
N° 211 - 2.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 837

N° 211

3o kamer — 2 april 2012
(C.10.0512.F)

HUUr VaN GOeDereN. — PacHt. — eiNDe (OPzeGGGiNG. VerleNGiNG. terUG-
keer. eNz.). — OPzeGGiNG. — OPzeGGiNG DOOr De VerPacHter. — VerValleN — 
OPzeGGiNG.  — NieUwe OPzeGGiNG. — termijN. — BerekeNiNG.

De termijn van ten minste een jaar, tijdens welke de verpachter geen nieuwe 
opzegging kan doen na een eerdere, niet geldig verklaarde opzegging, begint 
te lopen de dag na die waarop de eerdere opzegging is gedaan en eindigt een 
jaar later, op de dag vóór de zoveelste  (1). (Art. 12.8, eerste lid, Pachtwet).

(V. e.a. t. V.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Hoei van 31 maart 2010.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 maart 2012 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

De eisers voeren twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als 
volgt.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 12 van de pachtwet van 4 november 1969 ;
 — de artikelen 52 tot 54 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis beslist dat de op 14 september 2007 aan de eisers 
betekende opzegging geldig is, om alle redenen die hier als volledig weer-
gegeven worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen :

“(De verweerster) heeft bij exploot van 14 september 2006 van plaatsver-
vangend gerechtsdeurwaarder V. Mottet, die de akte heeft opgemaakt 
in de plaats van Meester F. Burgue, (aan de eisers) een opzegging doen 
betekenen die betrekking had op verschillende percelen landbouwgrond, 
gelegen te B., met de bedoeling om deze te laten bewerken door haar 
echtgenoot, S.V.

Volgens (de verweerster) is die opzegging vervallen, omdat zij het 
verzoekschrift tot oproeping in verzoening te laat heeft neergelegd en  
dat zij dus om dezelfde reden aan dezelfde personen een nieuwe  opzegging  

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 211.

ARREST-2012-04.indb   837 06/03/13   17:15



838 ARRESTEN VAN CASSATIE 2.4.12 - N° 211

die betrekking had op dezelfde percelen heeft doen betekenen, bij exploot van 
14 september 2007 van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder V. Mottet,  
die de akte heeft opgemaakt in de plaats van meester F. Burgue.

In die opzegging werd erop gewezen dat zij uitwerking zou krijgen na 
een opzeggingstermijn van drie jaar, die zou ingaan op 15 september 2007 
en zou eindigen op 14 september 2010.

(...) De eerste rechter heeft de rechtsvordering ontvankelijk en 
gegrond verklaard. Hij heeft de opzegging dus geldig verklaard en de 
(verweerster) de toestemming gegeven (de eisers) en alle gebruikers uit 
te drijven van de in de opzegging gevorderde en beschreven percelen met 
ingang van 15 september 2010.

(...) Het klopt — en het wordt ook niet betwist — dat de eerste opzeg-
ging van 14 september 2006 vervallen was, aangezien het verzoekschrift 
tot oproeping in minnelijke schikking is neergelegd op 19 januari 2007, 
dus meer dan drie maanden na de verzending van de opzegging.

In dat geval bepaalt artikel 12.8 van de pachtwet het volgende : “Is de 
opzegging met toepassing van het bepaalde in 4 vervallen of is zij niet 
geldig verklaard, dan kan om geen enkele reden een nieuwe opzegging 
worden gedaan vóór er ten minste één jaar is verstreken na de kennisge-
ving van de opzegging die vervallen is of onregelmatig is verklaard naar 
de vorm. Die termijn is drie jaar indien de rechter de geldigverklaring van 
de opzegging heeft geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was”.

Volgens de (eisers) kon een nieuwe opzegging te dezen dus pas ten 
vroegste op 15 september 2007 worden gedaan krachtens de artikelen 52 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke de termijn van 
een jaar gerekend wordt van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, 
waarbij de datum waarop de termijn begint te lopen, de dag is na die van 
de akte of van de gebeurtenis die hem heeft doen ingaan.

(De verweerster), die hierin wordt gevolgd door de eerste rechter, werpt 
hiertegen terecht op dat de wet haar verbood om vóór 14 september 2007 
een nieuwe opzegging te doen.

Zij voegt hieraan toe dat de redenering van de (eisers) gebaseerd is op 
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die de berekening van de 
termijnen van de rechtspleging bepalen en dat die bepalingen dus niet 
van toepassing zijn op de termijn om opzegging te geven, ongeacht het 
verdere verloop van de rechtspleging.

De opzegging van 14 september 2007 is dus ontvankelijk”.

Grieven

Artikel 12.8 van de pachtwet bepaalt dat, indien de opzegging vervallen 
is omdat zij niet binnen een termijn van drie maanden werd gevolgd 
door een vordering tot geldigverklaring, een nieuwe opzegging, om 
gelijk welke reden, niet kan worden gedaan vóór er ten minste één jaar 
is verstreken na de kennisgeving van de opzegging die vervallen is.

De in die bepaling opgelegde termijn van een jaar wordt berekend over-
eenkomstig de artikelen 52 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 
Hieruit volgt dat :

 — de termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht en 
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wordt berekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis 
die hem doet ingaan en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en 
de wettelijke feestdagen (artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek) ;

 — de vervaldag in de termijn is begrepen. Indien die dag echter een 
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vervaldag 
verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 53 van het Gerechtelijk 
Wetboek) ;

 — een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de 
zoveelste tot de dag vóór de zoveelste (artikel 54 van het Gerechtelijk 
Wetboek).

