 en de verwijzing van de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling, was de zaak bij deze
rechtsgeldig aanhangig. Overeenkomstig artikel 3 Gerechtelijk Wetboek, was op
het ogenblik van de uitspraak artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van
Strafvordering op het geschil van toepassing en verleende bijgevolg bevoegdheid
aan de kamer van inbeschuldigingstelling om overeenkomstig artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering de controle over de uitgevoerde bijzondere
opsporingsmethode observatie uit te voeren.
Het middel kan niet aangenomen worden.
(...)
Ambtshalve onderzoek
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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Maffei – Gelijkluidende conclusie: Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H.
Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 157 - 22.2.11
2° KAMER - 22 februari 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - INKIJKOPERATIE MACHTIGING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VOORWAARDEN - DRAAGWIJDTE
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - INKIJKOPERATIE MACHTIGING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIARITEIT VERPLICHTING - GRENS
1º Uit de artikelen 46quinquies, §1, eerste lid, en 46quinquies, §3, Wetboek van Strafvordering volgt dat de procureur des Konings in de schriftelijke machtiging tot een inkijkoperatie
voor een private plaats dient vast te stellen dat op het ogenblik van die machtiging er
ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken
als bedoeld in artikel 90ter, §2 en §4, Wetboek van Strafvordering, of gepleegd worden of
zouden worden in het kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis
Strafwetboek; niet vereist is dat de procureur des Konings in de schriftelijke machtiging
vermeldt welke die ernstige aanwijzingen concreet zijn of de precieze aanwijzingen
vermeldt op basis waarvan hij vermoedt dat zich op die plaats zaken bedoeld in §2, 1°, van
dit artikel bevinden, dat er bewijzen van kunnen worden verzameld of dat ze gebruikt wordt
door personen op wie een verdenking rust.
2º Uit artikel 46quinquies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de procureur
des Konings in de schriftelijke machtiging tot inkijkoperatie dient vast te stellen dat op het
ogenblik van die machtiging andere middelen dan de machtiging tot inkijkoperatie niet lijken
te volstaan om de waarheid aan de dag te leggen; niet vereist is dat de procureur des
Konings in de schriftelijke machtiging vermeldt waarom de inkijkoperatie concreet onontbeerlijk is.
(A.)