De eerste opzegging werd te dezen betekend op 14 september 2006. 
Aangezien die opzegging is vervallen omdat zij niet binnen een termijn 
van drie maanden werd gevolgd door een oproeping tot verzoening, kon 
de verweerster geen tweede opzegging aan de eisers doen betekenen vóór 
er ten minste één jaar was verstreken na de betekening van de vervallen 
opzegging. Krachtens de artikelen 52 tot 54 van het Gerechtelijk 
Wetboek begint de termijn van één jaar te lopen de dag na die waarop de 
eerste opzegging werd betekend, dat wil zeggen de dag na 14 september 
2006, dus op 15 september 2006. Aangezien het om een in jaren bepaalde 
termijn gaat, moest die termijn gerekend worden van de zoveelste tot 
de dag vóór de zoveelste, dus van 15 september 2006 tot 14 september 2007. 
Aangezien de vervaldatum, dat is 14 september 2007, begrepen is in de 
termijn, was de eerste dag waarop een nieuwe opzegging kon worden 
gegeven 15 september 2007. De opzegging die op 14 september 2007 werd 
betekend, is bijgevolg voorbarig en dus ongeldig. Het bestreden vonnis, 
dat beslist dat “de opzegging van 14 september 2007 dus ontvankelijk is”, 
schendt artikel 12.8 van de pachtwet en de artikelen 52 tot 54 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Eerste middel

Artikel 12.8, eerste lid, Pachtwet bepaalt dat, indien de opzeg met 
toepassing van het bepaalde in 4 vervallen is of niet geldig is verklaard, 
om geen enkele reden een nieuwe opzegging kan worden gedaan vóór er 
ten minste één jaar is verstreken na de kennisgeving van de opzegging 
die vervallen is of onregelmatig is verklaard naar de vorm.

De door die bepaling voorgeschreven termijn van een jaar wordt gere-
kend van middernacht tot middernacht en wordt berekend vanaf de 
dag na die van de betekening van de vervallen of naar de vorm onregel-
matig verklaarde opzeg. Wanneer die opzeg op die manier is gedaan, is 
de vervaldag in de termijn begrepen en wordt de termijn gerekend van 
de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerster een eerste opzeg 
aan de eisers heeft doen betekenen op 14 september 2006 en dat zij, 
aangezien die opzeg was vervallen omdat ze niet binnen een termijn van 
drie maanden was gevolgd door een oproeping tot verzoening, hun een 
nieuwe opzeg heeft doen betekenen op 14 september 2007.
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De door de verweerster na te leven termijn van een jaar is ingegaan 
de dag na 14 september 2006, dus op 15 september 2006 om nul uur, en is 
verstreken op vrijdag 14 september 2007, de dag vóór de zoveelste, om 
middernacht.

Het bestreden vonnis, dat de opzeg geldig verklaart die is gedaan 
op 14 september 2007, dus vóór het verstrijken van de aldus berekende 
termijn, schendt artikel 12.8, eerste lid, Pachtwet.

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 feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik, rechts-

zitting houdende in hoger beroep.

2 april 2012 —  3o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkgestelde conclusie : de heer 
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de 
heer Mahieu.

N° 212

2o kamer — 3 april 2012
(P.10.0973.N)

1O Bewijs. — strafzakeN. — BewijsVOeriNG. — iN Het BUiteNlaND VerkreGeN 
Bewijs. — reGelmatiGHeiD. — tOetsiNG. — keNNisName VaN Het BUiteNlaNDs 
ONDerzOeksDOssier.

2O Bewijs. — strafzakeN. — BewijsVOeriNG. — iN Het BUiteNlaND VerkreGeN 
Bewijs. — reGelmatiGHeiD. — tOetsiNG. — NOODzaak VaN De VOeGiNG VaN 
stUkkeN Uit Het BUiteNlaNDs ONDerzOeksDOssier. — BeOOrDeliNG DOOr De 
feiteNrecHter. — DraaGwijDte.

3O recHt VaN VerDeDiGiNG. — strafzakeN. — strafVOrDeriNG. — iN 
Het BUiteNlaND VerkreGeN Bewijs. — tOetsiNG VaN De reGelmatiGHeiD. — 
VerzOek VaN De BeklaaGDe tOt VOeGiNG VaN Het BUiteNlaNDs ONDerzOeksDOs-
sier. — BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — DraaGwijDte.

4O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 6. 
— artikel 6.1. — recHt OP eeN eerlijk PrOces. — strafzakeN. — strafVOr-
DeriNG. — iN Het BUiteNlaND VerkreGeN Bewijs. — tOetsiNG VaN De reGel-
matiGHeiD. — VerzOek VaN De BeklaaGDe tOt VOeGiNG VaN Het BUiteNlaNDs 
ONDerzOeksDOssier. — BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — DraaGwijDte.

1O De beoordeling of de omstandigheden bedoeld in Artikel 13 Wet Wederzijdse 
Internationale Rechtshulp zich voordoen, kan de rechter maken op grond 
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van alle regelmatig aan hem voorgelegde gegevens waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, zonder dat is vereist dat hij van het 
buitenlandse onderzoeksdossier kennis zou nemen  (1).

2o, 3o en 4o De rechter oordeelt of de beoordeling of de omstandigheden bedoeld 
in Artikel 13 Wet Wederzijdse Internationale Rechtshulp zich voordoen, de 
voeging vergt van andere dan de tot het dossier van de Belgische strafrechts-
pleging behorende stukken ; bij die beoordeling dient hij erover te waken dat 
een beklaagde de mogelijkheid tot betwisting in concreto van het in het 
buitenland verkregen bewijsmateriaal niet wordt ontzegd en zo zijn recht 
van verdediging niet wordt miskend.

(D. e.a.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 28 april 2010.

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

De eiseressen II voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, elk 
een 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 eiser I

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, evenals misken-
ning van de algemene beginselen van het recht van verdediging en van 
de toelaatbaarheid, de wettigheid en de betrouwbaarheid in de opsporing 
van bewijzen : het arrest oordeelt ten onrechte dat het niet noodzakelijk 
noch opportuun is om kennis te nemen van de Nederlandse tapmaatre-
gelen ; op die wijze verhindert het arrest de eiser I de rechtsgeldigheid 
van de Nederlandse tapmaatregelen te controleren en na te gaan of bij 
het te zijnen laste verzamelen van bewijselementen de geldende proce-
dureregels werden nageleefd.

3. Volgens artikel 13 van de Wet van 9 december 2004 betreffende 
Wederzijdse Internationale Rechtshulp in strafzaken en tot wijziging 
van artikel 90ter Wetboek van Strafvordering mag in het kader van een 
in België gevoerde strafrechtspleging geen gebruik worden gemaakt van 
in het buitenland verkregen bewijsmateriaal :

 — dat op onregelmatige wijze is verzameld én indien de onregelma-
tigheid volgens het recht van de Staat waarin het bewijsmateriaal is 

  (1)  Zie Cass. 23 mei 2000, AR P.00.0377.N, AC 2000, nr. 315 ; Cass. 6 april 2005, AR 
P.05.0218.F, AC 2005, nr. 206 met concl. adv.-gen. Vandermeersch.
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verzameld, volgt uit de overtreding van een op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvereiste of indien de onregelmatigheid de betrouw-
baarheid van het bewijsmateriaal aantast ;

 — waarvan de aanwending een schending inhoudt van het recht op een 
eerlijk proces.

4. Deze beoordeling kan de rechter maken op grond van alle regel-
matig aan hem voorgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, zonder dat is vereist dat hij van het buitenlandse 
onderzoeksdossier kennis zou nemen.

De rechter oordeelt of die beoordeling de voeging vergt van andere 
dan de tot het dossier van de Belgische strafrechtspleging behorende 
stukken. Bij die beoordeling dient hij erover te waken dat een beklaagde 
de mogelijkheid tot betwisting in concreto van het in het buitenland 
verkregen bewijsmateriaal niet wordt ontzegd en zo zijn recht van 
verdediging niet wordt miskend.

5. De beoordeling van de regelmatigheid van een buitenlandse afluis-
termaatregel kan gebeuren aan de hand van de beslissing van de bevoegde 
buitenlandse overheid om tot de afluistermaatregel over te gaan en 
de uitvoeringstukken van die beslissing of van een beslissing van een 
bevoegde buitenlandse rechterlijke overheid die de regelmatigheid van 
de afluistermaatregel en de uitvoering ervan vaststelt.

6. Het arrest grondt de beoordeling van de regelmatigheid van het 
bewijsmateriaal, verkregen uit de in Nederland uitgevoerde afluister-
maatregel, en de afwijzing van de vraag om de afluisterbeslissing zelf bij 
het dossier te laten voegen, in wezen op het Nederlandse bewijsmateriaal 
zelf en op de brief van de officier van justitie van 30 juli 2002, waarbij als 
antwoord op het Belgische rechtshulpverzoek van 2 juli 2002 om de Neder-
landse stukken als bewijs te gebruiken, die toelating wordt verstrekt.

Aldus stelt het arrest de eiser I niet in mogelijkheid om in concreto 
de regelmatigheid van het met een Nederlandse afluistermaatregel 
verkregen bewijsmateriaal te betwisten en miskent het aldus eisers 
recht van verdediging.

Het middel is gegrond.

Overige middelen van de eiser I

7. Deze middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing,  
behoeven geen antwoord.

Middelen van de eiseressen II

8. Ingevolge de hierna uit te spreken vernietiging hebben de cassatie-
beroepen van de eiseressen II geen bestaansreden meer. Hun middelen 
behoeven geen antwoord.

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

het vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eiseressen II.
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Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser I ten laste van de 
Staat.

Veroordeelt de eiseressen II in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

3 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Andersluidende conclusie  (1) : 
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Bavel 
(bij de balie te Brussel).

N° 213

2o kamer — 3 april 2012
(P.10.2021.N)

1O HeliNG. — witwas. — BestaNDDeleN. — weDerrecHtelijke HerkOmst Of 
OOrsPrONG. — BePaliNG.

2O straf. — aNDere straffeN. — VerBeUrDVerklariNG. — VermOGeNsVOOr-
DeleN recHtstreeks Uit eeN misDrijf VerkreGeN. — illeGaal iN Het laND 
VerBlijVeNDe werkNemer. — iNkOmsteN Uit illeGale tewerkstelliNG. — 
tOePassiNG.

1o en 2o Om iemand schuldig te verklaren aan de overtreding van Artikel 505, 
eerste lid, 3o en 4o, Strafwetboek is vereist dat de wederrechtelijke herkomst 
of oorsprong van de zaken is bewezen, maar het is niet vereist dat de rechter 
het precieze misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond van de feitelijke 
gegevens elke rechtmatige herkomst of oorsprong kan uitsluiten ; inkomsten 
die een illegaal in het land verblijvende werknemer uit een illegale tewerk-
stelling verkrijgt, zijn niet noodzakelijk illegale vermogensvoordelen, zodat 
de inkomsten uit die tewerkstelling bijgevolg niet noodzakelijk vermogens-
voordelen zijn die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen  (2).

(s. e.a. t. ceNtrUm VOOr GelijkHeiD VaN kaNseN  
eN racismeBestrijDiNG)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen van 17 november 2010.

  (1)  Het O.M. was van oordeel dat het eerste middel van de eiser I niet ontvanke-
lijk was omdat het middel niet alle redenen van het bestreden arrest in zijn kritiek 
betrok. Het tweede middel van de eiser I kon volgens het O.M. niet worden aangenomen, 
omdat de met redenen omklede weigering het buitenlands dossier te voegen op zich 
geen miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces 
oplevert en omdat de appelrechters met de redenen die zij aanhalen hun beslissing dat 
de kennisname van bijkomende stukken uit het Nederlandse strafdossier niet nodig 
was, naar recht verantwoorden.

  (2)  Cass. 25 sept. 2001, AR P.01.0725.N, AC 2001, nr. 493 ; Cass. 29 sept. 2010, P.10.0566.F, 
AC 2010, nr. 559.
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De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan. 

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf 

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel van de eisers I.1 en I.2 en middel van de eiser II 

Eerste onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de 
artikelen 42, 1o, en 505 Strafwetboek : het arrest laat de vaststelling van 
de illegale herkomst van de gelden die het voorwerp uitmaken van de 
bewezen verklaarde witwashandelingen steunen op de vaststelling dat 
deze gelden, enerzijds, voortkomen uit mensensmokkel en, anderzijds, de 
“illegale inkomsten zijn van illegaal in België verblijvende Indiërs” ; het 
arrest oordeelt desbetreffende dat de gelden die het voorwerp uitmaken 
van de in hoofde van de eisers bewezen verklaarde telastlegging 
witwassen, illegale vermogensvoordelen zijn, daar zij illegale inkomsten 
zijn uit een illegale tewerkstelling ; het arrest gaat verkeerdelijk ervan 
uit dat alle inkomsten verkregen uit een illegale tewerkstelling, ipso 
facto illegale vermogensvoordelen zijn ; de motieven van het bestreden 
arrest laten niet toe na te gaan in welke mate de appelrechters de gelden 
die het voorwerp uitmaken van de bewezen verklaarde witwasmisdrijven 
beschouwen als illegale vermogensvoordelen voortkomend uit mensen-
smokkel, dan wel als illegale vermogensvoordelen voortkomend uit een 
illegale tewerkstelling.