ARREST

(AR P.10.1754.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 8 oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 46quinquies, §1 en §3, Wetboek
van Strafvordering: het arrest onderzoekt niet of de machtiging van de procureur
des Konings tot een inkijkoperatie voor een private plaats de vereiste ernstige en
precieze aanwijzingen vermeldt, maar stelt zich in diens plaats door a posteriori
doorheen het strafdossier zelf op zoek te gaan naar de ernstige en precieze
aanwijzingen; de ernstige aanwijzingen voor strafbare feiten bedoeld door artikel
90ter, §2 en §4, Wetboek van Strafvordering of in het kader van een criminele
organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis Strafwetboek, moeten in de
machtiging tot inkijkoperatie zelf worden vermeld.
2. Artikel 46quinquies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de
procureur des Konings bij een schriftelijke en met redenen omklede beslissing de
politiediensten kan machtigen om te allen tijde, buiten medeweten van de
eigenaar of van zijn rechthebbenden, of zonder hun toestemming, een private
plaats te betreden, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten
een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken als bedoeld in artikel 90ter, §2 en §4,
Wetboek van Strafvordering, of gepleegd worden of zouden worden in het kader
van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis Strafwetboek, en de
overige middelen niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.
Artikel 46quinquies, §3, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de procureur
des Konings enkel kan beslissen tot een inkijkoperatie ten aanzien van plaatsen
waarvan men op basis van precieze aanwijzingen vermoedt dat er zich zaken
bedoeld in §2, 1°, van dit artikel bevinden, dat er bewijzen van kunnen worden
verzameld of dat ze gebruikt worden door personen op wie een verdenking rust.
3. Uit die bepalingen volgt dat de procureur des Konings in de schriftelijke
machtiging tot een inkijkoperatie voor een private plaats dient vast te stellen dat
op het ogenblik van die machtiging er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare
feiten een misdrijf uitmaken of zouden uitmaken als bedoeld in artikel 90ter, §2
en §4, Wetboek van Strafvordering, of gepleegd worden of zouden worden in het
kader van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis Strafwetboek.
Niet is vereist dat de procureur des Konings in de schriftelijke machtiging
vermeldt welke die ernstige aanwijzingen concreet zijn of de precieze
aanwijzingen vermeldt op basis waarvan hij vermoedt dat zich op die plaats
zaken bedoeld in §2, 1°, van dit artikel bevinden, dat er bewijzen van kunnen
worden verzameld of dat ze gebruikt wordt door personen op wie een verdenking
rust.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel
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46quinquies, §1 en §3, Wetboek van Strafvordering: in de machtiging tot
inkijkoperatie is geen enkele concrete motivering vermeld met betrekking tot de
precieze aanwijzingen van strafbare feiten.
5. In zoverre het onderdeel de machtiging tot inkijkoperatie bekritiseert en dus
niet is gericht tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.
6. Voor het overige is het onderdeel geheel afgeleid uit de tevergeefs in het
eerste onderdeel aangevoerde schending en is het mitsdien niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 46quinquies, §1, Wetboek van
Strafvordering: het arrest beslist ten onrechte dat een machtiging tot
inkijkoperatie voldoende met redenen is omkleed met de stijlformule dat andere
middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te
brengen.
8. Volgens artikel 46quinquies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan
de procureur des Konings bij een schriftelijke en met redenen omklede beslissing
de politiediensten machtigen om te allen tijde, buiten medeweten van de eigenaar
of van zijn rechthebbenden, of zonder hun toestemming, een private plaats te
betreden, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een
misdrijf uitmaken of zouden uitmaken als bedoeld in artikel 90ter, §2 en §4,
Wetboek van Strafvordering, of gepleegd worden of zouden worden in het kader
van een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis Strafwetboek, en de
overige middelen niet lijken te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.
9. Uit die bepaling volgt dat de procureur des Konings in de schriftelijke
machtiging dient vast te stellen dat op het ogenblik van die machtiging andere
middelen dan de machtiging tot inkijkoperatie niet lijken te volstaan om de
waarheid aan de dag te leggen.
Niet is vereist dat de procureur des Konings in de schriftelijke machtiging
vermeldt waarom de inkijkoperatie concreet onontbeerlijk is.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: Timperman, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. M. Souidi, Antwerpen en F. Lenders, Antwerpen.
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RECHTSWEIGERING - ARTIKEL 258, STRAFWETBOEK - MATERIEEL BESTANDDEEL
Artikel 258 Strafwetboek stelt strafbaar de weigering recht te spreken, onder welk voorwendsel ook, zonder evenwel kwaliteitseisen op te leggen aan de rechterlijke uitspraak;
tegen een feitelijk of juridisch foutieve beslissing staan in voorkomend geval de wettelijk
voorziene rechtsmiddelen open.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. D.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
In voorliggende zaak stelt zich de vraag naar de draagwijdte van artikel 258 Strafwetboek,
waarin rechtsweigering als misdrijf wordt omschreven.
In een vonnis van 28 mei 2009 had een alleenzetelend rechter in de correctionele recht bank te Antwerpen een beklaagde vrijgesproken die vervolgd werd voor een feit van dief stal met braak. De motieven waarop die vrijspraak werd gestoeld bestonden erin dat de
rechter vaststelde dat de beklaagde, die reeds ettelijke keren voor analoge feiten was
veroordeeld, ook op 05 februari 2009 door hem voor een dergelijk feit tot 18 maanden
effectieve gevangenisstraf was veroordeeld en dat de niet-uitvoering van die rechterlijke
uitspraak het plegen van de nieuwe feiten heeft mogelijk gemaakt. In zijn vonnis besloot
de rechter als volgt: 'De straffeloosheid die het gevolg is van deze niet-uitvoering kan niet
anders dan voornamelijk veelplegers aan te zetten tot het voortzetten van hun criminele
activiteit. In die zin is een rechterlijke uitspraak zinloos en van geen enkele waarde en
worden nieuwe feiten door de niet-uitvoering uitgelokt.' Daarop deed de rechter toch een
uitspraak en sprak hij de beklaagde vrij 1.
De Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen dagvaardde de rechter voor
het hof van beroep2 wegens het misdrijf omschreven in artikel 258 van het Strafwetboek:
rechtsweigering. Het bestreden arrest van 21 oktober 2010 sprak de rechter vrij. Het hof
van beroep oordeelde dat artikel 258 strafwetboek niet de rechter sanctioneert die foutief
recht doet, doch enkel de rechter die nalaat een uitspraak te doen. Tegen die beslissing
tekende de Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen cassatieberoep aan.
3. Eiser in cassatie voert aan dat het bestreden arrest artikel 258 Strafwetboek schendt
door te oordelen dat de in die bepaling vervatte uitdrukking 'het aan partijen verschul digde recht' enkel inhoudt dat de rechter, met betrekking tot de voor hem hangende vorde ringen, tot een uitspraak moet komen en als dusdanig geen kwaliteitseisen aan de
uitspraak stelt. Aldus zou het bestreden arrest deze uitdrukking uitleggen op een wijze die
niet door de wetgever werd bedoeld.
Eiser huldigt de juridische stelling dat ook aan de strafbaarstelling van artikel 258 Straf wetboek wordt voldaan wanneer een (straf)rechter zich formeel uitspreekt over de voor
hem aanhangige zaak, maar daarbij de kerntaken miskent die bij de behandeling van een
strafdossier ter terechtzitting op hem rusten3.
1 De Procureur des Konings tekende tegen dit vonnis hoger beroep aan. Bij arrest van 14 oktober
2009 werd de beklaagde door het hof van beroep te Antwerpen, na herkwalificatie van het feit in een
poging tot diefstal met braak, met eenparigheid van stemmen veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 8 maanden.
2 Procedure voorrecht van rechtsmacht.
3 Deze kerntaken omvatten, volgens de eiser, de taak: 1) de kwalificatie van de aan de verdachte ten
laste gelegde feiten te verifiëren; 2) na te gaan of de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste
gelegde feiten bewezen werd; 3) de strafwet toe te passen wanneer hij deze schuld bewezen acht en
er geen rechtvaardigings-, schulduitsluitings- of beslissende verschoningsgrond bestaat en 4) zich uit
te spreken over de burgerlijke vordering die op de strafvordering is geënt.
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I. Incriminatie van rechtsweigering: ontwikkelingsgeschiedenis.
4. Artikel 258 Strafwetboek bepaalt dat 'ieder rechter, ieder bestuurder of lid van een
bestuurslichaam die onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen of de duisterheid
van de wet, weigert het aan partijen verschuldigde recht te spreken, gestraft wordt met een
geldboete van tweehonderd frank tot vijfhonderd frank en kan worden veroordeeld tot
ontzetting van het recht om openbare ambten, bediendingen of betrekkingen te vervullen'.
De tekst van deze bepaling is het resultaat van een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Ze
werd geïnspireerd op de tekst van artikel 185 van de Code Pénal (1810), die op zijn beurt
beïnvloed was door verschillende bepalingen van de Franse Code de Procédure Civile
(1806) en door artikel 4 van de Code Civil (1804).
5. De eerste wettelijke bepaling die de mogelijkheid tot vervolging wegens rechtsweige ring expliciteerde, was artikel 4 van de Code Civil. Volgens deze bepaling kon elke
rechter die weigerde uitspraak te doen, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisternis of onvolledigheid van de wet wegens rechtsweigering vervolgd worden 4.
Voor een goed begrip van deze bepaling, moet ze in haar historische context worden
teruggeplaatst. Het doel dat met de opname van dit artikel in de Code Civil werd beoogd,
was te verhinderen dat rechters hun beslissingen op willekeurige wijze zouden opschorten
of uitstellen 'par des référés au législateur' 5. Tot dan toe waren rechtbanken er krachtens
artikel 12 van het decreet van 16 augustus 1790 betreffende de gerechtelijke organisatie
toe gehouden zich tot het wetgevend lichaam te wenden, telkens ze meenden dat het
noodzakelijk was hetzij een wet te interpreteren, hetzij een nieuwe wet op te stellen 6. De
mogelijkheid die de rechters zo geboden werd om te weigeren uitspraak te doen onder
voorwendsel van het stilzwijgen of de duisternis van de wet veroorzaakte enorme vertragingen in de werking van justitie: bij de minste moeilijkheid die over de interpretatie van
de wet rees en zelfs wanneer de wet niet letterlijk in een oplossing voor het geschil
voorzag, wendden de rechters zich tot de wetgever die - ingenomen door belangrijker
aangelegenheden - naliet zich uit te spreken. Deze praktijk van 'référés au Corps
législatif" werd door artikel 4 van de Code Civil afgeschaft 7. Het stilzwijgen, de duisternis
of onvolledigheid van de wet ontsloeg de rechter niet langer van zijn plicht uitspraak te
doen. Of, met de woorden van Portalis: "il faudra toujours qu'il rende un jugement: il ne
pourrait suspendre son ministère, sans s'exposer au reproche d'un déni de justice."8
Bij de redactie van deze bepaling wilde men evenwel vermijden dat een al te imperatieve
formulering van de verplichting uitspraak te doen de rechtbanken een vrijgeleide zou
geven om zich op het terrein van de wetgever te begeven. Vanuit die bezorgdheid werd
deze bepaling in facultatieve termen gelibelleerd, zodat een rechter die zich niet zou
uitspreken niet noodzakelijk zou worden vervolgd, maar wel kon worden vervolgd 9.
Het is niet duidelijk of een rechter die zich aan rechtsweigering schuldig maakte op grond
4 Artikel 4 van de Code Civil bepaalde letterlijk: "Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du
silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de
justice." Code Civil des Français, Édition originale et seule officielle, Paris, De l'imprimerie de la
République, 1804.
5 Fenet, A., Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Tome sixième, Paris, Au dépôt
Rue Saint-André-Des-Arcs nr. 51, 1827, p. 15, 355.
6 Duverger, JB, Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil
d'État, Deuxième édition, Tome premier, Paris, Guyot et Scribe, 1834, p. 311.
7 Dagar, C.H., Le nouveau Ferrière ou dictionnaire de droit et de pratique, civil, commercial,
criminel et judiciaire, Tome Premier, Paris, Garnery, 1804, p. 569.
8 Fenet, A., Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Tome sixième, Paris, Au dépôt
Rue Saint-André-Des-Arcs nr. 51, 1827, p. 269.
9 Fenet, A., Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Tome sixième, Paris, Au dépôt
Rue Saint-André-Des-Arcs nr. 51, 1827, p. 21, 24.
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van artikel 4 van de Code Civil ook strafrechtelijk kon worden vervolgd 10. Vast staat daarentegen dat de opstellers van de Code Civil er zich van bewust waren dat deze nieuwe
bepaling verhaal op de rechter mogelijk maakte wanneer de rechter onder voorwendsel
van het stilzwijgen, de duisternis of onvolledigheid van de wet zou weigeren uitspraak te
doen11.
6. Het verhaal op de rechter of de 'Prise à partie' was de klassieke techniek om rechtswei gering te sanctioneren. Een Ordonnantie van april 1667 verplichte de rechters van de
koninklijke en seigneuriale jurisdicties om onverwijld uitspraak te doen in zaken die in
staat waren te worden beoordeeld. Ze bepaalde dat de rechters in eerste aanleg die zouden
weigeren of nalaten over deze zaken uitspraak te doen, tot uitspraak zouden worden
aangemaand en dat na twee aanmaningen, enerzijds beroep kon worden aangetekend
wegens rechtsweigering, anderzijds de verslaggever of voorzitter van het rechtscollege tot
betaling van schadevergoeding kon worden gedagvaard 12.
De bepalingen van deze ordonnantie vonden hun weerklank in de Code de Procédure
Civile die in 1806 werd afgekondigd en waarin werd voorzien dat in geval van rechtswei gering verhaal op de rechter mogelijk was 13. Daarbij werd bepaald dat er rechtsweigering
was wanneer de rechters weigerden te antwoorden op de verzoekschriften of het nalieten
uitspraak te doen over de zaken die in staat waren 14. Krachtens artikel 507 van de Code de
Procédure Civile werd rechtsweigering vastgesteld door twee aan de rechters betekende
rekwisities15. Pas na deze twee rekwisities was verhaal op de rechter mogelijk 16.
7. In 1810, bij de totstandkoming van de Code Pénal, was daarentegen de consensus
gegroeid dat een rechter zijn macht tegenover particulieren misbruikte wanneer hij
weigerde recht te spreken na verzoek van de partijen en een waarschuwing van zijn over sten17. In artikel 185 van de Code Pénal werd rechtsweigering voor het eerst als misdrijf
10 Tijdens de parlementaire voorbereiding van deze bepaling werd slechts opgemerkt dat rechters
krachtens deze bepaling ook in geval van het stilzwijgen, de duisternis of onvolledigheid van de wet
verplicht waren uitspraak te doen, "sous peine de forfaiture". Fenet, A., Recueil complet des travaux
préparatoires du code civil, Tome sixième, Paris, Au dépôt Rue Saint-André-Des-Arcs nr. 51, 1827,
p. 176.
11 Fenet, A., Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Tome sixième, Paris, Au dépôt
Rue Saint-André-Des-Arcs nr. 51, 1827, p. 106.
12 Titel XXV, Art. I, II, IV Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, Donnée à Saint
Germain en Laye au mois d'Avril 1667. Zie daaromtrent verder: Rodier, M.-A. , Questions sur l'ordonnance de Louis XIV, du Mois d'avril 1667, Toulouse, Dupleix, Laporte & Compagnie, 1769, p.
523-530.
13 Art. 505, 4° Code de Procédure Civile, Édition originale et seule officielle, Paris, De l'imprimerie
impériale, 1806.
14 Art. 506 Code de Procédure Civile, Édition originale et seule officielle, Paris, De l'imprimerie
impériale, 1806.
15 Artikel 507 Code de Procedure Civile bepaalde letterlijk: "Le déni de justice sera constaté par
deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours, au
moins pour les juges de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges: tout
huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction." Code de Procédure Civile,
Édition originale et seule officielle, Paris, De l'imprimerie impériale, 1806. Zie daaromtrent: Beltjens,
G., Encyclopédie du droit civil belge, Quatrième partie, Code de Procédure Civile, Liège, Jaques
Godenne, 1897, Tôme II, p. 43.
16 Art. 508 Code de Procédure Civile, Édition originale et seule officielle, Paris, De l'imprimerie
impériale, 1806.
17 Exposé des motifs du chapitre III du titre I du livre III du Code des Délits et des Peines, fait par
M. le Comte Berlier, conseiller d'État et orateur du gouvernement, dans la séance du Corps Législatif
du 6 février 1810, in L OCRÉ, J.-G., La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou
commentaire et complément des codes français, Parijs, Treuttel et Würtz, 1832, Deel XXX, p. 247;
Rapport fait au Corps Législatif dans la séance du 16 février 1810, par M. Noailles, en présentant le
vœu d'adoption émis par la commission législative sur le chapitre III du Titre I du livre II du Code
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omschreven. Deze bepaling luidde: 'Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité
administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité
de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et
qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs,
pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq
cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq
ans jusqu'à vingt.'18.
De tekst van deze bepaling werd onmiskenbaar geïnspireerd door artikel 4 van de Code
Civil. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat de weigering het aan partijen verschuldigde
recht te spreken onder het voorwendsel van het stilzwijgen of de duisterheid van de wet,
in de incriminatie begrepen werd. De vervolging van een rechter die zich aan rechtsweigering schuldig maakte volgens artikel 185 van de Code Pénal was facultatief, wat verklaard
wordt door het feit dat er bij de redactie van deze bepaling naar overeenstemming met de
tekst van artikel 4 van de Code Civil werd gezocht 19.
De tekst van artikel 185 van de Code Pénal sloot ook aan op de bepalingen betreffende
rechtsweigering uit de Code de Procédure Civile. In de lijn van artikel 506 van de Code
de Procédure Civile, moest geen bijzonder voorwendsel worden aangehaald opdat van
rechtsweigering in de zin van artikel 185 van de Code Pénal sprake zou zijn. Bovendien
werd het verzoek van de partijen om uitspraak te doen, dat krachtens artikel 507 van de
Code de Procédure Civile ter vaststelling van rechtsweigering vereist was, in artikel 185
van de Code Pénal tot een element van de strafbaarstelling verheven. De redenering dat
van een weigering recht te spreken slechts sprake kon zijn indien de partijen de rechter
vooraf formeel om een uitspraak hadden verzocht, verklaart allicht waarom de tekst van
artikel 185 van de Code Pénal gewag maakte van de weigering "het aan partijen verschul digde recht te spreken".
Inhoudelijk week artikel 185 van de Code Pénal slechts af van de oudere, burgerrechtelijke bepalingen door de ruimere omschrijving van zijn personeel toepassingsgebied en
door de miskenning van een voorafgaandelijke verwittiging of aanmaning van oversten
als een constitutief bestanddeel van het misdrijf rechtsweigering te expliciteren.
8. Ofschoon de tekst van artikel 185 van de Code Pénal het uitgangspunt was voor de
redactie van het huidige artikel 258 Strafwetboek, werd het toch niet ongewijzigd over
genomen.
Zo werd het woord 'tribunal' uit de tekst verwijderd, omdat het overbodig werd geacht:
elke rechtbank is uit rechters samengesteld en het zijn deze rechters die zich aan de
rechtsweigering schuldig maken die de wet bestraft, niet de rechtbank als geheel 20. Een
gelijkaardige redenering kan verklaren waarom de in artikel 185 van de Code pénal
gebruikte woorden 'autorité administrative' in artikel 258 Strafwetboek door de woorden
'membre d'un corps administratif' werden vervangen 21.
In tegenstelling tot artikel 185 van de Code Pénal stelt artikel 258 Strafwetboek de
bestraffing van rechtsweigering niet langer afhankelijk van de miskenning van een voor Pénal, in Ibidem, p. 286-287.
18 Art. 185 Code Pénal, Édition originale et seule officielle, Paris, Firmin Didot, 1810.
19 Procès-verbaux du Conseil d'État, Séance du 8 août 1809, in L OCRÉ, J.-G., La législation civile,
commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des codes français, Parijs,
Treuttel et Würtz, 1832, Deel XXX, p. 147-148.
20 Rapports addressés à M. le ministre de la Justice par la commission chargée de la révision du
Code pénal, Parl. Stukken Kamer 1857-1858, Bijlage bij stuk nr. 48, p. 670.
21 Parl. Hand. Senaat 26 februari 1866, p. 238. Zie ook: Les Novelles Droit Pénal, Brussel, Larcier,
1972, Deel III, p. 209-210; NYPELS, J.-S.-G., SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété principalement
au point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant-Christophe & Cie, 1897, Deel II, p. 157; Pandectes
Belges, Brussel, Bruylant, 1878, Deel I, kol. 777.
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afgaandelijke verwittiging of aanmaning van oversten. Tijdens de parlementaire besprekingen in de Senaat werd opgemerkt dat die voorwaarde de toepassing van deze bepaling
ten aanzien van rechters kon bemoeilijken en dat de weigering uitspraak te doen nadat de
partijen daarom hadden verzocht kon volstaan om strafbaar te zijn 22. Die zienswijze kon
op bijval van de Minister van Justitie rekenen: de voorliggende strafbepaling vormde de
sanctie van artikel 4 van het Burgerlijk Wetboek, dat geen verwittiging of aanmaning van
oversten vereiste om tot vervolging wegens rechtsweigering over te gaan 23.
De Minister van Justitie ging echter niet in op de suggestie de bewoording van deze straf bepaling nauwer te doen aansluiten bij de tekst van artikel 507 van de Code de Procédure
Civile, door de volgehouden weigering uitspraak te doen na een tweede verzoek van de
partijen als voorwaarde voor bestraffing te expliciteren: 'Je ne crois pas qu'il soit utile de
stipuler dans l'art. (258) que le délit n'existera que pour autant que les formalités prescrites
en matière civile aient été remplis, puisque cela va de soi. Le Code de procédure civile
doit être soumis à un travail de révision; Lorsque ce travail sera discuté, on pourra s'oc cuper du point soulevé par l'honorable baron d'Anethan. Pour le moment, mieux vaut
parler en termes généraux, et de se rapporter aux lois qui règlent la matière'. 24 Die voorkeur voor meer algemene bewoordingen verklaart allicht waarom in de uiteindelijke tekst
van artikel 258 van het Strafwetboek geen specifieke verwijzing naar het verzoek van de
partijen om uitspraak te doen meer voorkomt en dat er nog slechts gewag wordt gemaakt
van de weigering om 'het aan partijen verschuldigde recht te spreken'.
Tenslotte zagen de opstellers van het Strafwetboek niet meer in waarom de vervolging
wegens rechtsweigering als facultatief zou moeten worden omschreven. Er werd immers
aangenomen dat slechts op goede gronden tot vervolging wegens rechtsweigering zou
worden overgegaan 25.
II. Het beschermde rechtsgoed.
9. Met artikel 258 Strafwetboek wilde de wetgever sancties stellen op de overtreding van
het in artikel 4 van de Code Civil omschreven verbod van rechtsweigering. Als dusdanig
honoreerde de wetgever de doelstelling die aan artikel 4 Code Civil ten grondslag lag,
namelijk de rechters te verplichten uitspraak te doen over elk geschil dat hen werd voor gelegd en, meer in het bijzonder, te vermijden dat ze hun oordeel dienaangaande zouden
uitstellen of opschorten onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of onvolle digheid van de wet.
22 Parl. Hand. Senaat 1865-1866, zitting van 26 februari 1866, p. 238; Parl. Hand. Senaat 18651866, zitting van 26 april 1866, p. 505.
23 Parl. Hand. Senaat 1865-1866, zitting van 27 april 1866, p. 511. Het is dan ook geheel onterecht
dat door sommige auteurs wordt volgehouden dat slechts aan de incriminatie van artikel 258 Sw.
wordt voldaan in zoverre een rechter, bestuurder of lid van een bestuursorgaan door zijn hiërachisch
overste werd verwittigd of aangemaand uitspraak te doen. (N YPELS, J.-S.-G., SERVAIS, J., Le code pénal
belge interprété principalement au point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant-Christophe & Cie,
1897, Deel II, p. 157; Pandectes Belges, Brussel, Bruylant, 1878, Deel I, kol. 776; R IGAUX, M.,
TROUSSE, P.-E., Les crimes et les délits du code pénal, Brussel, Bruylant, 1963, Boekdeel IV, p. 336.)
Die zienswijze wordt gesteund op de tekst van artikel 185 van de Code Pénal en verantwoord als
zijnde noodzakelijk om de "weigering" te karakteriseren die de wet beoogt te bestraffen. (N YPELS, J.S.-G., SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique,
Brussel, Bruylant-Christophe & Cie, 1897, Deel II, p. 157; R IGAUX, M., TROUSSE, P.-E., Les crimes et
les délits du code pénal, Brussel, Bruylant, 1963, Boekdeel IV, p. 336) Dit standpunt vindt echter
geen steun in de tekst van artikel 258 Sw. en druist in tegen de bedoeling van de wetgever.
24 Parl. Hand. Senaat 1865-1866, zitting van 27 april 1866, p. 511.
25 Rapports addressés à M. le ministre de la Justice par la commission chargée de la révision du
Code pénal, Parl. Stukken Kamer 1857-1858, bijlage bij stuk nr. 48, p. 671. Over de wijziging van de
strafmaat, zie: Rapports addressés à M. le ministre de la Justice par la commission chargée de la révi sion du Code pénal, Parl. Stukken Kamer 1857-1858, bijlage bij stuk nr. 48, p. 671.
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10. Het rechtsgoed dat artikel 258 Strafwetboek beschermt, is de goede werking van de
justitie: door rechtsweigering strafbaar te stellen wordt de rechter gedwongen zich ten
volle te kwijten van de opdracht die de Grondwet hem voorbehoudt en wordt voorzien in
het noodzakelijke complement op het verbod op rechtsweigering 26.
III. Elementen van de strafbaarstelling.
10. De strafbaarstelling van artikel 258 Strafwetboek beperkt zich tot personen die hoedanigheid hebben van 'rechter, bestuurder, of lid van een bestuursorgaan'. Ze omschrijft het
materieel bestanddeel van het misdrijf als de weigering 'het aan partijen verschuldigde
recht' te spreken. Ze maakt geen gewag van een bijzonder intentioneel element.
10.1. De begrippen 'bestuurder' en 'lid van een bestuursorgaan' moeten volgens de
rechtsleer functioneel worden opgevat: slechts de ambtenaar die met een rechtsprekende
functie belast is kan zich aan rechtsweigering schuldig maken 27. Het Hof zich heeft bij die
functionele benadering aangesloten, door bij arrest van 8 december 1981 aan te nemen dat
het misdrijf omschreven bij artikel 258 Strafwetboek slechts gepleegd kan worden door
een persoon, een rechter of lid van een bestuurslichaam, die met een jurisdictionele
functie belast is28.
10.2. Wat het intentioneel element betreft, wordt aangenomen dat het misdrijf omschreven
bij artikel 258 Strafwetboek algemeen opzet vereist 29.
11. Het materieel element dat in artikel 258 Strafwetboek wordt omschreven als de weigering 'het aan partijen verschuldigde recht' te spreken verdient bijzondere aandacht.
Deze bewoordingen werden overgenomen uit de tekst van artikel 185 van de Code Pénal,
waarin ze uitdrukking gaven aan de redenering dat van een weigering recht te spreken
slechts sprake kon zijn indien de partijen de rechter vooraf om een uitspraak hadden
verzocht. Die redenering werd ook bij de redactie van artikel 258 van het Strafwetboek
gevolgd. De wetgever gaf te kennen dat, onder voorbehoud van de herziening van de
Code de Procédure Civile, slechts aan de strafbaarstelling van artikel 258 van het Strafwetboek werd voldaan indien de partijen de rechter vooraf, overeenkomstig het bepaalde
bij artikel 507 van de Code de Procédure Civile, om een uitspraak hadden verzocht.
Maar de bijzondere rechtspleging die de artikelen 507 en 508 van de Code de Procédure
Civile inzake rechtsweigering voorschreven, werd niet overgenomen in het Gerechtelijk
Wetboek30. Thans kan het formeel verzoek van de partijen dan ook niet meer als een
toepassingsvoorwaarde van artikel 258 Sw. in aanmerking worden genomen 31. Dat de
26 DOUCET, J.-P., "Le déni de justice: une incrimination nécessaire", Journal des proces 1995, nr. 277,
p. 11; DOUCET, J.-P., "Le déni de justice: une incrimination nécessaire (suite)", Journal des proces
1995, nr. 278, p. 9.
27 BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, Brussel, Bruylant, 1901, Deel I, p. 335-336;
Les Novelles Droit Pénal, Brussel, Larcier, 1972, Deel III, p. 210; N YPELS, J.-S.-G., SERVAIS, J., Le
code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant-Chris tophe & Cie, 1897, Deel II, p. 156, 157; Pandectes Belges, Brussel, Bruylant, 1878, Deel I, kol. 777;
RIGAUX, M., TROUSSE, P.-E., Les crimes et les délits du code pénal, Brussel, Bruylant, 1963, Boekdeel
IV, p. 334, 335.
28 Cass. 8 december 1981, nr. 6518, Pas. 1982, I, p. 466.
29 DOUCET, J.-P., "Le déni de justice: une incrimination nécessaire (suite)", Journal des proces 1995,
nr. 278, p. 10; Les Novelles Droit Pénal, Brussel, Larcier, 1972, Deel III, p. 212.
30 Ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Verslag van de Heer C HARLES VAN
REEPINGHEN, Koninklijk Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, Parl. St. Senaat 1963-1964,
nr. 60, p. 264.
31 Vóór de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek werd het formeel verzoek om uitspraak
van de partijen daarentegen terecht als een toepassingsvoorwaarde van artikel 258 van het Strafwet boek aangemerkt. Zie: NYPELS, J.-S.-G., SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété principalement au
point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant-Christophe & Cie, 1897, Deel II, p. 156-157;
Pandectes Belges, Brussel, Larcier, 1889, Deel XXIX, kol. 753; R IGAUX, M., TROUSSE, P.-E., Les
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tekst van artikel 258 van het Strafwetboek daar nog steeds op alludeert, door van 'het aan
partijen verschuldigde recht' gewag te maken, neemt niet weg dat deze bewoording nu van
elke bijzondere betekenis is ontdaan.
Deze vaststelling geldt des te sterker wanneer men er rekening mee houdt dat artikel 5 van
het Gerechtelijk Wetboek, volgens de opstellers van dit wetboek, de rechtsweigering
bepaalt die krachtens artikel 258 van het Strafwetboek tot strafvervolging aanleiding kan
geven32. Artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek maakt geen gewag van het 'aan partijen
verschuldigde recht', maar bepaalt dat er rechtsweigering bestaat wanneer de rechter
weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid
of de onvolledigheid van de wet.
Het materieel bestanddeel van het misdrijf dat in artikel 258 Strafwetboek omschreven
wordt, is dus niets anders dan de bij artikel 5 Gerechtelijk Wetboek omschreven rechtsweigering, de 'weigering recht te spreken' 33.
12. Uitgaande van de rechtspraak van het Hof betreffende artikel 258 Strafwetboek moet
thans worden aangenomen:
dat er van rechtsweigering sprake is wanneer de rechter onder gelijk welk voorwendsel
weigert recht te spreken, maar dat daarvan geen sprake kan zijn als de rechter alleen een
middel terzijde laat of zelfs oordeelt hierop niet te moeten antwoorden, getuigen weigert
te horen of de conclusies van een deskundigenonderzoek aanneemt of verwerpt 34.
dat uit het feit alleen dat de wet de kennisname van bepaalde zaken aan de rechter onttrekt
geen rechtsweigering kan worden afgeleid 35.
13. Uitgaande van de rechtspraak van het Hof betreffende artikel 5 van het Gerechtelijk
Wetboek, moet worden aangenomen:
dat de rechter, behoudens in de gevallen waarin hij zich wettelijk moet onthouden, niet
mag weigeren recht te spreken over de geschillen die hem worden voorgelegd 36;
crimes et les délits du code pénal, Brussel, Bruylant, 1963, Boekdeel IV, p. 336.
32 Ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Verslag van de Heer C HARLES VAN
REEPINGHEN, Koninklijk Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, Parl. St. Senaat 1963-1964,
nr. 60, p. 19, 264
33 Meerdere auteurs stellen dat naast de eigenlijke weigering recht te spreken ook het nalaten recht
te spreken onder de strafbaarstelling van artikel 258 van het Strafwetboek begrepen is. (Les Novelles
Droit Pénal, Brussel, Larcier, 1972, Deel III, p. 212; NYPELS, J.-S.-G., SERVAIS, J., Le code pénal belge
interprété principalement au point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant-Christophe & Cie, 1897,
Deel II, p. 156, 157; RIGAUX, M., TROUSSE, P.-E., Les crimes et les délits du code pénal, Brussel, Bruylant, 1963, Boekdeel IV, p. 335) Die zienswijze werd gesteund op de tekst van artikel 506 van de
Code de Procédure Civile (NYPELS, J.-S.-G., SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété principalement
au point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant-Christophe & Cie, 1897, Deel II, p. 157.) Sommige
auteurs gaan nog verder en stellen dat niet alleen de weigering en het nalaten recht te spreken als
strafbare rechtsweigering in aanmerking komen, maar dat artikel 258 Sw. zich uitstrekt tot alle
gevallen waarin de rechter die regelmatig werd gevat zich onthoudt en de zaak op onafgehandeld
laat. (Les Novelles Droit Pénal, Brussel, Larcier, 1972, Deel III, p. 212; Pandectes Belges, Brussel,
Larcier, 1889, Deel XXIX, kol. 753.) Die zienswijze werd dan verantwoord door te wijzen op het
enuntiatief karakter van artikel 506 van de Code de Procédure Civile. (Pandectes Belges, Brussel,
Larcier, 1889, Deel XXIX, kol. 753. Vgl. NYPELS, J.-S.-G., SERVAIS, J., Le code pénal belge interprété
principalement au point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant-Christophe & Cie, 1897, Deel II, p.
157.) Deze interpretaties van artikel 258 Sw. kunnen echter sinds de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk Wetboek niet meer worden bijgevallen. Artikel 506 van de Code de Procédure Civile
werd immers niet overgenomen in het Gerechtelijk Wetboek en artikel 5 van het Gerechtelijk
Wetboek maakt geen gewag meer van het nalaten recht te spreken.
34 Cass. 13 december 2000, P.00.1678.F, AC 2000, nr. 690, p. 1985.
35 Cass. 19 mei 2004, P.04.0352.F, AC 2004, nr. 270, p. 890.
36 Cass. 11 oktober 2002, C.01.0235.N, AC 2002, nr. 532, p. 2148. In het verlengde hiervan
oordeelde het Hof later dat het louter verlangen van de leden van het volgens de wet bepaalde gerecht
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dat artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek wordt geschonden door het vonnis dat, op de
vordering van een schadeloosstelling van 900 euro ter compensatie van de kosten voor de
verdediging, één euro provisionele schadevergoeding toekende en de zaak voor onbe paalde tijd uitstelde, op grond van de overweging dat de desbetreffende problematiek, in
het vooruitzicht van een wetgevend initiatief, in diverse raadgevende commissies werd
besproken. Het Hof overwoog daarbij dat de omstandigheid dat de schadeloosstelling van
de kosten van de verdediging het voorwerp zou kunnen zijn van een tussenkomst van de
wetgever, de rechter niet ontslaat van zijn verplichting uitspraak te doen over het voorwerp van de vordering37.
dat de loutere omstandigheid dat de rechter voor de behandeling van een zaak ten gronde
geen snellere behandeling voorziet dan voor andere zaken die hij behandelt, terwijl een
snelle behandeling desgevallend beter zou beantwoorden aan de geest van de wetgeving,
aan de belangen van een of meer partijen of efficiënter zou kunnen zijn, geen rechtsweigering uitmaakt38.
dat er geen sprake kan zijn van rechtsweigering als de rechter alleen maar een middel
terzijde laat of oordeelt hierop niet te moeten antwoorden 39.
14. Het Hof heeft zich echter ook los van de artikelen 258 Strafwetboek en 5 Gerechtelijk
Wetboek over de draagwijdte van het begrip rechtsweigering uitgesproken. Uit de desbetreffende rechtspraak kan worden afgeleid:
dat een rechter zich aan rechtsweigering zou schuldig maken indien hij de voor hem
aanhangig gemaakte vordering gegrond zou verklaren, maar zou nalaten aan dat oordeel
de wettelijk voorgeschreven rechtsgevolgen te verbinden. Geconfronteerd met een
verzoek tot onttrekking van een tuchtvervolging aan de Franstalige Raad van Beroep van
de Orde van Geneesheren, overwoog het Hof bij arrest van 21 mei 1987 namelijk dat 'het
Hof, als het dat verzoek inwilligt, overeenkomstig artikel 658 van het Gerechtelijk
Wetboek, de zaak moet verwijzen naar de rechter die het aanwijst" en "dat de verwijzing
naar een andere Franstalige raad van beroep van de Orde van Geneesheren (...) onmoge lijk is en dat de onttrekking zonder verwijzing met rechtsweigering gelijk zou staan'. 40
dat de Rechterlijke Macht verplicht is de handelingen van een ieder die voor hem wordt
gebracht te oordelen, wil hij geen rechtsweigering begaan 41.
IV. Besluit.
15. Zoals hoger reeds vermeld gaat de Procureur-generaal bij het hof van beroep te
Antwerpen uit van een extensieve interpretatie van artikel 258 Strafwetboek, die ook
toelaat een inhoudelijke toets van een rechterlijke beslissing uit te voeren 42.
Die redenering lijkt mij niet te kunnen worden gevolgd. Met artikel 258 van het Strafwet boek wilde de wetgever sancties stellen op de overtreding van het in artikel 4 van de Code
Civil omschreven verbod op rechtsweigering. Als dusdanig honoreerde de wetgever de
doelstelling die aan artikel 4 Code Civil ten grondslag lag, namelijk rechters te verplichten
uitspraak te doen over de geschillen die hun worden voorgelegd en, meer in het bijzonder,
om geen zitting te hebben in de zaak niet van aard is om deze magistraten te ontslaan van hun
verplichting de zaak te behandelen, tenzij zou blijken dat precieze omstandigheden hen verhinderen
om van deze zaak kennis te nemen. Cass. 12 november 2004, C.04.0448.N, AC 2004, nr. 545, p.
1821. Deze rechtspraak sluit echter veeleer aan bij Cass. 12 augustus 2003, C.03.0269.N, AC 2003,
nr. 399, p. 1561.
37 Cass. 11 oktober 2006, P.06.0627.F, Pas. 2006, nr. 479, p. 2024.
38 Cass. 28 februari 2002, C.01.0540.N, AC 2002, nr. 149, p. 652.
39 Cass. 27 mei 2005, C.03.0610.N, AC 2005, nr. 302, p. 1140.
40 Cass. 21 mei 1987, RW 1987-1988, nr. 14, p. 29
41 Cass. 5 april 1996, A.94.0002.F, AC 1996, nr. 111, p. 247.
42 Cfr. Supra sub randnummer 3.
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te vermijden dat ze hun oordeel dienaangaande zouden uitstellen of opschorten onder
voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of onvolledigheid van de wet. De inter pretatie die het bestreden arrest aan de incriminatie van artikel 258 Strafwetboek geeft,
strookt dus wel degelijk met de bedoeling van de wetgever.
Door van 'het aan partijen verschuldigde recht' gewag te maken, geeft artikel 258 Straf wetboek uitdrukking aan de door de wetgever gevolgde redenering dat van een weigering
recht te spreken slechts sprake kon zijn indien de partijen de rechter vooraf om een
uitspraak hadden verzocht. Nu het formeel verzoek van de partijen als toepassingsvoor waarde van dat artikel is vervallen, komt deze bewoording geen bijzondere betekenis
meer toe.
Op geen enkel punt in de ontwikkelingsgeschiedenis van artikel 258 Strafwetboek gaf de
wetgever te kennen dat het zijn bedoeling was om met deze bepaling kwaliteitseisen aan
de rechterlijke beoordeling te stellen, laat staan de miskenning daarvan strafbaar te stellen.
Uit de rechtspraak van het Hof blijkt niet dat aan de strafbaarstelling van artikel 258 Straf wetboek zou worden voldaan wanneer een strafrechter zich formeel uitspreekt over de
voor hem aanhangige zaak, maar de door de eiser omschreven kerntaken miskent die bij
de behandeling van een strafdossier ter terechtzitting op hem rusten.
Samenvattend kan gesteld worden dat het materiële bestanddeel van de delictsomschrij ving in het huidige artikel 258 Strafwetboek niet anders is dan de bij artikel 5 van het
Gerechtelijk Wetboek omschreven weigering om recht te spreken. Het gaat met andere
woorden om een louter formeel gegeven dat niet kan uitgebreid worden tot het opleggen
van bepaalde inhoudelijke kwaliteitseisen waaraan een rechterlijk oordeel moet voldoen.
Zo niet bestaat het gevaar dat via artikel 258 Strafwetboek een censuur zou kunnen
worden opgelegd aan rechterlijke beslissingen.
Bijgevolg verantwoordt het bestreden arrest met de redenen die het bevat zijn beslissing
naar recht.
Conclusie: Verwerping
ARREST