De witwasmisdrijven bedoeld in artikel 505, eerste lid, 3o en 4o, Straf-
wetboek betreffen de zaken bedoeld in artikel 42, 3o, Strafwetboek, meer 
bepaald de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn 
verkregen, de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en 
de inkomsten uit de belegde voordelen.

Om iemand schuldig te verklaren aan de overtreding van artikel 505, 
eerste lid, 3o en 4o, Strafwetboek is vereist dat de wederrechtelijke 
herkomst of oorsprong van de zaken is bewezen. Het is niet vereist dat 
de rechter het preciese misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond 
van de feitelijke gegevens elke rechtmatige herkomst of oorsprong kan 
uitsluiten.

Inkomsten die een illegaal in het land verblijvende werknemer uit een 
illegale tewerkstelling verkrijgt, zijn niet noodzakelijk illegale vermo-
gensvoordelen. De inkomsten uit die tewerkstelling zijn bijgevolg niet 
noodzakelijk vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn 
verkregen.

Het arrest verklaart de eisers schuldig aan de feiten omschreven 
onder telastlegging II.a) tweede en derde gedachtestreepje in de zaak 
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met notitienummer 55.F1.1797/07 (misdrijf bedoeld in artikel 505, eerste 
lid, 3o en 4o Strafwetboek), op grond van de vaststelling “dat het geld 
dat werd overgemaakt van België naar Indië via het Hawala-systeem 
illegale inkomsten zijn van illegaal in België verblijvende Indiërs en 
opbrengsten van de mensensmokkel”. Het besluit tot de illegaliteit van 
de voormelde inkomsten op grond “dat de betrokken inkomsten uit (…) 
illegale tewerkstelling vermogensvoordelen betreffen die rechtstreeks 
uit een misdrijf zijn verkregen, ook al is dit misdrijf alleen maar straf-
baar in hoofde van de werkgever. Bovendien verblijven de betrokken 
werknemers illegaal in het land”. 

Die redenen laten niet toe uit te maken in welke mate het arrest oordeelt 
dat de gelden die het voorwerp uitmaken van de bewezen verklaarde 
witwasmisdrijven voortkomen van strafbare mensensmokkel dan wel 
van een illegale tewerkstelling. Aldus is de schuldigverklaring wegens 
de telastlegging II.a) tweede en derde gedachtestreepje in de zaak met 
notitienummer 55.F1.1797/07, niet regelmatig met redenen omkleed.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

Het onderdeel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie 
zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van het overige van de beslissingen op de straf-
vordering

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers : 

 — schuldig verklaart wegens de telastleggingen II.a), tweede en derde 
gedachtenstreepje, in de zaak met notitienummer 55.F1.1797/07 ;

 — tot straf en bijdrage veroordeelt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de helft van de kosten en laat de overige 

kosten ten laste van de Staat. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

3 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verstraeten (bij de 
balie te Brussel).
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N° 214

2o kamer — 3 april 2012
(P.11.2095.N)

1O Bewijs. — strafzakeN. — BewijsVOeriNG. — ONrecHtmatiG VerkreGeN 
Bewijs. — tOelaatBaarHeiD. — BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — 
criteria.

2O Bewijs. — strafzakeN. — BewijsVOeriNG. — ONrecHtmatiG VerkreGeN 
Bewijs. — tOelaatBaarHeiD. — BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — Bewij-
sUitslUitiNG. — GreNzeN.

3O Bewijs. — strafzakeN. — BewijsVOeriNG. — ONrecHtmatiG VerkreGeN 
Bewijs. — tOelaatBaarHeiD. — BeOOrDeliNG DOOr Het ONDerzOeksGerecHt. 
— criteria.

4O ONDerzOeksGerecHteN. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — 
ONDerzOek VaN De reGelmatiGHeiD VaN De recHtsPleGiNG. — ONrecHtmatiG 
Bewijs. — NOODzaak VaN zUiVeriNG VaN De recHtsPleGiNG. — BeOOrDeliNG. 
— criteria.

5O ONDerzOeksGerecHteN. — VerzOek tOt OPHeffiNG VaN eeN ONDer-
zOeksHaNDeliNG DOOr eeN DerDe-BelaNGHeBBeNDe. — afwijziNG VaN Het 
VerzOek DOOr De ONDerzOeksrecHter. — HOGer BerOeP VaN De VerzOeker. — 
kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — ONDerzOek VaN De reGelmatiGHeiD 
VaN De recHtsPleGiNG. — ONrecHtmatiG Bewijs. — NOODzaak VaN zUiVeriNG 
VaN De recHtsPleGiNG. — BeOOrDeliNG. — alGemeNe eN BijzONDere criteria.

6O ONDerzOek iN strafzakeN. — HUiszOekiNG eN iNBeslaGName. — 
VerzOek tOt OPHeffiNG VaN De iNBeslaGName DOOr eeN DerDe-BelaNGHeBBeNDe. 
— afwijziNG VaN Het VerzOek DOOr De ONDerzOeksrecHter. — HOGer BerOeP 
VaN De VerzOeker. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — ONDerzOek VaN 
De reGelmatiGHeiD VaN De recHtsPleGiNG. — ONrecHtmatiG Bewijs. — NOOD-
zaak VaN zUiVeriNG VaN De recHtsPleGiNG. — BeOOrDeliNG. —  alGemeNe eN 
BijzONDere criteria.

1o, 2o, 3o en 4o Behoudens het geval van de miskenning van een op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvereiste, kan het onregelmatig stuk slechts 
uit het dossier verwijderd worden wanneer de rechter vaststelt dat de onre-
gelmatigheid aan het bewijs zijn geloofwaardigheid of betrouwbaarheid 
ontneemt, of het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt, maar 
de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het bewijs kunnen niet door 
het onderzoeksgerecht onderzocht worden vermits dit de beoordeling van de 
bewijswaarde betreft welke enkel toekomt aan de feitenrechter ; hieruit volgt 
dat wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat een onderzoekshandeling 
onregelmatig is, het zelfs ambtshalve moet nagaan of de onregelmatigheid 
het gevolg is van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste 
en het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt  (1)  (2).

5o en 6o Wanneer het onderzoeksgerecht uitspraak doet overeenkomstig 
Artikel 61quater Wetboek van Strafvordering en, ingevolge de controle 

  (1)  Zie concl. O.M.
  (2)  B. De smet, Nietigheden in het Strafproces, Intersentia, 2011, 77.
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uitgevoerd met toepassing van Artikel 235bis van dat wetboek, oordeelt dat 
de onderzoekshandeling onregelmatig is maar de onregelmatigheid niet het 
gevolg is van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste 
en het recht op een eerlijk proces niet in het gedrang brengt, zal het niet-
temin ook moeten nagaan of men zich bevindt in een der gevallen bedoeld 
in Artikel 61quater, § 3, Wetboek van Strafvordering ; dit houdt in dat het 
onderzoeksgerecht het verzoek kan afwijzen indien het oordeelt dat de 
noodwendigheden van het onderzoek het vereisen, indien de opheffing van 
de onderzoekshandeling de rechten van de partijen of van derden in het 
gedrang brengt, indien de opheffing van de handeling een gevaar zou ople-
veren voor personen of goederen, of wanneer de wet in de teruggave of de 
verbeurdverklaring van de betrokken goederen voorziet, maar, in het tegen-
overgestelde geval, de opheffing van het beslag zal bevelen  (1).

(V. e.a t. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger :

1. Deze zaak heeft betrekking op de regelmatigheid van de huiszoe-
kingen en inbeslagnames verricht op (…) tijdens de zogenaamde operatie 
“(…)”, die reeds eerder aanleiding heeft gegeven tot twee tussenkom-
sten van het Hof. Het lijkt noodzakelijk de voorafgaande rechtspleging 
meer in detail te belichten, vooraleer over te gaan tot de analyse van de 
middelen.

2. Dit verloop kan als volgt worden gereconstrueerd en gesyntheti-
seerd :

 — op 21 juni 2010 vordert de procureur des Konings te Brussel een 
gerechtelijk onderzoek tegen onbekende(n) uit hoofde van aanran-
ding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon van 
een minderjarige jonger dan zestien jaar, met de omstandigheid dat de 
schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben. 

 — op 3 augustus 2010 wordt door (een aantal van) de huidige eisers 
ook klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd bij de reeds eerder 
geadieerde onderzoeksrechter te Brussel. 

 — in het kader van dit gerechtelijk onderzoek worden op (…) een 
aantal huiszoekingen uitgevoerd, gevolgd door de inbeslagname van 
voorwerpen en documenten, onder meer in de lokalen van (…) te M. en 
in de kantoren en de woning van X.

 — op 15 juli 2010 wordt door de verweerders een verzoekschrift neer-
gelegd in toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, 
strekkende onder meer tot de opheffing van de inbeslagnames in (…) en 
de kantoren en de woning van X.

 — op 30 juli 2010 wijst de onderzoeksrechter een beschikking waarbij 
dit verzoek als ontvankelijk maar ongegrond wordt afgewezen.

 — op 9 augustus 2010 tekenen de verweerders hoger beroep aan tegen 
de beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij tevens gevraagd werd 
“de regelmatigheid van de (tot op de datum van het tussen te komen 

  (1)  Zie concl. O.M.
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arrest) gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken, waar nodig de nietig-
heid van de onregelmatige onderzoeksdaden uit te spreken, en in het 
algemeen uitspraak te doen zoals het de (kamer van inbeschuldiging-
stelling) aangewezen lijkt”.

 — op 30 juli 2010 vordert de procureur-generaal bij het hof van beroep 
te Brussel, in toepassing van de artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek 
van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling over te gaan 
tot de controle van de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek, 
inzonderheid naar aanleiding van de huiszoekingen verricht op (…) te 
M., in de lokalen van (…) alsook in de woning en kantoren van X.

 — bij arrest van 9 september 2010 beslist de kamer van inbeschuldi-
gingstelling (onder meer) :

 – (op het verzoek van de verweerders) tot de opheffing van de inbe-
slagnames te M. op (…) van documenten en voorwerpen verricht in 
de lokalen van (…), evenals in de woning en kantoren van X.

 – (op de vordering van de procureur-generaal in toepassing van 
de artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering) de 
nietigheid uit te spreken van deze onderzoekshandelingen en van 
de (tot op de datum van het arrest) verrichte onderzoeksdaden die 
daarop steunen en de verwijdering uit het dossier en de neerleg-
ging ter griffie te bevelen van de nietig verklaarde stukken

 – de kamer van inbeschuldigingstelling preciseert hierbij dat het ver-
zoek van de verweerders om “de regelmatigheid van de (tot op de 
datum van het tussen te komen arrest) gestelde onderzoeksdaden te 
onderzoeken, waar nodig de nietigheid van de onregelmatige onder-
zoeksdaden uit te spreken, en in het algemeen uitspraak te doen 
zoals het de (kamer van inbeschuldigingstelling) aangewezen lijkt” 
onontvankelijk is, omdat de verweerders (als verzoekers tot ophef-
fing van een onderzoekshandeling) “die niet de hoedanigheid van 
inverdenkinggestelde of burgerlijke partij hebben, (…) (niet) ont-
vankelijk (zijn) een algemeen toezicht op de regelmatigheid en de 
wettigheid van de rechtspleging van het gerechtelijk onderzoek (…) 
te vragen ; enkel de (p)rocureur-generaal kan dit ten allen tijde vor-
deren (artikel 136bis, (tweede lid, Wetboek van Strafvordering), ook 
wanneer deze kamer op grond van artikel 61quater (Wetboek van 
Strafvordering) kennis neemt van de zaak (artikel 235bis, § 2 (Wet-
boek van Strafvordering) ; de vordering van de (p)rocureur)-generaal 
wordt ingewilligd om de oordeelkundige motieven erin vermeld ;”

 — tegen het arrest van 9 september 2010 werd cassatieberoep aangete-
kend door (een aantal van) de (huidige) eisers.

 — bij arrest P.10.1535.N van 12 oktober 2010 beslist het Hof tot de vernie-
tiging van het bestreden arrest van 9 september 2010 in zoverre het :

 – de opheffing beveelt van de inbeslagnames te M. op (…) van docu-
menten en voorwerpen verricht in de lokalen van (…), evenals in 
de woning en kantoren van X ;

 – de nietigheid uitspreekt van deze onderzoekshandelingen en van 
de tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die 
daarop steunen ;
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 – beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier worden 
verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg.
De cassatieberoepen worden voor het overige verworpen.