(AR P.10.1806.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, eerste kamer recht doende in correctionele zaken, van 21 oktober
2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 258 Strafwetboek: een rechter
weigert het aan partijen verschuldigde recht te spreken "wanneer hij, onder het
voorwendsel dat de niet-uitvoering van een voorgaande aan beklaagde opgelegde
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straf het door hem te beoordelen feit had uitgelokt, een beklaagde, waarvan de
schuld aan het ten laste gelegde en te beoordelen feit vaststaat en ten aanzien
waarvan noch een rechtvaardigingsgrond, noch een schulduitsluitingsgrond en/of
een beslissende verschoningsgrond kan weerhouden worden, desalniettemin
vrijspreekt door onderschuiving van een volstrekt onbestaande en onwettige
exceptie en zich vervolgens als gevolg aan de vrijspraak, die geen steun kan
vinden in de voormelde onbestaande en wederrechtelijke exceptie van
uitlokking, onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering en zodoende de burgerlijke partij op een onrechtmatige wijze berooft
van al haar rechten"; het arrest oordeelt ten onrechte dat het in artikel 258
Strafwetboek bedoelde "aan partijen verschuldigde recht" enkel inhoudt dat de
rechter met betrekking tot de voor hem hangende vorderingen tot een louter
formele uitspraak moet komen die aan geen kwaliteitseisen onderworpen is en
zonder dat het daarbij enig belang heeft of er al dan niet een concrete invulling
werd gegeven aan de verschillende opdrachten die de kerntaak uitmaken van een
rechter.
2. Artikel 258 Strafwetboek stelt strafbaar de weigering, onder welk
voorwendsel ook, recht te spreken. Het legt evenwel geen kwaliteitseisen op aan
de rechterlijke uitspraak. Tegen een feitelijk of juridisch foutieve beslissing staan
in voorkomend geval de wettelijk voorziene rechtsmiddelen open.
3. De rechters oordelen dat:
- het door de verweerder gewezen vonnis merkwaardig is en er belangrijke
bemerkingen te maken zijn bij het onderzoek door de verweerder van de hem
voorgelegde zaak en bij de misdrijfomschrijving van de hem voorliggende
feiten;
- de door de verweerder gegeven argumenten om tot een vrijspraak te besluiten,
bezwaarlijk als juridisch correct kunnen worden aangeduid, wat bevestigd wordt
door het arrest van het hof van beroep waarbij zijn vonnis werd hervormd;
- het concept "uitlokking", zoals door de verweerder toegepast, evenwel geen
voorwendsel is om geen recht te doen, hoogstens een weinig overtuigend motief
om vrij te spreken;
- het door de verweerder ondertekende document een werkelijk vonnis is, te
weten een gerechtelijke beslissing die, mocht ze definitief geworden zijn,
vaststellingen bevat waarop niemand nog had kunnen terugkomen;
- de verweerder foutief recht heeft gesproken en het niet uitgesloten is dat hij
erop uit was een politiek statement te doen, maar dat hij niet heeft nagelaten een
vonnis te vellen waarin over de gestelde vorderingen uitspraak wordt gedaan.
Aldus verantwoorden de rechters hun beslissing naar recht dat de verweerder niet
schuldig is aan rechtsweigering.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
22 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie: Timperman, advocaat-generaal.
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — ALLERLEI VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - CASSATIEBEROEP - AFSTAND VAN
CASSATIEBEROEP - AFSTAND DIE OP DWALING BERUST - GEVOLG
2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - VERZOEK
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3º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - CASSATIEBEROEP ARTIKEL 31, VOORLOPIGE HECHTENISWET - TOEPASSELIJKHEID
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VREEMDELINGENWET VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - CASSATIEBEROEP - ARTIKEL 31, VOORLOPIGE
HECHTENISWET - TOEPASSELIJKHEID
5º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE MAATREGEL ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELING VAN DE WETTIGHEID VAN DE OPSLUITING - CRITERIA
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL
- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE MAATREGEL BEOORDELING VAN DE WETTIGHEID VAN DE OPSLUITING - CRITERIA
7º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - VERZOEK
TOT INVRIJHEIDSTELLING - VOORWAARDE - TERMIJN VAN ÉÉN MAAND - BEREKENING
1º, 2°, 3° en 4° Artikel 31 Voorlopige Hechteniswet is niet van toepassing op het cassatieberoep tegen een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet
over het beroep van een vreemdeling tegen de te zijnen aanzien met toepassing van de
Vreemdelingenwet genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving, zodat de
afstand van het cassatieberoep, die uitgaat van een andere rechtsopvatting, op dwaling
berust en niet kan worden verleend.
5º en 6º Wanneer het onderzoeksgerecht kennis neemt van het beroep dat de vreemdeling
krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet heeft ingesteld tegen een vrijheidsberovende maatregel, op een ogenblik dat de geldigheidsduur van die maatregel reeds is
verstreken maar er een beslissing tot verlenging is genomen, dient het bij de beoordeling
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van de wettigheid van de opsluiting, de regelmatigheid na te gaan van de beslissing tot
verlenging. (Art. 71, eerste lid, Vreemdelingenwet)
7º Een verzoek tot invrijheidstelling kan overeenkomstig artikel 71, derde lid, Vreemdelingenwet pas om de maand worden ingediend; deze bepaling strekt ertoe te vermijden dat de
vrijheidsberoving van de vreemdeling voortdurend aan de beoordeling van de onderzoeksgerechten wordt onderworpen, zodat hieruit volgt dat deze termijn van een maand dient
gerekend te worden vanaf de laatste beschikking of arrest van het onderzoeksgerecht tot
handhaving van de vrijheidsberoving1. (Art. 71, eerste lid, Vreemdelingenwet)
(J. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid)

ARREST

(AR P.11.0225.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 januari 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. Zij
doet ook afstand van het cassatieberoep.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. De afstand gaat volledig uit van de onjuiste rechtsopvatting dat artikel 31
Voorlopige Hechteniswet van toepassing is op het cassatieberoep tegen een
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over het
beroep van een vreemdeling tegen de te zijnen aanzien met toepassing van de
Vreemdelingenwet genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving, en
de vrijheidsberoving van de eiseres daardoor sinds 5 februari 2011 onwettig is.
De afstand die op dwaling berust, kan niet worden verleend.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 71, eerste en derde lid,
Vreemdelingenwet: de kamer van inbeschuldigingstelling kon zich niet eerder
uitspreken over de wettigheid van de beslissing tot verlenging van de opsluiting
van 24 december 2010, zodat het arrest het tweede verzoekschrift tot
invrijheidstelling, ingediend op 3 januari 2011 en waarin de eiseres de wettigheid
van de verlenging aanvocht, onterecht niet-ontvankelijk verklaart omdat het is
ingediend minder dan een maand nadat het eerste verzoekschrift tot
invrijheidstelling bij arrest van 30 december 2010 ongegrond werd verklaard.
1 Cass., 21 sept. 2010, AR P.10.1456.N, AC, 2010, nr. 535; Zie: Cass., 31 aug. 2010, AR
P.10.1423.N, AC, 2010, nr. 490.
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3. Wanneer het onderzoeksgerecht kennis neemt van het beroep dat de
vreemdeling krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet heeft ingesteld
tegen een vrijheidsberovende maatregel, op een ogenblik dat de geldigheidsduur
van die maatregel reeds is verstreken maar er een beslissing tot verlenging is
genomen, dient het bij de beoordeling van de wettigheid van de opsluiting, de
regelmatigheid na te gaan van de beslissing tot verlenging. Het
onderzoeksgerecht kan in dat geval de vrijheidsberoving immers niet handhaven
tenzij de beslissing tot verlenging wettig is.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.
4. Een verzoek tot invrijheidstelling kan overeenkomstig artikel 71, derde lid,
Vreemdelingenwet pas om de maand worden ingediend. Deze bepaling strekt
ertoe te vermijden dat de vrijheidsberoving van de vreemdeling voortdurend aan
de beoordeling van de onderzoeksgerechten wordt onderworpen. Hieruit volgt
dat deze termijn van een maand dient gerekend te worden vanaf de laatste
beschikking of arrest van het onderzoeksgerecht tot handhaving van de
vrijheidsberoving.
5. Het arrest stelt vast dat de eiseres op 8 december 2010 een eerste
verzoekschrift tot invrijheidstelling heeft ingediend dat ongegrond werd
verklaard bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 december
2010. Het stelt verder vast dat uit het arrest van 30 december 2010 duidelijk
blijkt dat de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat de
maatregelen van vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied van
26 oktober 2010 en de verlenging van 24 december 2010 overeenkomstig de wet
zijn genomen.
Het arrest oordeelt op grond van die vaststellingen naar recht dat het tweede
verzoekschrift tot invrijheidstelling, ingediend op 3 januari 2011 en gericht tegen
de op 24 december 2010 genomen maatregel van verlenging van opsluiting, niet
ontvankelijk is omdat de eiseres dergelijk verzoekschrift krachtens artikel 71,
derde lid, Vreemdelingenwet slechts om de maand kan indienen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Mestdagh – Gelijkluidende conclusie: Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Z.
Chihaoui, Brussel.
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Nr. 160 - 23.2.11
2° KAMER - 23 februari 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - VOORONDERZOEK - VERHOOR VRIJHEIDSBEROVING - VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT MISKENNING - SCHULDIGVERKLARING - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORWAARDEN
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - VOORONDERZOEK VERHOOR - VRIJHEIDSBEROVING - VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - MISKENNING - SCHULDIGVERKLARING - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK VOORWAARDEN
3º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - VOORONDERZOEK VERHOOR - VRIJHEIDSBEROVING - VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - MISKENNING - SCHULDIGVERKLARING - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK VOORWAARDEN
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - MEDISCH DESKUNDIGENONDERZOEK EENZIJDIG KARAKTER
5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - TERECHTZITTING - PROCESVERBAAL - VERKLARINGEN - ONDERZOEKSRECHTER - HOOFD VAN HET ONDERZOEK - TRANSCRIPTIE VERPLICHTING - GRENZEN
6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ZITTINGSBLAD PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - GERECHTELIJK WETBOEK - ARTIKEL 783 TOEPASSING
7º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - TERECHTZITTING GETUIGENVERKLARINGEN - TRANSCRIPTIE - VERPLICHTING - GRENZEN - RECHT VAN VERDEDIGING
8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - PROCEDURE OP
DE TERECHTZITTING - GETUIGENVERKLARINGEN - TRANSCRIPTIE - VERPLICHTING - GRENZEN
1º, 2° en 3° Het feit dat er tijdens de vrijheidsberoving geen advocaat aanwezig was bij een
politieverhoor kan aan een eventuele schuldigverklaring in de weg staan in zoverre zij
uitsluitend of op beslissende wijze zou steunen op door middel van een dergelijk verhoor
verkregen zelfbeschuldigende verklaringen, zonder dat de verhoorde persoon heeft afgezien van de bijstand van een raadsman of vrij ervoor gekozen heeft van die bijstand af te
zien1. (Artt. 6.1, 6.3 en 6.3.c, EVRM)
4º Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij tijdens het voorbereidend onderzoek verrichte deskundigenonderzoeken naar de geestelijke gezondheid van de eiser als
regelmatig worden aangemerkt, met name omdat die deskundigenonderzoeken eenzijdig
werden verricht, is onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk, aangezien het middel niet
vermeldt in hoeverre de gesprekken van de eiser met de deskundigen, die de conclusies
dienden te onderzoeken die zij uit de voormelde deskundigenonderzoeken hebben afgeleid
en waarover hij tegenspraak heeft kunnen voeren zodra zij in het onderzoeksdossier waren
neergelegd, het recht op een eerlijke behandeling van de zaak in het gedrang zou brengen.
1 Cass., 5 jan. 2011, AR P.10.1618.F, AC, 2011, nr.10.
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(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
5º De artikelen 312 en 354, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, verplichten de
voorzitter van het hof van assisen niet ertoe om het verzoek van de beschuldigde in te
willigen om in het proces-verbaal van de terechtzitting de uitleg op te nemen van de onderzoeksrechter en van het hoofd van het onderzoek, over de wijze waarop een verdachte
tijdens het voorbereidend onderzoek wordt verhoord. (Artt. 312 en 354, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering)
6º Artikel 783 van het Gerechtelijk Wetboek is niet toepasselijk in strafzaken. (Art. 783,
Gerechtelijk Wetboek)
7º en 8º Het ontbreken van de transcriptie van de voor de jury afgenomen getuigenverklaringen miskent het recht van verdediging niet, aangezien de verdediging het recht behoudt
om tijdens de volledige duur van de zitting conclusies neer te leggen betreffende de feiten
en de verklaringen waarvan de echtheid of de teneur volgens haar schriftelijk moeten
worden vastgesteld. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1811.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de tussenarresten van 18 en 22 oktober
2010 alsook tegen het motiverend en het veroordelend arrest van het hof van
assisen van de provincie Luik van 26 en 27 oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het arrest van 18 oktober 2010
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het hof van assisen dat het uit het dossier niet "alle
zelfbeschuldigende verhoren" afgelegd zonder de bijstand van een advocaat,
alsook de akte van beschuldiging die op die verklaringen steunt, heeft laten
verwijderen.
Het feit dat er tijdens de vrijheidsberoving geen advocaat aanwezig was bij het
politieverhoor kan een eventuele schuldigverklaring in de weg staan in zoverre
zij uitsluitend of op overwegende wijze zou steunen op door middel van een
dergelijk verhoor verkregen zelfbeschuldigende verklaringen, zonder dat de
verhoorde persoon heeft verzaakt aan de bijstand van een raadsman of vrij

Nr. 160 - 23.2.11

HOF VAN CASSATIE

613

ervoor gekozen heeft van die bijstand af te zien.
Door te vermelden dat door de afwezigheid van een advocaat bij de uitvoering
van de onderzoekshandelingen die werden verricht ná de eerste verschijning
voor de raadkamer, het recht op een eerlijke behandeling van de zaak niet is
miskend, verantwoordt het hof van assisen zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser oefent kritiek uit op de beslissing waarbij de tijdens het voorbereidend
onderzoek verrichte deskundigenonderzoeken naar zijn geestelijke gezondheid
als regelmatig worden aangemerkt. Hij voert aan dat ze nietig moeten worden
verklaard aangezien zij eenzijdig werden verricht. Hij voert aan dat de
mogelijkheid om het deskundigenverslag in memories of tijdens de rechtszitting
te betwisten geen geldig equivalent kan zijn van het recht om aan het
deskundigenonderzoek mee te werken.
Met betrekking tot de geestelijke gezondheid van degene die het voorwerp van
die onderzoeken is, impliceren de bekritiseerde deskundigenonderzoeken, door
hun aard, dat hij betrokken was bij de onderzoeken van de deskundigen.
Het middel vermeldt niet in hoeverre de gesprekken van de eiser met de
deskundigen die hem dienden te onderzoeken alsook wat zij daaruit hebben
geconcludeerd en waarover hij tegenspraak heeft kunnen voeren zodra die
stukken in het onderzoeksdossier werden neergelegd, het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak in het gedrang zouden brengen.
Het middel is onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep tegen het arrest van 22 oktober 2010
Eerste middel
Tweede onderdeel
Het hof van assisen wordt verweten dat het hof het verzoek van de beschuldigde
heeft afgewezen, waarin hij vraagt om in het proces-verbaal van de rechtszitting
de uitleg op te nemen van de onderzoeksrechter en van het hoofd van het
onderzoek over de wijze waarop een verdachte tijdens het voorbereidend
onderzoek wordt ondervraagd.
De artikelen 312 en 354, tweede lid, Wetboek van Strafvordering verplichten de
voorzitter van het hof van assisen niet ertoe om een dergelijk verzoek in te
willigen, zodat hij, door het af te wijzen, de voormelde bepalingen niet schendt.
Het eveneens door het middel aangevoerde artikel 783 Gerechtelijk Wetboek is
niet toepasselijk in strafzaken.
Het ontbreken van de transcriptie van de voor de jury afgenomen
getuigenverklaringen miskent het recht van verdediging niet, aangezien de
verdediging het recht behoudt om tijdens de volledige duur van de zitting
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conclusies neer te leggen betreffende de feiten en de verklaringen waarvan de
echtheid of de teneur volgens haar schriftelijk moeten worden vastgesteld.
Het middel faalt naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Cassatieberoepen tegen de arresten van 26 en 27 oktober 2010
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten van zijn cassatieberoepen.
23 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Steffens – Gelijkluidende conclusie: Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Nève, Luik.

Nr. 161 - 23.2.11
2° KAMER - 23 februari 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET
VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - BEGRIP
2º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - BEGRIP
3º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - VOORWAARDEN
4º VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJN - INGAAN - VERSTEKVONNIS - BETEKENING - RECHT OM
VERZET AAN TE TEKENEN EN TERMIJN - VERMELDINGEN - VERZUIM - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERSTEKVONNIS - BETEKENING - RECHT OM VERZET AAN TE
TEKENEN EN TERMIJN - VERMELDING - VERZUIM - TOEGANG TOT DE RECHTERLIJKE INSTANTIE MISKENNING
6º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - VERZET - TERMIJN INGAAN - VERSTEKVONNIS - BETEKENING - VERMELDINGEN - RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN EN
TERMIJN - VERZUIM - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID
7º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - RECHTSPUNTEN
DIE NIET BIJ HET HOF AANHANGIG ZIJN GEMAAKT - UITWERKINGEN
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1º en 2º Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, §1, van het Wetboek van Strafvordering,
kan de veroordeelde, wanneer bij een definitief arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden is geschonden, de heropening vragen van de
rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling op de strafvordering die tegen hem was
ingesteld in de zaak die bij het voormelde Hof is aangebracht1. (Artt. 442bis en 442ter,
Wetboek van Strafvordering)
3º Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, beveelt
het Hof van Cassatie de heropening van de rechtspleging, wanneer uit het onderzoek van
de aanvraag blijkt dat de bestreden beslissing ten gronde strijdig is met het Europees
Verdrag, voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die slechts door een heropening kunnen worden hersteld 2. (Art. 442quinquies,
Wetboek van Strafvordering)
4º, 5° en 6° Wanneer de betekening van het bij verstek gewezen arrest geen melding
maakt van het recht om verzet aan te tekenen en evenmin van de termijn om dat recht uit te
oefenen, kan het verzet dat te laat is aangetekend niet onontvankelijk worden verklaard
wegens laattijdigheid, zoniet wordt de veroordeelde het recht op toegang tot een rechterlijke
instantie ontzegd3. (Art. 6, EVRM)
7º Het Hof is niet bevoegd om adviezen te geven over rechtspunten die geen verband
houden met de uitkomst van de cassatieberoepen en van de bij het Hof aanhangig
gemaakte verzoeken.
(H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.2047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op de griffie is ingekomen op 29 december 2010,
ondertekend is door een advocaat die sedert meer dan tien jaar bij de balie is
ingeschreven en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht, verzoekt de eiser om de heropening van de rechtspleging die geleid
heeft tot het arrest van het Hof van 27 juni 2007.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van 15 september 2006 heeft het hof van beroep te Brussel de eiser bij
verstek veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf alsook tot een geldboete, omdat
hij met name als leider deelgenomen heeft aan de activiteiten van een
terroristische groep.
Het arrest werd nog diezelfde dag aan de eiser betekend, in de strafinrichting
waar hij was opgesloten.
Op 16 september 2006 gaf de eiser achtereenvolgens de wil te kennen om "hoger
1 Cass., 9 april 2008, AR P.08.0051.F, AC, 2008, nr. 214.
2 Ibid.
3 Zie Hof Mensenrechten, Da Luz Dominguez Fereira t/ België, 24 mei 2007.
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beroep" in te stellen tegen de veroordeling en vervolgens om het aldus genoemde
rechtsmiddel ongedaan te maken.
Op 29 oktober 2006 tekende hij verzet aan.
Bij arrest van 9 maart 2007 heeft het hof van beroep te Brussel het verzet wegens
laattijdigheid niet ontvankelijk verklaard.
Het cassatieberoep dat de eiser tegen die beslissing heeft ingesteld werd op 27
juni 2007 door het Hof verworpen.
Bij arrest van 29 juni 2010 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
beslist dat de verwerping van het verzet van de eiser wegens laattijdigheid,
laatstgenoemde het recht op toegang tot een rechterlijke instantie had ontzegd, en
dat artikel 6.1 EVRM bijgevolg geschonden werd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Aanvraag tot heropening van de rechtspleging
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, §1, Wetboek van Strafvordering, kan de
veroordeelde, wanneer bij een definitief arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens is vastgesteld dat het EVRM is geschonden, de heropening
vragen van de rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling op de
strafvordering die tegen hem was ingesteld in de zaak die bij het voormelde Hof
is aangebracht.
Krachtens artikel 442quinquies, eerste lid, beveelt het Hof van Cassatie de
heropening van de rechtspleging, wanneer uit het onderzoek van de aanvraag
blijkt dat de bestreden beslissing ten gronde strijdig is met het EVRM, voor
zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden
die slechts door een heropening kunnen worden hersteld.
Het voormelde arrest van het Europees Hof van 29 juni 2010, dat definitief is
geworden op 29 september 2010, heeft beslist dat de verwerping, wegens
laattijdigheid, van het verzet dat de eiser tegen het verstekarrest van 15
september 2006 had aangetekend en de daaruit voortvloeiende weigering om de
rechtspleging te heropenen, de eiser het recht op toegang tot een rechterlijke
instantie hadden ontzegd, waardoor artikel 6.1 EVRM wordt geschonden op
grond dat de betekening die hem van dat arrest was gedaan, geen melding
maakte van de termijn om verzet aan te tekenen.
Het arrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2007 had in strijd daarmee
beslist dat artikel 6.1 EVRM niet vereiste dat de akte van betekening van de bij
verstek uitgesproken veroordeling, melding diende te maken van het recht om
verzet aan te tekenen en van de termijn om dat recht uit te oefenen.
Die beslissing is onverenigbaar met de beslissing van het Europees Hof.
De eiser voert overigens aan dat het bij verstek gewezen arrest de straf heeft
verzwaard die hem door de eerste rechter was opgelegd, door die van zeven op
acht jaar gevangenisstraf te brengen. Hij zet uiteen dat hij nog steeds ter
uitvoering van die straf is opgesloten en dat de beslissing om het verzet niet
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ontvankelijk te verklaren hem belet heeft om voor de appelrechters
daadwerkelijk tegenspraak te voeren over de tegen hem ingebrachte
beschuldigingen.
Uit de aanvraag blijkt dus dat de veroordeelde partij de zeer ernstige nadelige
gevolgen blijft ondervinden die slechts door een heropening kunnen worden
hersteld.
Aangezien de beide in artikel 442quinquies, eerste lid, bedoelde voorwaarden
verenigd zijn, is er grond tot heropening van de rechtspleging.
B. Cassatieberoep van de eiser tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel van 9 maart 2007
Eerste middel
De eiser voert aan dat artikel 6.1 EVRM vereist dat de akte van betekening van
het bij verstek gewezen veroordelend arrest, melding maakt van het recht om
verzet aan te tekenen alsook van de termijn om dat recht uit te oefenen.
Wanneer de betekening van het bij verstek gewezen arrest geen melding maakt
van het recht om verzet aan te tekenen en evenmin van de termijn om dat recht
uit te oefenen, kan het verzet dat te laat is aangetekend niet onontvankelijk
worden verklaard wegens laattijdigheid, op straffe van de veroordeelde het recht
op toegang tot een rechterlijke instantie te ontzeggen.
Het arrest van 9 maart 2007 dat het tegendeel beslist, schendt artikel 6.1 EVRM,
volgens de uitlegging die het Europees Hof eraan geeft in zijn arrest van 29 juni
2010.
Het middel is gegrond.
C. Het verzoek om advies
De eiser vraagt het Hof om advies over de uitlegging die aan artikel 442bis
Wetboek van Strafvordering dient te worden gegeven, in zoverre het de aanvraag
tot heropening van de rechtspleging afhankelijk stelt van een definitief arrest van
het Europees Hof dat een schending van het Verdrag vaststelt. Hij vraagt dat het
Hof van Cassatie zou verduidelijken of de eenzijdige verklaring dat het Verdrag
geschonden is, zoals geformuleerd door de Regering van de Staat waar de
verzoeker werd berecht, kan volstaan om de heropening van de rechtspleging aan
te vragen, zonder de uitspraak van het Europees Hof over de reeds door die
regering toegegeven schending te moeten afwachten.
Het Hof is niet bevoegd om adviezen te geven over rechtspunten die geen
verband houden met de uitkomst van de cassatieberoepen en van de bij het Hof
aanhangig gemaakte verzoeken.
Dat verzoek is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Beveelt de heropening van de rechtspleging.
Trekt het arrest in dat het Hof op 27 juni 2007 onder het nummer P.07.0333.F
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heeft gewezen, in zoverre het uitspraak doet over het cassatieberoep dat A. H.
tegen een arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 9
maart 2007 heeft ingesteld.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk ingetrokken arrest.
Vernietigt het arrest dat het voormelde hof van beroep op 9 maart 2007 in de
zaak van de eiser heeft gewezen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Verwerpt het verzoek om advies.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
23 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
Steffens – Gelijkluidende conclusie: Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A.
Chateau, Brussel en F. Bruyns, Brussel.

Nr. 162 - 23.2.11
2° KAMER - 23 februari 2011

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - VREEMDELING - VRIJHEIDSBEROVING KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING - BELGISCHE STAAT - CASSATIEBEROEP GEEN BETEKENING - ONTVANKELIJKHEID
Het cassatieberoep van de Belgische Staat waarvan uit de stukken van de rechtspleging
niet blijkt dat het werd betekend aan de partij waartegen het was gericht, is niet ontvanke lijk1.
(BELGISCHE STAAT, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0259.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 januari 2011.
De eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr.162.
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Beoordeling
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat het cassatieberoep werd
betekend aan de partij waartegen het was gericht.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter: ridder de Codt, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. D. Matray, Luik, D. Belkacemi, Luik en N. Chevalier, Brussel.