 — in zijn schriftelijke vordering van 24 november 2010 vordert de 
procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel :

 – de opheffing te bevelen van de inbeslagnames te M. op (…) van 
documenten en voorwerpen verricht in de lokalen van (…), evenals 
in de woning en kantoren van X ;

 – de nietigheid uit te spreken van de bovenvermelde onderzoekshan-
delingen en van de (tot op de datum van het uit te spreken arrest) 
verrichte onderzoeksdaden die daarop steunen ;

 – te bevelen dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier worden 
verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel.

 — bij arrest van 22 december 2010, op verwijzing, oordeelt de kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld, (onder meer) als volgt :

 – stelt vast dat het verzoek van de verweerders om “de regelmatig-
heid van de (tot heden) gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken, 
waar nodig de nietigheid van de onregelmatige onderzoeksdaden 
uit te spreken” (…) onontvankelijk is, zoals dit reeds definitief 
beslist werd in het op deze punten niet verbroken arrest van 
9 september 2010 ;

 – zegt dat er geen reden is over te gaan tot het horen van de onder-
zoeksrechter (…) ;

 – spreekt de nietigheid uit van de inbeslagname van de stukken 
vermeld onder de refertes “xxx” (…), alsmede van de tot op heden 
verrichte onderzoeksdaden die hierop steunen ;

 – bevestigt de bestreden beschikking mits deze wijziging dat de 
opheffing van het beslag op en de terugave wordt bevolen van de 
stukken vermeld onder de refertes “xxx”(…).
De vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep te 
Brussel van 24 november 2010 wordt hierdoor afgewezen, behoudens 
wat de stukken vermeld onder de refertes “xxx” betreft, zodat de 
kamer van inbeschuldigingstelling in dit arrest de overige onder-
zoekshandelingen (huiszoekingen en inbeslagnames) impliciet als 
regelmatig en rechtsgeldig aanziet.

 — tegen dit arrest op verwijzing van 22 december 2010 wordt opnieuw 
cassatieberoep aangetekend, ditmaal door de huidige verweerders.

 — bij arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 beslist het Hof het bestreden 
arrest te vernietigen in zoverre het uitspraak doet over de huiszoekingen 
verricht in (…) te M. en in de woning en de burelen van X, alsmede over 
de daar uitgevoerde inbeslagnames en verwerpt het de cassatieberoepen 
voor het overige.

 — in zijn vordering van 14 oktober 2011 vordert de federale procureur :
 – vast te stellen dat de huiszoekingen en inbeslagnemingen die op 
(…) werden verricht te M. in de lokalen van (…) en in de woning en 
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kantoren van X regelmatig waren en rechtsgeldig werden uitge-
voerd, met uitzondering van de inbeslagname van de stukken 
vermeld onder de refertes “xxx”.

 – de nietigheid uit te spreken van de inbeslagname van de stukken 
vermeld onder de refertes “xxx” (…).
In hun (aanvullende) conclusie voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling vroegen de huidige verweerders :

 – de vernietiging van de beschikking van de onderzoeksrechter van 
30 juli 2010

 – de integrale opheffing van het beslag en de teruggave van alle 
documenten en voorwerpen die werden in beslag genomen op (…) 
te M. in de lokalen van (…) en in de woning en kantoren van X

 – rekening houdend met de opmerkingen van de (verweerders), de 
regelmatigheid van de huiszoekingen en inbeslagnames van (…) in 
(…) en in de woning en kantoren van X te onderzoeken, deze onder-
zoeksdaden nietig te verklaren en de nietig verklaarde stukken te 
doen verwijderen uit het dossier.

De huidige eisers vroegen in hun conclusie van 20 oktober 2011 :
 – te zeggen voor recht dat het beslag van alle documenten en voor-
werpen die werden in beslag genomen op (…) te M. en in de lokalen 
van (…) en in de woning en kantoren van X, regelmatig is ;

 – verder te oordelen over de opheffing van het beslag in zoverre het 
op andere gronden gesteund is dan de tevergeefs aangevoerde onre-
gelmatigheid van het beslag.

 — bij arrest van 29 november 2011 oordeelt de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, (nog) anders samengesteld, als volgt :

 – verklaart het hoger beroep (van de verweerders tegen de beschik-
king van de onderzoeksrechter van 30 juli 2010) gegrond ;

 – verklaart de vordering van de federale procureur ontvankelijk 
doch slechts deels gegrond ; 

 – doet de bestreden beschikking van de onderzoeksrechter van 
30 juli 2010 teniet binnen de perken van het arrest van het Hof van 
Cassatie van 5 april 2011 ;

 – spreekt de nietigheid uit van de huiszoekingen en de daaropvol-
gende inbeslagnames van alle documenten en voorwerpen verricht 
te M. op (…) in de lokalen van (…) en in de woning en kantoren 
van X, alsmede van de tot op heden verrichte onderzoeksdaden die 
hierop steunen ;

 – beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier zullen 
worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel.

Dit is het thans bestreden arrest waartegen door de eisers cassatiebe-
roep werd aangetekend.

In hun memorie worden vier middelen aangevoerd, waarvan het eerste 
uiteenvalt in twee onderdelen.

3. In zoverre een aantal eisers tweemaal cassatieberoep aantekenden 
is hun tweede cassatieberoep niet ontvankelijk.
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4. De memorie werd ook ingediend namens twee eisers (de heer J. D. en 
mevrouw M. G.), die zelf geen cassatieberoep aantekenden. De memorie 
is in zoverre niet ontvankelijk.

5. Bij een eerste analyse van de vier middelen, blijkt dat het vierde 
middel betrekking heeft op (een incident tijdens) het verloop van de 
rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit 
onderzoeksgerecht beslist dat er geen reden was de onderzoeksrechter 
te horen.