Nr. 163 - 23.2.11
2° KAMER - 23 februari 2011

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - ARREST GEACHT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN - TERECHTZITTING - RECHTSDAGBERICHT - GRIFFIE VERWITTIGING - VERZUIM - GEVOLGEN - VERLIES VAN HET TEGENSPREKELIJK GEACHT KARAKTER
2º VERZET - CASSATIE - ARREST VAN HET HOF - GEACHT OP TEGENSPRAAK TE ZIJN GEWEZEN TERECHTZITTING - RECHTSDAGBERICHT - GRIFFIE - VERWITTIGING - VERZUIM - GEVOLGEN VERLIES VAN HET TEGENSPREKELIJK GEACHT KARAKTER
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TERECHTZITTING
- RECHTSDAGBERICHT - GRIFFIE - VERWITTIGING - ADVOCATEN
4º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - STRAFVORDERING - BURGERLIJKE BELANGEN - ONDERSCHEID
5º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - MISDRIJF - OMSCHRIJVING - DEBAT - BURGERLIJKE PARTIJ - BELANG - GRENZEN
6º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OMSCHRIJVING - DEBAT - BURGERLIJKE PARTIJ
- BELANG - GRENZEN
7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - HOF VAN ASSISEN VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - GEVOLGEN - PARTIJ IN
HET GEDING

1º en 2º Wanneer de griffie verzuimt een rechtsdagbericht van de zaak te versturen, ten
minste vijftien dagen vóór de zitting, ontneemt dat het arrest van het Hof het tegensprekelijk
karakter dat het geacht werd te bezitten. (Artt. 1106, tweede lid, 1108 en 1113, Gerechtelijk
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Wetboek)
3º Noch artikel 1106, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wetsbe paling verplichten de griffie ertoe om, wanneer een partij in het cassatiegeding niet wordt
vertegenwoordigd, de advocaten te verwittigen die hem voor de bodemrechter hebben
bijgestaan of vertegenwoordigd. (Art. 1106, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)
4º De verwijzing van een inverdenkinggestelde naar het hof van assisen is een beslissing
die alleen betrekking heeft op de strafvordering; zij loopt niet vooruit op de uitspraak over
de burgerlijke belangen.
5º en 6º Behoudens het geval waarin de omschrijving van het feit als misdaad of wanbedrijf
een weerslag heeft op de omvang van de schade en het geval waarin zij een gedeelde
aansprakelijkheid inhoudt, maakt zij het voorwerp uit van een debat dat, evenals de keuze
van de toepasselijke straf, losstaat van de burgerlijke rechtsvordering.
7º Aangezien het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen aan het Hof niet de kennisneming opdraagt van een
beslissing over de burgerlijke rechtsvordering, is de burgerlijke partij in die fase van de
rechtspleging geen partij in het cassatiegeding.
(L. T. Z.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0297.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift dat op 11 februari 2011 op de griffie is ingediend, tekent de
eiser verzet aan tegen het arrest van het Hof van 2 februari 2011 dat het arrest
vernietigt van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij Y. Z. wegens moord naar het hof van assisen wordt verwezen.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Naar luid van de artikelen 1108 en 1113 Gerechtelijk Wetboek, doet het Hof
recht, ongeacht of de advocaten en de partijen tegenwoordig zijn of niet en
worden alle arresten geacht op tegenspraak te zijn gewezen.
Artikel 1106, tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de griffier een
rechtsdagbericht van de zaak verstuurt, ten minste vijftien dagen vóór de zitting.
Het verzuim van dat vormvereiste ontneemt het arrest het tegensprekelijk
karakter dat het geacht werd te bezitten.
Het vormvereiste van voormeld artikel 1106, tweede lid, is vervuld wanneer het
rechtsdagbericht werd verstuurd aan de advocaat of de niet vertegenwoordigde
partij. Noch deze noch enige andere wetsbepaling verplichten de griffie ertoe
om, wanneer een partij in het cassatiegeding niet wordt vertegenwoordigd, de
advocaten te verwittigen die hem voor de bodemrechter hebben bijgestaan of
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vertegenwoordigd.
Aangezien de eiser op regelmatige wijze ervan op de hoogte was gebracht dat de
zaak vastgesteld was op de rechtszitting van 2 februari 2011, kan hij de aan het
bestreden arrest voorafgaande rechtspleging geen onregelmatigheid aanwrijven
die aanleiding geeft tot het rechtsmiddel dat hij wil instellen.
2. De verwijzing van een inverdenkinggestelde naar het hof van assisen is een
beslissing die alleen betrekking heeft op de strafvordering. Zij loopt niet vooruit
op de uitspraak over de burgerlijke belangen.
Behoudens het geval waarin de omschrijving van het feit als misdaad of
wanbedrijf een weerslag heeft op de omvang van de schade en het geval waarin
zij een gedeelde aansprakelijkheid inhoudt, maakt zij het voorwerp uit van een
debat dat, evenals de keuze van de toepasselijke straf, losstaat van de burgerlijke
rechtsvordering.
Aangezien het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een arrest tot
verwijzing naar het hof van assisen aan het Hof niet de kennisneming opdraagt
van een beslissing over de burgerlijke rechtsvordering, is de burgerlijke partij in
die fase van de rechtspleging geen partij in het cassatiegeding.
Om die reden ook schendt het niet-versturen van een rechtsdagbericht aan de
advocaat die de eiser voor de onderzoeksgerechten heeft bijgestaan, artikel 1106,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek niet.
Daaruit volgt dat het verzet niet ontvankelijk is.
3. Er is geen grond om acht te slaan op de nota die op 22 februari 2011 op de
griffie is ingediend, aangezien die geen verband houdt met de ontvankelijkheid
van het rechtsmiddel.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzet.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 februari 2011 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Genicot, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. H. El Abouti, Brussel.

Nr. 164 - 24.2.11
1° KAMER - 24 februari 2011

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN
BEPAALDE FEITEN - HOOFDVORDERING TOT ECHTSCHEIDING GEGROND - TEGENVORDERING
TOT ECHTSCHEIDING NIET GEGROND - HOGER BEROEP - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEGEN BEIDE
ECHTGENOTEN - CASSATIEBEROEP - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE
ECHTGENOOT DIE VERWEERDER IS TEN GRONDE TEGEN DE BESLISSING DIE DE ECHTSCHEIDING TEGEN
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- CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT-EISER TEGEN DE BESLISSING DIE WEIGERT
- VERSCHILLENDE TERMIJNEN
VOOR CASSATIEBEROEP - GRONDWETTELIJKHEID
HEM UITSPREEKT

DE ECHTSCHEIDING TEGEN DE ANDERE ECHTGENOOT UIT TE SPREKEN

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - HOOFDVORDERING
TOT ECHTSCHEIDING GEGROND - TEGENVORDERING TOT ECHTSCHEIDING NIET GEGROND - HOGER
BEROEP - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEGEN BEIDE ECHTGENOTEN - CASSATIEBEROEP TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT DIE VERWEERDER IS TEN
GRONDE TEGEN DE BESLISSING DIE DE ECHTSCHEIDING TEGEN HEM UITSPREEKT - CASSATIEBEROEP
VAN DE ECHTGENOOT-EISER TEGEN DE BESLISSING DIE WEIGERT DE ECHTSCHEIDING TEGEN DE ANDERE
ECHTGENOOT UIT TE SPREKEN - VERSCHILLENDE TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP GRONDWETTELIJKHEID
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - HOOFDVORDERING
TOT ECHTSCHEIDING GEGROND - TEGENVORDERING TOT ECHTSCHEIDING NIET GEGROND - HOGER
BEROEP - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN TEGEN BEIDE ECHTGENOTEN - CASSATIEBEROEP TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE ECHTGENOOT DIE VERWEERDER IS TEN
GRONDE TEGEN DE BESLISSING DIE DE ECHTSCHEIDING TEGEN HEM UITSPREEKT - CASSATIEBEROEP
VAN DE ECHTGENOOT-EISER TEGEN DE BESLISSING DIE WEIGERT DE ECHTSCHEIDING TEGEN DE ANDERE
ECHTGENOOT UIT TE SPREKEN - VERSCHILLENDE TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP GRONDWETTELIJKHEID
1º, 2° en 3° Artikel 1274, Ger. W., zoals het is gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, alsook
artikel 42, §2, van die wet, krachtens hetwelk de vroegere artikelen 229, 231 en 232 B.W.
van toepassing blijven op de procedures tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed die
zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken, en voormeld artikel 42, §6, voeren geen discriminatie in tussen de echtgenoot die
ten gronde verweerder is, die over een termijn van een maand beschikt om cassatieberoep
in te stellen tegen een beslissing die de echtscheiding tegen hem uitspreekt, en de echtgenoot-eiser, die over een gemeenrechtelijke termijn van drie maanden beschikt om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die weigert om de echtscheiding tegen de andere
echtgenoot uit te spreken1. (Art. 1274, Gerechtelijk Wetboek; Artt. 42, §§2 en 6, Wet 27 april
2007)
(R. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0281.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Het Hof heeft de uitspraak, bij arrest van 23 oktober 2009, aangehouden tot het
Grondwettelijk Hof geantwoord had op de in het dictum van dat arrest gestelde
vraag.
Het Grondwettelijk Hof heeft geantwoord bij het arrest nr.100/2010 van 16
september 2010.
1 Art. 1274 Ger. W., zoals gewijzigd bij de wet van 27 april 2007.
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Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van nietontvankelijkheid : het cassatieberoep is laattijdig:
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over de hogere beroepen die de eiseres
heeft ingesteld tegen het op tegenspraak gewezen vonnis van 20 juni 2007, dat
verweerders hoofdvordering tot echtscheiding gegrond verklaart en de door de
eiseres ingestelde tegenvordering tot echtscheiding ongegrond verklaart, en tegen
het vonnis van 31 oktober 2007, dat het verzet van de eiseres tegen
laatstgenoemde beslissing onontvankelijk verklaart, voegt de zaken wegens
samenhang, bevestigt vervolgens dat tweede vonnis en spreekt, na vernietiging
van het eerste vonnis, de echtscheiding tegen beide echtgenoten uit.
Krachtens artikel 1274 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel
28 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding, dat in werking is getreden op 1 september 2007, wordt de termijn
om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing die de echtscheiding
uitspreekt, vastgesteld op één maand.
Overeenkomstig artikel 42, §6, van die wet, is die bepaling te dezen van
toepassing, daar het bestreden arrest is uitgesproken op 26 februari 2008.
De eiseres heeft pas op 23 juni 2008 cassatieberoep ingesteld tegen dat arrest, dat
haar is betekend op 21 maart 2008, d.w.z. buiten de in artikel 1274 bepaalde
termijn.
Alvorens uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep,
heeft het Hof, bij arrest van 23 oktober 2009, het Grondwettelijk Hof een
prejudiciële vraag gesteld teneinde te weten of artikel 1274 van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 27 april 2007 betreffende de
hervorming van de echtscheiding, en de artikelen 42, §2, en 42, §6, van die wet,
als zij aldus worden uitgelegd dat zij de echtgenoot die ten gronde verweerder is,
een termijn van een maand opleggen om cassatieberoep in te stellen tegen een
beslissing die de echtscheiding tegen hem uitspreekt, tewijl de echtgenoot die ten
gronde eiser is, over een gemeenrechtelijke termijn van drie maanden beschikt
om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing die weigert om de
echtscheiding tegens de andere echtgenoot uit te spreken, een discriminatie
tussen deze twee categorieën rechtzoekenden invoeren en zodoende de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schenden, afzonderlijk dan wel samen beschouwd met
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden en artikel 1 van het Eerste aanvullend protocool bij dat
verdrag.
Het Grondwettelijk Hof heeft op die vraag, bij arrest nr.100/2010 van 16
september 2010, negatief geantwoord.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
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Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Velu –
Gelijkluidende conclusie: Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en
Foriers.

Nr. 165 - 24.2.11
1° KAMER - 24 februari 2011

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALGEMEEN - OVEREENKOMST
VAN VERMOGENSBEHEER - VOORAFGAANDE VOORWAARDE - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST DOELSTELLINGEN VAN DE CLIËNT - AANVAARD FINANCIEEL RISICO - BEGRIP
Het arrest, dat erop wijst dat de overeenkomst volgens de eiser niet voldoet aan de essen tiële verplichtingen, met name de vermelding van de beheersdoelstelling van de cliënt, en
dat hij de bank verwijt dat de overeenkomst, onder de titel "Beheersdoelstelling van de
cliënt" slechts "aandelen" vermeldt, zonder meer, en vervolgens beslist dat er geen enkele
wettelijke omschrijving bestaat van het begrip doelstelling van de cliënt en dat het gaat om
de keuze van de cliënt betreffende het risico dat hij bereid is te nemen, miskent het onder scheid tussen de begrippen "doelstelling van de cliënt" en "financieel risico". (Artt. 8, §1, 2°
en 4°, en 19, KB 5 aug. 1991)
(D. T. ING BELGIË nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0092.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 september 2008 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende drie middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 8, §1, en 19 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- artikel 36 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggings-adviseurs.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, verwerpt de rechtsvordering van de eiser om
de volgende redenen:
"Krachtens artikel 8, §1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991,
moeten de doelstellingen van de cliënt verplicht vermeld worden in de overeenkomst die
de beheerder met de cliënt moet sluiten;
Artikel 19 van datzelfde koninklijk besluit bepaalt dat de banken hun cliënten moeten
vragen naar hun doelstellingen wat betreft de gevraagde diensten;
Artikel 36, §1, 4°, van de wet van 6 april 1995 bepaalt dat de banken op passende wijze
alle dienstige informatie dienen in te winnen betreffende (de( beleggingsobjectieven die
redelijkerwijze relevant zijn om hun verplichtingen ten aanzien van hun cliënten in
verband met de gevraagde diensten optimaal te behartigen;
Geen enkele wet omschrijft het begrip "doelstelling van de cliënt";
Het gaat om de keuze van de cliënt betreffende het risico dat hij bereid is te nemen [...];
[De eiser] werd duidelijk geïnformeerd van het feit dat elke investering in roerende
goederen een inherent risico bevat (artikel 4 van de overeenkomst);
Hij beschikte over drie mogelijkheden, ongeacht de keuze die hij maakte:
maximum rendement;
rendement + meerwaarde van de belegging;
meerwaarde van de belegging;
Door geen van die mogelijkheden te kiezen, gaf hij dus aan dat hij een andere doel
nastreefde;
[De eiser] heeft beslist om zijn portefeuille uitsluitend uit 'aandelen' samen te stellen en
geen gemengde samenstelling 'aandelen + obligaties' te kiezen, zoals deze - in wisselende
verhoudingen - is voorzien in de andere opties;
Door zijn portefeuille uitsluitend uit aandelen samen te stellen, diende (de eiser( wel te
beseffen dat hij koos voor een veel riskantere - zelfs speculatieve - belegging;
Aandelen zijn in wezen risicokapitaal;
Hij heeft zijn doelstelling aldus uitdrukkelijk omschreven. Die vermelding werd trouwens
om die reden ingevoegd in artikel 2 betreffende de beheersdoelstellingen en het soort
beheer".
Grieven
Eerste onderdeel
Om regelmatig met redenen te zijn omkleed in de zin van artikel 149 van de Grondwet,
moet de beslissing van de feitenrechter antwoorden op de conclusies van de partijen.
De eiser betoogde in zijn aanvullende conclusie en in zijn samenvattende conclusie in
hoger beroep "dat de door de (verweerster) opgestelde overeenkomst van 14 maart 2000
klaarblijkelijk niet voldoet aan de - nochtans essentiële - verplichting om in een
schriftelijke overeenkomst de beheersdoelstellingen van de cliënt vast te leggen;
Die overeenkomst vermeldt immers onder de titel 'Beheersdoelstellingen van de cliënt'
slechts het woord 'aandelen', zonder verdere toelichting. Hieruit niet kan worden
opgemaakt welk doel de (eiser) nastreefde en evenmin, bijgevolg, welk risico hij in ruil
daarvoor bereid was te nemen of welke de grenzen van zijn lastgeving aan de bank
waren;
Daar de doelstellingen van de (eiser) niet waren gepreciseerd, had de (verweerster) vrij
spel en kon zij de portefeuille van de (eiser) naar eigen goeddunken beheren, zonder

626

HOF VAN CASSATIE

24.2.11 - Nr. 165

rekening te houden met de wensen die hij kenbaar had gemaakt en die bestonden in de
aankoop van niet-speculatieve, 'goede huisvader'-aandelen die uitgegeven werden door
hoog aangeschreven vennootschappen, om zodoende een rendement van 8 à 9 pct. per
jaar te behalen;
Die wil om het genomen risico te beperken verklaart bovendien waarom de (eiser) de
beheerder verboden had opties aan te kopen en te verkopen, daar deze
beleggingsinstrumenten zeer speculatief zijn [...];
De (eiser) wou zijn kapitaal laten opbrengen door zijn geld op een veilige manier en op
lange termijn te beleggen, wat ook verklaart waarom hij de dividenden heeft laten
kapitaliseren in plaats van ze te innen;
De (verweerster) prijst haar diensten als vermogensbeheerder aan door erop te wijzen
dat 'elke cliënt uniek is. Daarom zal u al tijdens uw eerste onderhoud met uw
beleggingsadviseur uw risicoprofiel bepalen. Dat profiel is het resultaat van een grondige
analyse van verschillende persoonlijke factoren: uw leeftijd, de duur van de investering,
het te beheren bedrag, uw gezinstoestand, uw financiële ervaring, het beoogde
rendement, uw houding tegenover het risico en uw behoefte aan cash geld... allemaal
belangrijke elementen die in aanmerking moeten worden genomen. Op basis van deze
analyse zal uw persoonlijke bankier u een risicoprofiel voorstellen dat beantwoordt aan
uw persoonlijkheid en aan uw verwachtingen'; van die zogenaamde 'grondige analyse'
viel er in werkelijkheid niets te bespeuren;
De vermelding volgens welke de (eiser) de bank machtigde om te beleggen in aandelen,
diende in werkelijkheid alleen maar om te voldoen aan de reglementaire verplichting, die
erin bestond in de overeenkomst melding te maken van de beleggingsinstrumenten
waarop het beheer betrekking had (artikel 8, §1, 3°), met uitsluiting van de beoogde
doelstelling; de beursaandelen vormen met andere woorden een instrument (of een
middel) om een doel te bereiken maar vallen dus niet met dat doel samen;
Het beroepen vonnis heeft terecht beslist dat 'de overeenkomst namelijk geen enkele
vermelding bevat over, bijvoorbeeld, de samenstelling van de portefeuille, de
beleggingshorizon (korte, middellange of lange termijn), het beoogde rendement, enz.;
hoewel aandelen van nature financiële instrumenten zijn die, méér dan obligaties, aan
schommelingen onderhevig zijn, kan dat kenmerk op zich niet volstaan om daarmee het
doel te omschrijven dat een investeerder nastreeft wanneer hij voor een portefeuille van
uitsluitend aandelen kiest'".
De eiser betoogde aldus op omstandige wijze dat de overeenkomst voor
vermogensbeheer, om geldig te zijn, overeenkomstig artikel 8, §1, 2°, van het koninklijk
besluit van 5 augustus 1991 de doelstellingen van de cliënt moest omschrijven en dat de
verwijzing naar beleggingen die uitsluitend uit aandelen bestaan, op zich niet aan die eis
voldeed, aangezien die vermelding die was welke bedoeld wordt in artikel 8, §1, 3°, van
het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 5 augustus 1991
("beleggingsinstrumenten").
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en verwerpt de
rechtsvordering van de eiser zonder op die conclusie te antwoorden, en schendt derhalve
artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 8, §1, van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 5 augustus 1991
bepaalt dat de beheersovereenkomst de volgende zaken moet vermelden :
"1° het onderwerp van de overeenkomst;
2° de doelstelling van de cliënt inzake het beheer overeenkomstig artikel 19;
3° het soort toegelaten verrichtingen, met vermelding op welke markten en op welke
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beleggingsinstrumenten zij betrekking hebben;
4° het aanvaarde financiële risico en, in voorkomend geval, de limieten inzake verliezen
waarbij de cliënt dient te worden ingelicht".
In tegenstelling tot wat het arrest beweert, komt het begrip "doelstelling van de cliënt" in
de zin van artikel 8, §1, 2°, van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 5
augustus 1991, niet overeen met "de keuze van de cliënt betreffende het risico dat hij
bereid is te nemen".
Artikel 8 van het koninklijk besluit maakt een duidelijk onderscheid tussen die twee
begrippen, te weten de doelstelling van de cliënt (§1, 2°) en het financiële risico (§1, 4°),
die beide, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk in de beheersovereenkomst vermeld
moeten worden.
Het arrest, dat beslist dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst van
vermogensbeheer geldig was, alleen al omdat zij melding maakte van een belegging in
aandelen, die overeenkwam met het aanvaarde financiële risico, en beslist dat de
doelstelling van de cliënt zodoende was omschreven, verwart die twee begrippen en
schendt alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel
149 van de Grondwet.
Derde onderdeel
Artikel 8, §1, van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 5 augustus 1991
bepaalt dat de beheersovereenkomst de volgende zaken moet vermelden:
"1° het onderwerp van de overeenkomst;
2° de doelstelling van de cliënt inzake het beheer overeenkomstig artikel 19;
3° het soort toegelaten verrichtingen, met vermelding op welke markten en op welke
beleggingsinstrumenten zij betrekking hebben;
4° het aanvaarde financiële risico en, in voorkomend geval, de limieten inzake verliezen
waarbij de cliënt dient te worden ingelicht".
De vermelding "aandelen" in de tussen de partijen gesloten overeenkomst komt in
werkelijkheid niet overeen met het financiële risico en evenmin met de doelstelling van de
cliënt, maar met de vermelding die vereist wordt in punt 3° van het hierboven
weergegeven artikel 8, §1, te weten "de beleggingsinstrumenten" waarop de verrichtingen
betrekking kunnen hebben.
Het arrest, dat beslist dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst van
vermogensbeheer geldig was, alleen al omdat zij melding maakte van een belegging in
aandelen, terwijl die vermelding niet voldeed aan de vereisten van artikel 8, §1, 2°, en
evenmin aan die van artikel 8, §1, 4°, en die overeenkomst de hiertoe vereiste inlichtingen
niet bevatte, schendt alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering
van artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Het door de verweerster tegen het onderdeel aangevoerde middel van nietontvankelijkheid: het middel is zonder belang:
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Gelet op de door de eiser opgeworpen betwisting die door de in dat onderdeel
bekritiseerde redenen wordt beslecht, volstaat de vaststelling van het arrest,
volgens welke "de litigieuze overeenkomst (...) vermeldt dat de bank de cliënt
gevraagd heeft haar alle dienstige inlichtingen betreffende [...] zijn doelstellingen
inzake de aan de bank gevraagde diensten te verstrekken", op zich niet om de
bestreden beslissing te verantwoorden.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Krachtens artikel 19 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, dienen de vennootschappen voor
vermogensbeheer en de vennootschappen voor beleggingsadvies, vooraleer een
overeenkomst van vermogensbeheer of beleggingsadvies te sluiten, aan hun
cliënten de nodige toelichting te vragen over hun doelstellingen wat betreft de
gevraagde diensten.
Artikel 8, §1, van dat koninklijk besluit bepaalt dat vennootschappen voor
vermogensbeheer geen diensten van vermogensbeheer aan een cliënt mogen
verlenen alvorens met hem een schriftelijke overeenkomst te hebben gesloten,
inzonderheid over: 2° de doelstelling van de cliënt inzake het beheer
overeenkomstig artikel 19 en 4° het aanvaarde financiële risico en, in
voorkomend geval, de limieten inzake verliezen waarbij de cliënt dient te
worden ingelicht.
Het arrest stelt vast dat "(de eiser) met de naamloze vennootschap BBL op 14
maart 2000 [...] een overeenkomst van vermogensbeheer sluit", waarvan artikel
2, met de titel "Beheersdoelstellingen van de cliënt", vermeldt dat "de cliënt het
volgende soort beheer verlangt : IV Andere : aandelen", en waarvan artikel 4,
met de titel "Aanvaard financieel risico", erop wijst dat "de cliënt akkoord gaat
met het risico dat eigen is aan elke roerende belegging, binnen het kader bepaald
in de artikelen 2 en 3 en het standaardformulier".
Het arrest wijst erop dat "de overeenkomst van 14 maart 2000 volgens (de eiser)
niet voldoet aan de essentiële verplichtingen, zoals de vermelding van de
beheersdoelstellingen van de cliënt" en dat "hij (de verweerster) verwijt dat de
overeenkomst onder de titel 'Beheersdoelstellingen van de cliënt' slechts
'aandelen', zonder verdere toelichting, vermeldt".
Het arrest beslist dat "geen enkele wet het begrip 'doelstelling van de cliënt'
omschrijft" en dat "het gaat om de keuze van de cliënt betreffende het risico dat
hij bereid is te nemen".
Het arrest miskent aldus het onderscheid dat het voormelde koninklijk besluit
maakt tussen de begrippen "doelstelling van de cliënt" en "financieel risico" en
schendt bijgevolg artikel 8, §1, van dat besluit.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel en
van de andere middelen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
24 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Matray –
Gelijkluidende conclusie: Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Heenen en
Maes.

Nr. 166 - 24.2.11
1° KAMER - 24 februari 2011

1º STEDENBOUW — VERKAVELING - VERBOD OM TE VERKAVELEN ZONDER
VOORAFGAANDE TOESTEMMING - WETTELIJKE BEPALING - AARD
2º OPENBARE ORDE - STEDENBOUW - VERKAVELINGSVERGUNNING - VERBOD OM TE
VERKAVELEN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING - WETTELIJKE BEPALING - AARD
3º STEDENBOUW — VERKAVELING - GEEN VERKAVELINGSVERGUNNING - VERKOOP VAN
ÉÉN VAN DE PERCELEN DIE UIT DE VERDELING VAN EEN TERREIN VOORTSPRUITEN - OPSCHORTENDE
VOORWAARDE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING - UITWERKING
1º en 2º Artikel 89, §1, eerste lid, W.W.R.O.S.P., krachtens hetwelk het verboden is een
terrein te verkavelen zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van
het college van burgemeester en schepenen, waarbij bedoeld verbod ook geldt voor de
daarop betrekking hebbende verkoopbevordering, is een bepaling van openbare orde1. (Art.
89, §1, eerste lid, WWROSP)
3º De verkoop van een van de percelen die uit de verdeling van een terrein voortspruiten, is
nietig wanneer dat perceel vóór de afgifte van de verkavelingsvergunning wordt verkocht,
zelfs als de verkoop afhankelijk is gesteld van de opschortende voorwaarde dat die vergunning moet zijn verkregen2. (Art. 89, §1, eerste lid, WWROSP)
(F. e.a. T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0553.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 mei 2009 gewezen door het
hof van beroep te Luik.
1 Art. 89, §1, eerste lid, W.W.R.O.S.P., zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij het decreet
van 18 juli 2002 en vóór de wijziging ervan bij het decreet van 3 feb. 2005.
2 Ibid.
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 89 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw,
Patrimonium en Energie, zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij het decreet
van 18 juli 2002 en vóór de wijziging ervan bij het decreet van 3 februari 2005;
- de artikelen 93, 94 en 95 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Patrimonium en Energie, zoals zij van kracht waren na de wijziging ervan
bij het decreet van 18 juli 2002 en vóór de wijziging ervan bij het decreet van 30 april
2009;
- de artikelen 1134, 1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de litigieuze voorlopige koopovereenkomst nietig is, verklaart het
hoger beroep bijgevolg gegrond, wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de
oorspronkelijke vordering van de eisers niet-gegrond, verwerpt ze, en ontslaat de
verweerster van alle tegen haar uitgesproken veroordelingen.
Die beslissing is op de volgende redenen gegrond:
"Het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, zoals het van kracht was toen de
litigieuze voorlopige koopovereenkomst werd gesloten, bepaalde dat er voor de verdeling
van een terrein met het oog op woningbouw een bouwvergunning (lees: verkavelingsvergunning) nodig was en verbood een perceel te verkopen zonder voorafgaande
verkavelingsvergunning;
Luidens het Waalse decreet van 3 februari 2005, dat op 11 maart 2005 in werking is
getreden, is die voorafgaande verkavelingsvergunning niet vereist in geval van
'verdelingen van goederen [...] voor zover elk perceel dat uit de verdeling voortspruit,
gelegen is langs een weg die voldoende uitgerust is met water- en elektriciteitsleidingen,
over een wegverharding beschikt en breed genoeg is';
Die vrijstelling van verkavelingsvergunning geldt bij verkoop van een perceel dat langs
een straat gelegen is en dat aan alle voorwaarden voor een bouwterrein voldoet, met
name dat één van de gevels aan de kant van de straat bereikbaar moet zijn zonder aanleg
van een weg;
Op de datum van het sluiten van de verkoopsovereenkomst mocht het perceel niet
verkocht worden zonder voorafgaande verkavelingsvergunning;
Elke verkoop van een perceel waarvoor een verkavelingsvergunning is vereist en die
voltrokken wordt vóór die vergunning werd verkregen, is nietig;
Die nietigheid is van openbare orde;
De nietigheid van een overeenkomst moet beoordeeld worden op de datum waarop ze
werd gesloten;
Een nietige overeenkomst is een overeenkomst die geacht wordt nooit te hebben bestaan;
De toevoeging van een beding dat de litigieuze voorlopige koopovereenkomst opschort
zolang de verkavelingsvergunning niet is verkregen, maakt een nietige koopovereenkomst
niet geldig indien er vóór het sluiten van de koopovereenkomst geen bouwvergunning
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(lees: verkavelingsvergunning) is afgegeven;
De wetgever heeft elke verkoop van een goed uitdrukkelijk willen verbieden zolang dat
goed niet conform het algemeen belang is verklaard door de afgifte van een
verkavelingsvergunning;
Een latere wetswijziging die de nietigheidsgrond opheft, is slechts onmiddellijk van
toepassing op de overeenkomsten die vanaf de inwerkingtreding van die wijziging worden
gesloten;
Die wijziging (...) kan geen terugwerkende kracht hebben; een latere wetswijziging is niet
van toepassing op overeenkomsten die vóór die wijziging zijn gesloten en kan een nietige
en onbestaande overeenkomst niet 'opnieuw doen ontstaan';
De partijen bij een overeenkomst die nietig is op grond van wettelijke bepalingen die op
die overeenkomst van toepassing waren toen zij werd gesloten, kunnen aan de nieuwe
bepalingen pas gevolgen en uitwerking verlenen als zij een nieuwe overeenkomst conform
de gewijzigde bepalingen sluiten, waarop die bepalingen van toepassing zijn;
Wegens de nietigheid van de voorlopige koopovereenkomst op grond waarvan de (eisers)
in rechte optreden, heeft het onderzoek naar de vraag wie aansprakelijk kan worden
gesteld voor de niet-vervulling van de opschortende voorwaarde, geen zin meer".
Grieven
De bepalingen van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw,
Patrimonium en Energie, die betrekking hebben op het verkrijgen van een
verkavelingsvergunning bij verdeling van een perceel en zoals zij van toepassing waren
op het ogenblik dat de litigieuze voorlopige koopakte werd opgemaakt, zijn de artikelen
89 en 93 tot 95.
Artikel 89, §1, uit de afdeling "Handelingen waarvoor een verkavelingsvergunning vereist
is", luidt als volgt:
"Het is verboden een terrein te verkavelen zonder voorafgaande, schriftelijke en
uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen, waarbij
bedoeld verbod ook geldt voor de daarop betrekking hebbende verkoopbevordering.
Onder 'verkavelen' wordt verstaan de verdeling van een goed in minstens twee percelen
zodra er op één van de percelen die uit de verdeling voortspruiten
1° ofwel noch een gebouw regelmatig opgetrokken wordt dat als woning kan worden
gebruikt;
2° ofwel noch zich een regelmatig geplaatste vaste installatie bevindt dat als woning kan
worden gebruikt.
(...) De verdeling wordt enkel bedoeld indien er minstens één van de percelen die uit de
verdeling voortspruiten bestemd is voor de oprichting van een woning of de plaatsing van
een vaste of verplaatsbare inrichting die als woning kan worden gebruikt".
De artikelen 93 tot 95 uit de afdeling "Gevolgen van de verkavelingsvergunning",
bepalen wat volgt:
Artikel 93. "Voorafgaandelijk aan elke akte tot aanwijzing, overdracht of oprichting van
een zakelijk recht (...) betreffende een perceel dat onderworpen is aan een
verkavelingsvergunning, moet op verzoek van de eigenaar(s) van de terreinen een
notariële akte worden opgesteld in verband met de verdeling van deze terreinen en de
verkavelingslasten.
De verkavelingsvergunning en het verdelingsplan worden bij de akte gevoegd en op
verzoek van de notaris die de akte heeft ontvangen, binnen twee maanden na ontvangst
ervan samen overgeschreven op het hypotheekkantoor van het arrondissement waar de
goederen gelegen zijn (...)".
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Artikel 94. "De verdelingsakte, het verkavelingsbestek, de bepalingen van de
verkavelingsvergunning en de wijzigende bepalingen worden door de notaris aan de
partijen betekend. De notaris maakt daarvan melding in de akte, alsook van de datum van
de vergunning.
De notaris vermeldt eveneens in de akte :
1° dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om op het goed werken en handelingen te
verrichten zoals bedoeld in artikel 84, §§1 en 2, zonder een stedenbouwkundige
vergunning gekregen te hebben;
2° dat er regels bestaan met betrekking tot het verval van de stedenbouwkundige
vergunningen;
3° dat men ondanks het bestaan van een stedenbouwkundig attest niet vrijgesteld wordt
van de aanvraag en het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
Dezelfde voorschriften worden opgenomen in de onderhandse akten en in de authentieke
akten tot vaststelling van deze verrichtingen".
Artikel 95. "Het is verboden de door de verkavelingsvergunning of een fase daarvan
toegelaten verdeling te verrichten die stedenbouwkundige lasten vergt, of waarvoor de
aanleg van nieuwe verbindingswegen, de wijziging van het tracé van de bestaande
gemeentelijke verbindingswegen, hun verbreding of afschaffing nodig is, voordat de
houder van de vergunning hetzij de opgelegde werken en lasten heeft uitgevoerd, hetzij de
financiële waarborgen heeft verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering daarvan.
De vervulling van deze formaliteiten wordt vastgesteld in een door het College van
burgemeester en schepenen afgegeven attest (...).
(...) In voorkomend geval worden in de verkavelingsvergunning de loten bepaald, bedoeld
in artikel 89, §3, eerste lid, die afgestaan kunnen worden zonder dat de houder de
opgelegde werken en lasten heeft uitgevoerd of de financiële waarborgen heeft geleverd
die nodig zijn voor uitvoering ervan".
Hieruit kan worden afgeleid dat het verboden was een goed in twee percelen te verdelen
en de eigendom ervan zonder voorafgaande verkavelingsvergunning over te dragen en
zonder in de akte van eigendomsoverdracht de in artikel 94 opgesomde vermeldingen en
inlichtingen op te nemen.
Noch uit de voormelde bepalingen noch uit enige andere bepaling van het Waalse
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, zoals het op
het geschil van toepassing is, kan evenwel worden afgeleid dat de onderhandse
overeenkomst die vóór de afgifte van de verkavelingsvergunning wordt gesloten en
waarbij een partij zich ertoe verbindt één van de percelen te verkopen die zij uit de
verdeling van haar goed heeft verkregen, onder de opschortende voorwaarde dat eerst de
vereiste verkavelingsvergunning moet zijn verkregen, nietig zou zijn, aangezien de
eigendom krachtens de artikelen 1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek pas overgaat
nadat die voorwaarde vervuld is en, bijgevolg, de wet werd nageleefd.
Het arrest, dat - zonder naar een welbepaald artikel van het voormelde wetboek te
verwijzen - beslist "dat elke verkoop van een perceel waarvoor een
verkavelingsvergunning is vereist en die voltrokken wordt vóór die vergunning werd
verkregen, nietig is" en "dat de toevoeging van een beding dat de litigieuze voorlopige
koopovereenkomst opschort zolang de verkavelingsvergunning niet is verkregen, een
nietige koopovereenkomst niet geldig maakt indien er vóór het sluiten van de
koopovereenkomst geen bouwvergunning (lees: verkavelingsvergunning) is afgegeven",
schendt derhalve de artikelen 89, 93, 94 en 95 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, zoals zij van kracht waren na de
wijziging ervan bij het decreet van 18 juli 2002, evenals de artikelen 1134, 1168 en 1181
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van het Burgerlijk Wetboek, daar het weigert aan de overeenkomst tussen de partijen
uitwerking te verlenen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 89, §1, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw, Patrimonium, zoals het van toepassing is op het geschil,
is het verboden een terrein te verkavelen zonder voorafgaande, schriftelijke en
uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen,
waarbij bedoeld verbod ook geldt voor de daarop betrekking hebbende
verkoopbevordering.
Uit die bepaling van openbare orde volgt dat de verkoop van een van de percelen
die uit de verdeling van een terrein voortspruiten, nietig is wanneer dat perceel
vóór de afgifte van de verkavelingsvergunning wordt verkocht, zelfs als de
verkoop afhankelijk is gesteld van de opschortende voorwaarde dat die
vergunning eerst moet zijn verkregen.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
24 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Batselé –
Andersluidende conclusie3: Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch
en T'Kint.