De andere drie middelen zijn niet gericht tegen de beslissing van het 
bestreden arrest dat de nietigheid uitspreekt van de huiszoeking en 
de daaropvolgende inbeslagnames, maar enkel tegen de nietigverkla-
ring van de tot op de datum van het bestreden arrest verrichte onder-
zoeksdaden, die op de nietig verklaarde huiszoeking en inbeslagnames 
steunen, en tegen het bevel de nietig verklaarde stukken uit het dossier 
te verwijderen en ter griffie neer te leggen. Deze drie middelen zijn dus 
enkel gericht tegen de zuivering die de kamer van inbeschuldigingstel-
ling doorvoerde, nadat zij de nietigheid van de huiszoekingen en inbe-
slagnames had uitgesproken.

Het eerste middel, dat verder meer uitgebreid zal worden besproken, 
heeft betrekking op de (gebrekkige) wijze waarop de zuivering van de 
verdere procedure werd doorgevoerd, terwijl het tweede en derde middel 
verder strekken en in essentie aanklagen dat de kamer van inbeschul-
digingstelling niet tot deze zuivering kon overgaan, hetzij (tweede 
middel) omdat de verweerders als derde-beslagenen, die geen “partij” 
zijn in de eigenlijke strafrechtspleging, maar enkel in de procedure ex 
artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, geen zuivering kunnen 
vragen (en de kamer van inbeschuldigingstelling hieromtrent overigens 
reeds eerder definitief stelling innam), hetzij (derde middel) omdat de 
kamer van inbeschuldigingstelling reeds eerder haar rechtsmacht om de 
procedure te zuiveren, had uitgeput. 

Het tweede en derde middel moeten, — zo gegrond bevonden —, leiden 
tot de vernietiging van de beslissing waarbij de kamer van inbeschuldi-
gingstelling tot zuivering overgaat, maar zonder verwijzing, aangezien 
de gegrondverklaring van deze middelen erop neerkomt vast te stellen 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht (meer) had 
om tot zuivering over te gaan : er blijft in dit geval niets meer over om 
over te oordelen.

Het verdient bijgevolg aanbeveling eerst het tweede en het derde middel  
te onderzoeken.

6. In hun tweede middel voeren de eisers de schending aan van 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering : volgens de eisers spreekt 
het bestreden arrest de nietigheid uit van de huiszoekingen en de inbe-
slagnames die op (…) werden verricht in (…) en in de woningen en de 
kantoren van X, alsmede van de onderzoeksdaden die hierop steunen 
en beveelt het dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier zullen 
worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, op het (enkele) verzoek van de verweerders in hun 
hoedanigheid van derde-beslagenen. 
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Volgens de eisers kan dat niet omdat de verweerders, als derde-
beslagenen, geen “partij” zijn in de zin van artikel 235bis, § 1, Wetboek 
van Strafvordering, dat bepaalt : “Bij de regeling van de rechtspleging 
onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelma-
tigheid van de haar voorgelegde procedure. Zij kan dit zelfs  ambtshalve 
doen”. 

Volgens de eisers kan met de term “partij” enkel de inverdenkingge-
stelde en de burgerlijke partij bedoeld zijn en kan een derde-beslagene 
bijgevolg geen verzoek tot zuivering van de procedure richten tot de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

De eisers, die bovendien erop wijzen dat het openbaar ministerie 
in casu vorderde de litigieuze onderzoekshandelingen regelmatig en 
rechtsgeldig te verklaren, leiden uit de rechtsoverweging van het 
bestreden arrest dat “de huiszoekingen en de inbeslagnames die op (…) 
werden verricht te M. in (…) alsmede in de kantoren van X (…) onder-
zoeksdaden (zijn) die de verzoekende partijen treffen en waarbij zij 
partij zijn” af, dat de appelrechters niet ambtshalve hebben beslist tot 
de nietigverklaring van de gewraakte onderzoekshandelingen en tot 
verwijdering van stukken uit het dossier, maar (enkel) op het verzoek 
van de derde-beslagenen, waarvan het bestreden arrest oordeelt dat zij 
een “partij” zijn in de zin van artikel 235bis, § 1, Wetboek van Straf-
vordering.

7. Deze rechtsoverwegingen en vaststellingen van het bestreden arrest 
dienen gelezen te worden in het licht van het verloop van de rechtspleging 
sinds het neerleggen van het verzoek in toepassing van artikel 61quater 
Wetboek van Strafvordering.

Het lijkt nuttig opnieuw in het kort samen te vatten welke de opeen-
volgende beslissingen waren, die de kamer van inbeschuldigingstel-
ling en het Hof betreffende het probleem van de regelmatigheid van de 
betwiste huiszoekingen en inbeslagnames, verricht op (…) te M., in (…) 
en in de woning en de kantoren van X, hebben gewezen : 

 — bij arrest van 9 september 2010 beslist de kamer van inbeschuldi-
gingstelling tot de opheffing van deze inbeslagnames en tot de nietigver-
klaring van deze onderzoekshandelingen en van de (tot op de datum van 
het arrest) verrichte onderzoeksdaden die daarop steunen en beveelt zij 
de verwijdering uit het dossier en de neerlegging ter griffie van de nietig 
verklaarde stukken ;

 — bij arrest P.10.1535.N van 12 oktober 2010, op het cassatieberoep van 
de huidige eisers, beslist het Hof tot de vernietiging van het bestreden 
arrest van 9 september 2010 in zoverre het de opheffing beveelt van de 
inbeslagnames, de nietigheid uitspreekt van deze onderzoekshande-
lingen en van de tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeks-
daden die daarop steunen en beveelt dat de nietig verklaarde stukken 
uit het dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de recht-
bank van eerste aanleg ;

 — bij arrest van 22 december 2010, op verwijzing, spreekt de kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld, de nietigheid uit van 
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de inbeslagname van de stukken vermeld onder de refertes “xxx” (…), 
alsmede van de tot op de datum van het arrest verrichte onderzoeks-
daden die hierop steunen ;

 — bij arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 beslist het Hof, op het cassatie-
beroep van de huidige verweerders, het bestreden arrest te vernietigen 
in zoverre het uitspraak doet over de huiszoekingen verricht in (…) te 
M. en in de woning en de burelen van X, alsmede over de daar uitge-
voerde inbeslagnames ;

 — bij arrest van 29 november 2011 spreekt de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, (nog) anders samengesteld, de nietigheid uit van de huis-
zoekingen en de daaropvolgende inbeslagnames, alsmede van de tot op 
de datum van het arrest verrichte onderzoeksdaden die hierop steunen 
en beveelt zij dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier zullen 
worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel.