Nr. 167 - 24.2.11
1° KAMER - 24 februari 2011

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - LENING
AANGEGAAN MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN, HET IN STAND HOUDEN OF HET VERBETEREN VAN EEN
EIGEN ONROEREND GOED - AFBETALING VAN DIE LENING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN VERGOEDING
3 Het OM concludeerde dat het eerste middel gegrond was, daar noch art.89, §1, eerste lid,
W.W.R.O.S.P., noch enige andere bepaling van dat wetboek uitsluit dat er vóór de aflevering van een
verkavelingsvergunning een onderhandse akte gesloten kan worden waarbij een partij zich ertoe
verbindt een van de percelen die uit de verdeling van haar goed voortspruiten te verkopen, onder de
opschortende voorwaarde dat de vereiste verkavelingsvergunning moet zijn verkregen.
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2º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL MET EEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN - ONTBINDING - ONTSTAAN
VAN ONVERDEELDHEID - BEPALING VAN DE WAARDE VAN DE ONVERDEELDE GOEDEREN - TIJDSTIP
1º Indien een lening werd aangegaan om een eigen onroerend goed te verkrijgen, in stand
te houden of te verbeteren, leidt de afbetaling van die lening door het gemeenschappelijk
vermogen tot een vergoeding gelijk aan de waarde of de waardevermeerdering van dat
goed, daar het gemeenschappelijk vermogen rechtstreeks heeft bijgedragen tot het
verkrijgen, het instandhouden of het verbeteren van het goed. (Artt. 1432 en 1435, BW)
2º De waarde van de voorwerpen die aanvankelijk behoorden tot het gemeenschappelijk
vermogen en die op het ogenblik van de verdeling, ingevolge de ontbinding van dat stelsel,
afhangen van de tussen de gewezen echtgenoten ontstane onverdeeldheid, moet worden
bepaald op het ogenblik van de verdeling1. (Artt. 577-2, §§2 en 8, en 890, BW)
(P. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0283.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 februari 2009 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1432 en 1435 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "beslist dat (de eiser), voor zijn eigen pand, een vergoeding aan het
gemeenschappelijk vermogen is verschuldigd, maar houdt de uitspraak over het bedrag
van die vergoeding aan en beveelt wat dat betreft de heropening van het debat", hoewel
het reeds beslist heeft dat "Volgens artikel 1435 in onderhavig geval de waarde van het
goed of de waardevermeerdering in aanmerking moet worden genomen" en dat "er
rekening moet worden gehouden met de waarde van het goed op de datum van het
verzoek tot echtscheiding", om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden
beschouwd en, inzonderheid, om de volgende redenen:
"Het recht op vergoeding kan door alle middelen worden bewezen (artikel 1436, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek). Om aan te tonen dat er aan het gemeenschappelijk
vermogen een vergoeding is verschuldigd wegens verrijking van het eigen vermogen,
moet de echtgenoot alleen bewijzen dat het eigen vermogen van zijn echtgenoot is
toegenomen. De goederen die tot de verrijking hebben bijgedragen, worden immers
geacht gemeenschappelijk te zijn.
(De eiser) gaat op 3 januari 1978, dat wil zeggen vóór zijn huwelijk, een hypothecaire
1 Cass., 12 sept. 2008, AR C.07.0394.N, AC, 2008, nr. 468.
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lening aan voor een bedrag van 1.288.440 frank, met de bedoeling een onroerend goed te
kopen ter waarde van 1.450.000 frank, dat dus zijn eigen goed is, en het in te richten.
Vanaf de tweede kwartaalaflossing wordt de lening door de gemeenschap afbetaald. De
twee partijen gaan op 21 oktober 1988 bij de ASLK een nieuwe lening aan voor een
bedrag van 890.000 frank, met een looptijd van vijftien jaar, om de eerste lening af te
betalen. Op 26 oktober 1992 moest van die lening nog 733.401 frank afbetaald worden.
De aangestelde notaris meent dat er daarom vergoeding verschuldigd is, met het oog,
enerzijds, op de terugbetaling van de hoofdsom van de leningen - de interesten op de
lening maken deel uit van de lasten van het huwelijk - en, anderzijds, op de
waardevermeerdering die het pand verkregen heeft.
(De eiser) meent dat het gemeenschappelijk vermogen niet is verarmd, aangezien de voor
het pand ontvangen huur de gemeenschap ten goede is gekomen, doordat enerzijds, het
pand als echtelijke woonplaats heeft gediend en er, anderzijds, voor de verhuurde
appartementen huur is ontvangen.
Artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de echtgenoot die, voor zijn eigen
vermogen, uit het gemeenschappelijk vermogen persoonlijk voordeel heeft getrokken, een
vergoeding verschuldigd is. Artikel 1435 bepaalt de wijze waarop die vergoeding
berekend wordt : zij mag niet lager zijn dan de verarming van het gemeenschappelijk
vermogen. Als de bedragen echter gediend hebben om er een goed mee te verkrijgen, in
stand te houden of te verbeteren, dan is de vergoeding gelijk aan de waarde of de
waardevermeerdering van dat goed.
(...) Wat is het bedrag van de vergoeding?
Krachtens de hierboven uiteengezette beginselen kan niet worden betwist dat het
minimumbedrag van de vergoeding gelijk is aan de verarming van de gemeenschap en
bestaat in de afbetaling van de hoofdsom van de leningen die zijn aangegaan om het pand
(van de eiser) te kopen en te vernieuwen. Volgens de - niet betwiste - berekeningen van de
notaris gaat het om 12.217,14 euro.
Dit is evenwel slechts een minimumbedrag aangezien artikel 1435 bepaalt dat er in dit
geval rekening moet worden gehouden met de waarde van het goed of de
waardevermeerdering ervan.
Te dezen moet rekening gehouden worden met de waarde van het goed op de datum van
het verzoek tot echtscheiding, daar de verarming van het gemeenschappelijk vermogen
voortvloeit uit de aankoop en de vernieuwing van dat goed. De partijen betwisten niet dat
het goed werd voorzien van een nieuwe ingerichte keuken, een nieuwe badkamer,
vernieuwde ramen en een vernieuwd dak.
Bij de berekening van de waarde van het pand moet rekening worden gehouden met de
geldontwaarding, aangezien niet kan worden betwist dat, indien de gemeenschap het geld
had opgespaard en het niet in het eigen pand (van de eiser) had geïnvesteerd, dat
spaargeld in 1992 eveneens die ontwaarding had ondergaan.
Bij de berekening van de waarde van het pand in oktober 1992 moet rekening worden
gehouden met de eigen middelen die (de eiser) heeft besteed aan de aankoop van het pand
(4.004,97 euro) en met het op 26 oktober 1992 nog terug te betalen bedrag (733.401
frank of 18.180,53 euro).
De terugbetaling van de lening en de waarde van het pand mogen echter niet worden
samengeteld onder aftrek van de eigen inbreng (van de eiser), maar van de twee
bedragen (moet( het hoogste in aanmerking worden genomen".
Grieven
Luidens artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk vermogen
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heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen, telkens als hij
persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Krachtens artikel 1435 van datzelfde wetboek is de vergoeding in beginsel nominaal, dat
wil zeggen dat het bedrag van de vergoeding overeenkomt met de verarming van het
vergoedingsgerechtigde vermogen. De vergoeding kan, bij wijze van uitzondering, gelijk
zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van het goed op het ogenblik van de
ontbinding van het stelsel, maar alleen ingeval de bedragen en de geldsommen die in het
vergoedingsplichtige vermogen zijn terechtgekomen, gediend hebben om dat goed te
verkrijgen, in stand te houden of te verbeteren.
De terugbetaling, in de loop van het huwelijk, van een eigen hypothecaire lening door
middel van gemeenschappelijk geld, komt niet overeen met het gemeenschappelijke geld
dat in het eigen vermogen van een van de echtgenoten is gevallen om er een eigen goed
mee aan te kopen, in stand te houden of te verbeteren. Het komt niet overeen met de
aankoop van een goed maar met de betaling van een schuld, aangezien er geen enkel
rechtstreeks verband bestaat tussen de verarming en de aankoop van het goed of de in dat
goed verrichte werkzaamheden die zijn betaald met de hoofdsom van de lening. De
vergoeding die de eiser aan het gemeenschappelijk vermogen is verschuldigd, moest dus
berekend worden op grond van het nominale bedrag van de verarming van dat vermogen.
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eiser "op 3 januari 1978, dat wil zeggen vóór
zijn huwelijk, een hypothecaire lening is aangegaan voor een bedrag van 1.288.440
frank, met de bedoeling een onroerend goed te kopen ter waarde van 1.450.000 frank, dat
dus zijn eigen goed is, en het in te richten, (dat( de lening vanaf de tweede
kwartaalaflossing door de gemeenschap wordt afbetaald, (dat( de twee partijen op 21
oktober 1988 bij de ASLK een nieuwe lening aangaan voor een bedrag van 890.000
frank, met een looptijd van vijftien jaar, om de eerste lening af te betalen", en dat "de
verarming van de gemeenschap (die) bestaat in de afbetaling van de hoofdsom van de
leningen die zijn aangegaan om het pand (van de eiser) te kopen en te vernieuwen" door
notaris Jadoul werd begroot op 12.217,14 euro, weigert vervolgens om zich te houden
aan de bedragen die de eiser uit het gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om er
een eigen schuld mee te betalen, in de zin van artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek,
maar beslist dat "er rekening moet worden gehouden met de waarde van het goed of de
waardevermeerdering ervan", en past vervolgens de in artikel 1435 Burgerlijk Wetboek
vervatte regel van herschatting toe op een situatie waarop dat artikel niet van toepassing
is. Het arrest schendt bijgevolg die bepalingen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 826, 827, 831, 832, 833, 890, 1445 en 1675 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, wat betreft het meubilair, dat "aangezien beide partijen erop wijzen dat
er geen meubilair meer is en elke verdeling in natura thans dus uitgesloten is, de notaris
rekening zal houden met de roerende goederen en de waarde daarvan, zoals die blijkt uit
zijn eigen akte van 24 februari 1993" en dat, "wat betreft de voertuigen, elke partij er één
heeft en dat de waarde ervan moet worden berekend met inachtneming van de waarde die
ze hadden op de datum van het verzoek tot echtscheiding, met dien verstande dat
daarnaast ook rekening moet worden gehouden met een vergoeding voor genotsderving
tot de verdeling - een vergoeding waarvan de partijen geen melding maken".
Grieven
Het wezenlijke kenmerk van de verdeling is dat zij in natura geschiedt en op grond van de
restwaarde van de goederen op het tijdstip van de verdeling. Dat beginsel waarbij de
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verdeling bij voorrang in natura plaatsvindt, blijkt niet alleen uit de artikelen 826, 827,
831, 832 en 833 van het Burgerlijk Wetboek, maar ook uit artikel 1445 van dat wetboek,
volgens hetwelk het nettobedrag van het batig saldo dat na de ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel overblijft, bij helften wordt verdeeld, en uit de artikelen 890 en
1675 van datzelfde wetboek, luidens welke de benadeling wordt vastgesteld door de
waarde van de verdeelde goederen of van het verkochte onroerend goed te schatten
volgens de waarde ervan op het ogenblik van de verdeling.
In zijn staat van vereffening nam notaris Jadoul aan dat de waarde van het voertuig, die
door elke partij aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigd was, gelijk was aan
de waarde van het voertuig dat beide echtgenoten op het ogenblik van de scheiding
hadden teruggenomen, met name, voor de eiser, een Audi break met een geschatte
waarde van 7.436,80 euro en, voor de verweerster, een Ford met een geschatte waarde
van 1.239,46 euro.
De eiser betoogde in zijn aanvullende conclusie in hoger beroep dat "in elk geval niet de
waarde telt die het voertuig in 1992 had, maar wel de waarde ervan op de vermoedelijke
dag van de verdeling" en dat "dit voertuig in 2005 geen enkele handelswaarde meer zou
hebben gehad".
Het bestreden arrest beslist dat rekening moet worden gehouden met de waarde van die
voertuigen "op de datum van het verzoek tot echtscheiding", dat wil zeggen 26 oktober
1992, en niet op de datum van de verdeling. Met betrekking tot de andere roerende
goederen die zijn opgenomen in de inventaris van 24 februari 1993 van notaris Jadoul,
beslist het arrest insgelijks dat laatstgenoemde "rekening zal houden met (...) de waarde
daarvan, zoals die blijkt uit zijn eigen akte van 24 februari 1993".
In zoverre het arrest beslist dat de waarde van de litigieuze roerende goederen, in het
kader van de verdeling, geraamd zal worden met inachtneming van de datum van de
ontbinding en niet met inachtneming van de datum van de verdeling, is het bijgevolg niet
naar recht verantwoord (schending van alle in het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 1432 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd is ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen,
telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk
vermogen.
De vergoeding mag overeenkomstig artikel 1435 van dat wetboek niet kleiner
zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen; indien de in
het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter gediend
hebben om een goed te verkrijgen, in stand te houden of te verbeteren, zal de
vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed,
op het ogenblik van de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip in
het vergoedingsplichtige vermogen bevindt.
Indien een lening werd aangegaan om een eigen onroerend goed te verkrijgen, in
stand te houden of te verbeteren, leidt de afbetaling van die lening door het
gemeenschappelijk vermogen krachtens het voormelde artikel 1435 tot een
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vergoeding gelijk aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, daar
het gemeenschappelijk vermogen rechtstreeks heeft bijgedragen tot het
verkrijgen, het instandhouden of het verbeteren van het goed.
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser, vóór het huwelijk, een lening heeft
aangegaan om een eigen onroerend goed te verkrijgen en te verbeteren, dat die
lening vanaf de tweede kwartaalaflossing werd afbetaald door het
gemeenschappelijk vermogen en dat de partijen daarna een nieuwe lening
hebben aangegaan om de eerste terug te betalen, wat zij ook gedeeltelijk met
gelden uit de gemeenschap hebben gedaan, alvorens te scheiden.
Het bestreden arrest, dat beslist dat er bij de berekening van de door de
verschuldigde vergoeding "rekening moet worden gehouden met de waarde van
het goed of de waardevermeerdering" ervan, schendt de voormelde
wetsbepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel van gemeenschap van
goederen ontstaat er tussen de gewezen echtgenoten een onverdeeldheid waarop,
in de regel, het gemeen recht van toepassing is.
Volgens artikel 577-2, §2 en 8, van het Burgerlijk Wetboek, worden de
onverdeelde aandelen vermoed gelijk te zijn en is de verdeling van de
gemeenschappelijke zaak onderworpen aan regels die bepaald zijn in de titel
"Erfenissen".
Artikel 890 van datzelfde wetboek bepaalt dat, om te beoordelen of er
benadeling geweest is, de onverdeelde goederen worden geschat op hun waarde
ten tijde van de verdeling.
De waarde van de voorwerpen, die oorspronkelijk tot het gemeenschappelijk
vermogen behoorden en die op het ogenblik van de verdeling afhingen van de
onverdeeldheid die tussen de ex-echtgenoten was ontstaan door de ontbinding
van het stelsel, moet bijgevolg worden bepaald op het tijdstip van de verdeling.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de waarde van de voertuigen die deel hebben
uitgemaakt van het gemeenschappelijk vermogen, in het kader van de verdeling,
"berekend moet worden op de datum van het verzoek tot echtscheiding", schendt
artikel 890 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
De cassatie van het bestreden arrest leidt tot de vernietiging van het arrest van 30
juni 2009, in zoverre dat arrest de zaak naar de notaris-vereffenaar verwijst en
over de kosten uitspraak doet, daar laatstgenoemd arrest, in die mate, voortvloeit
uit het eerstgenoemde arrest.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de waarde van de
voertuigen die deel hebben uitgemaakt van het gemeenschappelijk vermogen,
berekend moet worden op de datum van het verzoek tot echtscheiding.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Vernietigt het arrest van 30 juni 2009, in zoverre dat arrest de zaak naar de
notaris-vereffenaar verwijst en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest en van het gedeeltelijk nietig verklaarde arrest;
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en houdt de andere helft aan tot de
feitenrechter hierover uitspraak heeft gedaan;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
24 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Velu –
Gelijkluidende conclusie: Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 168 - 24.2.11
1° KAMER - 24 februari 2011

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS FAILLISSEMENT - VERKLARING VAN VERSCHOONBAARHEID VAN DE GEFAILLEERDE - ECHTGENOOT VAN
DE GEFAILLEERDE PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHULD VAN ZIJN ECHTGENOOT - BEVRIJDING
VAN DIE VERPLICHTING T.G.V. DE VERSCHOONBAARHEID - ECHTGENOOT VAN GEFAILLEERDE SAMEN MET
HEM MEDESCHULDENAAR VAN SCHULD, DOOR BEIDE ECHTGENOTEN AANGEGEVEN VÓÓR FAILLISSEMENT
- UITWERKING
De echtgenoot van de gefailleerde die, samen met hem, medeschuldenaar is van een
schuld die de twee echtgenoten vóór het faillissement zijn aangegaan en waarvoor de echtgenoot van de gefailleerde bijgevolg hoofdelijk aansprakelijk is, wordt t.g.v. de verschoonbaarheid bevrijd van zijn schuldverplichting1. (Art. 82, tweede lid, Faillissementswet 1997)
(FORTIS BANK nv T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0322.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 februari 2009 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
1 Zie andersl. concl. OM in Pas., 2011, nr.168.
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De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals het van
toepassing was na de wijziging ervan bij de wet van 2 februari 2005, die in werking is
getreden op 21 februari 2005, en vóór de wijziging ervan bij de wet van 18 juli 2008, die
in werking is getreden op 28 augustus 2008, en, voor zover nodig, zoals dat artikel thans
van toepassing is;
- de artikelen 1134, inzonderheid eerste lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de overeenkomst de partijen strekt tot wet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, wijzigt het beroepen vonnis en
verklaart verweersters aanvraag tot bevrijding ontvankelijk en gegrond en beslist dat de
eiseres de terugbetaling van haar schuldvordering niet van de verweerster kan eisen, om
de volgende redenen:
"(De verweerster) streeft ernaar haar pand veilig te stellen, dat bewoond wordt door
haar moeder die er vruchtgebruik van heeft. Zij beroept zich op artikel 82, tweede lid, van
de Faillissementswet, luidens hetwelk de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk
aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot ingevolge de verschoonbaarheid van
die verplichting wordt bevrijd, en, subsidiair, op de artikelen 72bis en 80, derde lid, van
dezelfde wet.
Luidens artikel 82, eerste lid, kan de verschoonde gefailleerde niet meer worden vervolgd
door zijn schuldeisers. Zijn schuld is niet tenietgegaan, maar de schuldeisers kunnen
tegen hem geen vordering meer instellen. De medeschuldenaars lopen echter wel nog het
risico vervolgd te worden, net als de borgen, tenzij laatstgenoemden hun borgstelling
kosteloos hebben verstrekt en hun verbintenis uiteindelijk niet in verhouding blijkt te
staan tot hun vermogen en hun inkomsten.
De in het tweede lid van datzelfde artikel bedoelde bevrijding van de echtgenoot van de
gefailleerde is voortaan van toepassing op het geheel van de schulden van de gefailleerde
waarvoor hij persoonlijk aansprakelijk is, ongeacht of die schulden hun oorsprong vinden
in de wet dan wel omdat hij zich uit eigen beweging daartoe verbonden heeft, hetzij als
borg hetzij als hoofdelijke schuldenaar (P. H ENFLING en J. WILLEMS, 'Excusabilité du failli
et décharge de la caution', in Droit de la faillite. Actualités, Jeune barreau de Liège,
2005, p. 48). Zowel in zijn hoedanigheid van borg als in zijn hoedanigheid van
medeschuldenaar van de gefailleerde, geniet de echtgenoot tevens de verschoonbaarheid
van de gefailleerde en wordt hij bevrijd van de verbintenissen die hij samen met of voor
de gefailleerde heeft aangegaan (D ERIJKE en T'KINT, La faillite, Rép. not., dl. XII, boek 12,
p. 536, nr. 372; M. LAMESCH, 'L'excusabilité du débiteur failli, le sort des sûretés
personnelles et de son conjoint. Dix ans d'évolution depuis l'adoption de la loi du 8 août
1997', RGDC, 2007, p. 515, nrs. 108-110; Luik, 2 oktober 2008, AR 2007/1592).
De echtgenoot wordt geheel bevrijd, daar de wet geen enkele uitzondering bepaalt, noch
ingeval de schuld ook een eigen schuld van de echtgenoot van de gefailleerde is, noch
ingeval de schuld niet strikt voor de uitoefening van het beroep werd aangegaan (Bergen,
21 februari 2008, JLMB, 2008, 1241).
De commentatoren wijzen er weliswaar op dat, wanneer de echtgenoot bevrijd wordt
doordat de gefailleerde verschoonbaarheid geniet, het faillissement voor hemzelf een
buitenkans is aangezien hij aldus van zijn eigen schulden bevrijd kan worden (C. B IQUETMATHIEU et S. NOTARNICOLA, La protection des sûretés personnelles dites faibles. Le point
après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit, CUP, vol. 100, p. 85, nr.
73). Bij gebrek aan enig onderscheid zou artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet
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evenwel onjuist worden toegepast indien de echtgenoot de bevrijding ontzegd zou
worden, op grond dat de litigieuze schuld vóór de aanvang van de beroepsactiviteit of ook
door hem werd gemaakt.
(De verweerster) wordt, in haar hoedanigheid van echtgenoot van de verschoonde
gefailleerde, van diens verplichtingen bevrijd en (de eiseres) kan haar niet meer
vervolgen. De hypothecaire waarborg kan bijgevolg niet worden uitgevoerd.
De situatie van (de verweerster), die een hypotheek op een eigen goed heeft toegestaan,
kan niet gelijkgesteld worden met die van een derde hypotheekgever. Het staat weliswaar
vast dat de derde hypotheekgever geen aanspraak kan maken op de bevrijding die artikel
80, derde lid, van de Faillissementswet toekent aan de natuurlijke persoon die zich
kosteloos persoonlijk borg heeft gesteld voor de gefailleerde, daar hij geen persoonlijke
zekerheid heeft verstrekt en hij evenmin aanspraak kan maken op het verval van de
hypotheek wegens de aan de gefailleerde toegekende verschoonbaarheid. Die
verschoonbaarheid schort alleen het recht op om de gefailleerde te vervolgen (Luik, 15
oktober 2007, AR 2006/778). Het Grondwettelijk hof heeft daarenboven beslist dat die
regeling niet discriminatoir was (arresten nr. 12/2006 van 25 januari 2006 en 42/2006
van 15 maart 2006).
De situatie van de echtgenoot van de gefailleerde wordt te dezen echter geregeld door
een specifieke bepaling, met name artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet, en ze
hoeft niet onderzocht te worden in het licht van artikel 80, derde lid, betreffende de
kosteloze persoonlijke zekerheidstellingen. Artikel 82, tweede lid, plaatst de echtgenoot
net op voet van gelijkheid met de verschoonde gefailleerde zodat hij, net als
laatstgenoemde, niet meer kan worden vervolgd. Bijgevolg kan er jegens hem geen enkele
maatregel van gedwongen tenuitvoerlegging meer worden genomen en kan er tegen hem
dus evenmin de hypothecaire vordering door uitvoerend beslag op het pand worden
ingesteld.
De moeder van (de verweerster) daarentegen is, tot beloop van de waarde van het
vruchtgebruik, slechts een derde hypotheekgever".
Grieven
Krachtens artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals het
van toepassing was na de wijziging ervan bij de wet van 2 februari 2005, die in werking
is getreden op 21 februari 2005, en vóór de wijziging ervan bij de wet van 18 juli 2008,
die in werking is getreden op 28 augustus 2008, en zoals het thans van toepassing is,
wordt de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld
van zijn echtgenoot, ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd.
De voorwaarde opdat de echtgenoot gewoon al ingevolge de verschoonbaarheid van de
gefailleerde van haar verplichtingen bevrijd kan worden, is dat de schuld een schuld van
de gefailleerde is waarvoor de echtgenoot - hetzij bij overeenkomst, hetzij overeenkomstig
de wet, dat maakt niet uit - als derde instaat, bijvoorbeeld als borg of als
medeschuldenaar die de schuld niet zelf heeft aangegaan.
Artikel 82, tweede lid, bepaalt immers dat de echtgenoot van de gefailleerde bevrijd
wordt wanneer laatstgenoemde persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn
echtgenoot.
Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet is niet van toepassing op het geval waarin
de echtgenoot van de gefailleerde bevrijd wordt van zijn eigen schulden.
Het arrest wijst erop dat de schuldvordering van de eiseres bestaat uit, enerzijds, het
saldo van een woonkrediet dat de twee echtgenoten hebben verkregen op 29 februari
2000 en anderzijds, het saldo van een tijdelijk krediet dat aan de echtgenoten werd
toegekend op 16 december 2006.
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Het arrest stelt tevens vast dat de litigieuze schuld vóór de aanvang van de
beroepsactiviteit van de gefailleerde werd aangegaan en dat de schuld ook door de
echtgenoot van de gefailleerde was aangegaan, daar die twee redenen, volgens het arrest,
de toepassing van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet niet uitsluiten.
De verweerster heeft die verplichtingen bijgevolg niet aangegaan als borg maar als
medeschuldenaar van haar echtgenoot.
De schuld die voortvloeit uit de aldus toegestane kredieten, was geenszins een schuld van
de gefailleerde echtgenoot van de verweerster in de zin van artikel 82, tweede lid, van de
faillissementswet, maar een gezamenlijke schuld van beide echtgenoten. Het betrof hier
bijgevolg niet alleen een schuld van de gefailleerde echtgenoot maar ook een persoonlijke
schuld van de verweerster zelf.
De verweerster heeft de bewuste bedragen immers samen met haar echtgenoot geleend.
In het kader van de bestaande kredieten was zij die bedragen dus mede verschuldigd : zij
had zich dus samen en rechtstreeks met haar echtgenoot verbonden en was niet alleen
hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van haar echtgenoot en evenmin was zij de
hoofdelijke borg voor de schuld van laatstgenoemde.
De schuld was tevens een eigen schuld van de verweerster, wegens het
huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten, dat volgens het arrest bestond in het
stelsel van scheiding van goederen.
De verweerster kwam om die reden niet in aanmerking voor de bij artikel 82, tweede lid,
van de faillissementswet bepaalde bevrijding, daar die alleen geldt voor de schulden van
de gefailleerde echtgenoot.
Het hof van beroep, dat het tegendeel beslist en de verweerster volledig bevrijdt van haar
verplichtingen ten aanzien van de eiseres, breidt de toepassing van die bepaling onwettig
uit tot de eigen en persoonlijke schulden van de verweerster en schendt het in de aanhef
van het middel bedoelde artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet.
Het hof van beroep schendt bijgevolg ook de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, in zoverre het de verweerster onwettig bevrijdt van haar contractuele
verbintenissen ten aanzien van de eiseres, terwijl zij deze diende na te komen krachtens
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de overeenkomst de partijen strekt tot wet
(schending van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de overeenkomst de partijen strekt tot wet, en
schending van artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek, dat de rechter verbiedt om een
partij die zich in dergelijke omstandigheden contractueel verbonden heeft, van haar
verplichtingen te bevrijden).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt dat
de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld
van zijn echtgenoot, ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting
bevrijd wordt.
Die bepaling is ook van toepassing wanneer de echtgenoot van de gefailleerde,
samen met hem, medeschuldenaar is van een schuld die de twee echtgenoten
vóór het faillissement zijn aangegaan en waarvoor de echtgenoot van de
gefailleerde bijgevolg persoonlijk aansprakelijk is.
Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Storck, voorzitter – Verslaggever: Matray –
Andersluidende conclusie: Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Nr. 169 - 25.2.11
1° KAMER - 25 februari 2011

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - PERSOONLIJK GEBRUIK BEGRIP - VEREISTE
Het persoonlijk en werkelijk gebruik van de verhuurder die de huurhernieuwing heeft gewei gerd op grond van artikel 16.I,1°, Handelshuurwet, moet zich uitstrekken tot het geheel van
het vroeger verhuurde goed; daartoe is echter niet vereist dat alle vertrekken voortdurend
en voor de volle oppervlakte worden benut, wanneer de verhuurder ook het niet onmiddellijk benutte gedeelte van het voorheen verhuurde goed voor het voorgenomen persoonlijk
gebruik onder zich houdt1. (Art. 16, I, 1°, Handelshuurwet)
(V. T. K. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0164.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 11 mei 2007 en 25 april 2008.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
1 Cass., 30 april 1976, AC, 1976, 981; Cass., 26 april 2002, AR C.00.0618N, AC , 2002, nr. 254.
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5. Het persoonlijk en werkelijk gebruik van de verhuurder die de
huurhernieuwing heeft geweigerd op grond van artikel 16.I, 1°, Handelshuurwet,
moet zich uitstrekken tot het geheel van het vroeger verhuurde goed. Daartoe is
echter niet vereist dat alle vertrekken voortdurend en voor de volle oppervlakte
worden benut, wanneer de verhuurder ook het niet onmiddellijk benutte gedeelte
van het voorheen verhuurde goed voor het voorgenomen persoonlijk gebruik
onder zich houdt.
6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters uit de vaststelling dat
de verweerders slechts een gedeelte van het verhuurde goed werkelijk gebruiken,
niet konden afleiden dat zij hebben voldaan aan het werkelijk en persoonlijk
gebruik in de zin van artikel 16.I, 1°, Handelshuurwet, kan niet worden
aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 170 - 25.2.11
1° KAMER - 25 februari 2011

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - BESLISSING IN LAATSTE AANLEG OP
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT - GEDING - EISER GEEN PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beslissing in laatste aanleg gewezen op
eenzijdig verzoekschrift in een geding waarbij de eiser in cassatie geen partij, noch tussen komende partij was1.
(V. T. C.)

ARREST

(AR C.10.0470.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Hoewel het bestreden arrest werd gewezen in toepassing van artikel 387ter, §3, Burgerlijk
Wetboek, op het eenzijdig verzoekschrift van de verweerder in cassatie, strekkend tot dwangmaatregelen, wegens miskenning, door de eiseres in cassatie, van de rechterlijke beslissing met betrekking
tot de omgangsregeling met een kind en waartegen zij ook derdenverzet heeft aangetekend, heeft het
Hof de regel niet beperkt tot die toepassing doch, volgens zijn algemene formulering, voor alle
geschillen bedoeld.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van hof van beroep te Antwerpen
van 5 mei 2010.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
III. FEITEN EN VOORAFGAANDE PROCEDURES
De feiten en voorafgaande procedures kunnen als volgt worden samengevat:
- een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen van 24 juni 2009 bepaalt, onder verbeurte van een dwangsom, een
omgangsregeling voor de verweerder met zijn kind;
- het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 augustus 2009 bevestigt
die omgangsregeling;
- de verweerder vraagt aan het hof van beroep te Antwerpen, jeugdkamer, bij
eenzijdig verzoekschrift op grond van artikel 387ter, §3, Burgerlijk Wetboek
dwangmaatregelen wegens systematische en doelbewuste niet-naleving door de
eiseres van de toegekende omgangsregeling;
- het bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 5 mei 2010 doet
uitspraak over de voormelde vraag; het bevestigt de bestaande omgangsregeling
en legt dwangmaatregelen voor de verblijfsregeling op;
- de eiseres tekent tegen dit arrest van 5 mei 2010 zowel cassatieberoep als
derdenverzet aan;
- het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 juli 2010 verklaart dit
derdenverzet ontvankelijk, maar ongegrond;
- ook tegen dit arrest van 8 juli 2010 tekent de eiseres cassatieberoep aan (zaak
C.10.0471.N).
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is: het
bestreden arrest is op eenzijdig verzoekschrift van de verweerder gewezen; de
eiseres heeft tegen het thans bestreden arrest derdenverzet aangetekend; het
arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 juli 2010 verklaart dat
derdenverzet ontvankelijk, maar ongegrond; de eiseres kan geen cassatieberoep
instellen tegen een beslissing waarbij zij geen partij is en zij derdenverzet heeft
aangetekend.
2. Het arrest waartegen het cassatieberoep is gericht, doet uitspraak over
verweerders eenzijdig verzoek strekkende tot dwangmaatregelen, op grond van
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artikel 387ter, §3, Burgerlijk Wetboek, wegens systematische en doelbewuste
niet-naleving van de toegekende omgangsregeling door de eiseres. In dit geding
was de eiseres geen partij.
3. Tegen de in laatste aanleg gewezen beslissing op eenzijdig verzoekschrift,
kunnen enkel de verzoeker en de eventueel tussengekomen partijen
cassatieberoep instellen. In het geding waarin het thans bestreden arrest van 5
mei 2010 is uitgesproken, was de eiseres geen partij, ook geen tussenkomende
partij.
Het cassatieberoep is derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:
Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en De Baets.

Nr. 171 - 25.2.11
1° KAMER - 25 februari 2011

1º DWANGSOM - KIND - OUDER - RECHT OP PERSOONLIJK CONTACT - MISKENNING VERZOEKSCHRIFT - DWANGMAATREGELEN - RECHTSMACHT
2º KIND - OUDER - RECHT OP PERSOONLIJK CONTACT - MISKENNING - VERZOEKSCHRIFT DWANGMAATREGELEN - RECHTSMACHT
1º en 2º De rechter aan wie artikel 387ter, §3, Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid geeft, in
geval van absolute noodzaak en onverminderd de mogelijkheid een beroep te doen op
artikel 584 Gerechtelijk Wetboek, bij eenzijdig verzoekschrift de toestemming te verlenen
een beroep te doen op dwangmaatregelen, is daarbij niet gebonden door eerdere rechterlijke beslissingen over dwangmaatregelen voor de uitvoering van beslissingen met betrekking tot het recht op persoonlijk contact met de kinderen. (Art. 387ter, §3, BW; Art. 584,
Gerechtelijk Wetboek)
(V. T. C.)

ARREST

(AR C.10.0471.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van hof van beroep te Antwerpen
van 8 juli 2010.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde middel
7. Het middel voert aan dat artikel 387ter, §3, Burgerlijk Wetboek, niet toelaat
een dwangsom op te leggen wanneer de kortgedingrechter voorheen een
gevorderde dwangsom heeft afgewezen.
8. Artikel 387ter, §3, Burgerlijk Wetboek geeft de mogelijkheid in geval van
absolute noodzaak, en onverminderd de mogelijkheid een beroep te doen op
artikel 584 Gerechtelijk Wetboek, bij eenzijdig verzoekschrift de toestemming te
vragen een beroep te doen op dwangmaatregelen als bedoeld in artikel 387ter,
§1, Burgerlijk Wetboek.
9. Die bepaling geeft de rechter in die omstandigheden de mogelijkheid
dwangmaatregelen op te leggen. Hij is daarbij niet gebonden door eerdere
rechterlijke beslissingen over dwangmaatregelen voor de uitvoering van
beslissingen met betrekking tot het recht op persoonlijk contact met de kinderen.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 februari 2011 – 1° kamer – Voorzitter: Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:
Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en De Baets.