8. Uit de hiervoor geschetste reconstructie van het verloop van de 
rechtspleging sinds het neerleggen van het verzoek in toepassing van 
artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, volgt dat na de twee 
cassatiearresten van 12 oktober 2010 (AR P.10.1535.N) en 5 april 2011 (AR 
P.11.0085.N), enkel kan worden vastgesteld dat alleen nog maar defi-
nitief beslist is over het verzoek van de verweerders om “de regelma-
tigheid van de (tot heden) gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken, 
waar nodig de nietigheid van de onregelmatige onderzoeksdaden uit te 
spreken” (…). Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 
9 september 2010, waarin dit verzoek niet ontvankelijk werd verklaard, 
werd, wat deze specifieke beslissing betreft, immers niet verbroken door 
het cassatiearrest van 12 oktober 2010.

Het eerste arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 
9 september 2010 werd verbroken, zowel waar het de opheffing beveelt 
van de inbeslagnames van (…) in de lokalen van (…) en in de woning 
en kantoren van X, als waar het de nietigheid uitspreekt van deze 
onderzoekshandelingen alsmede van de (tot op de datum van het arrest 
verrichte) onderzoeksdaden die hierop steunen en waar het beveelt dat 
de nietig verklaarde stukken uit het dossier (dienen te) worden verwij-
derd en ter griffie neergelegd.

Er bestond op dat ogenblik geen uitspraak meer over de regelmatig-
heid van de door de verweerders betwiste onderzoekshandelingen en de 
kamer van inbeschuldigingstelling diende hierover bijgevolg opnieuw 
uitspraak te doen.

Deze nieuwe uitspraak in het tweede arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van 22 december 2010, — dat enkel de nietigheid van 
de inbeslagname van de stukken met betrekking tot (…) uitsprak, maar 
de huiszoekingen en inbeslagnames voor het overige regelmatig bevond 
(door de vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep te 
Brussel van 24 november 2010 grotendeels af te wijzen) —, werd opnieuw 
verbroken in zoverre het uitspraak doet over de huiszoekingen verricht 
in (…) te M. en in de woning en de burelen van X, alsmede over de daar 
uitgevoerde inbeslagnames.
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9. Het voorwerp waarover de kamer van inbeschuldigingstelling zich, 
na de tweede verwijzing, in het bestreden arrest van 29 november 2011 
nog diende uit te spreken, betrof bijgevolg nog steeds het probleem van 
de regelmatigheid van de huiszoekingen verricht in (…) te M. en in de 
woning en de burelen van X en van de daar uitgevoerde inbeslagnames, 
en, in voorkomend geval, het probleem van de rechtsgevolgen die aan de 
vaststelling van de eventuele onregelmatigheid van deze onderzoeksver-
richtingen dienen te worden gekoppeld. 

10. Dit voorwerp was in de eerste plaats, en van bij aanvang, al gedekt 
door het verzoek van de verweerders in toepassing van artikel 61quater 
Wetboek van Strafvordering, waarbij zij inderdaad de mogelijkheid en 
het recht hadden de regelmatigheid van de huiszoekingen en van de 
inbeslagnames aan te vechten, ten minste in de mate dat deze onregel-
matigheid aanleiding zou kunnen geven tot de opheffing van het beslag 
en de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen. Dit voorwerp is 
evenwel niet meer gedekt (en kan niet meer gedekt zijn) door de vraag 
van de verweerders om de regelmatigheid van de betwiste onderzoeks-
handelingen te onderzoeken in het licht van een eventuele zuivering van 
(het geheel van) de rechtspleging, aangezien over deze vraag reeds defi-
nitief was beslist door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling van 9 september 2010, dat — overigens terecht — oordeelde dat het 
verzoek van de verweerders om “de regelmatigheid van de (tot heden) 
gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken, waar nodig de nietigheid van 
de onregelmatige onderzoeksdaden uit te spreken”, niet ontvankelijk 
was. Zoals hoger uiteengezet werd dit arrest op dat specifieke punt niet 
vernietigd door het arrest P.10.1535.N van het Hof van 12 oktober 2010. 

De beslissing zelf van niet-ontvankelijkheid van dit verzoek van 
de verweerders vindt steun in de rechtspraak van het Hof, dat op 
13 december 2011  (1) besliste dat wanneer het verzoek tot opheffing van 
een onderzoekshandeling uitgaat van een persoon die geen partij is in 
het strafonderzoek en die de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij 
dit verzoek krachtens artikel 61quater, § 5 of § 6, Wetboek van Strafvor-
dering aanhangig is gemaakt, vraagt de regelmatigheid van de rechts-
pleging te onderzoeken, die kamer, indien zij het verzoek tot opheffing 
van de onderzoekshandeling afwijst, de regelmatigheid van die onder-
zoekshandeling en van de hieraan voorafgaande handelingen die daartoe 
aanleiding hebben gegeven, moet onderzoeken maar niet de regelmatig-
heid van de ganse strafrechtspleging zelf waarin de verzoeker geen partij 
is, noch partij wordt door het instellen van een verzoek tot opheffing 
van een onderzoekshandeling overeenkomstig artikel 61quater Wetboek 
van Strafvordering.

11. Er is evenwel meer : ditzelfde voorwerp (met name het probleem van 
de regelmatigheid van de huiszoekingen en de bij die gelegenheid uitge-
voerde inbeslagnames) was ook (nog) gedekt door de initiële vordering 
van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, die op 30 juli 
2010, in toepassing van de artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van 
Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling vorderde over te 

  (1)  Cass. 13 dec. 2011, AR P.11.1256.N, AC 2011, nr. 681 en www.cass.be.
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gaan tot de controle van de regelmatigheid van het gerechtelijk onder-
zoek, inzonderheid naar aanleiding van de huiszoekingen verricht op (…) 
te M., in de lokalen van (…) alsook in de woning en kantoren van X.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 september 
2010 sprak inderdaad de nietigheid van deze onderzoekshandelingen en 
van de daarop gesteunde onderzoeksdaden uit, evenals de verwijdering 
uit het dossier en de neerlegging ter griffie van de nietig verklaarde 
stukken. 

Deze beslissing werd, zoals hiervoor, uiteengezet, vernietigd door het 
Hof bij zijn arrest van 12 oktober 2010, zodat de kamer van inbeschul-
digingstelling omtrent de regelmatigheid van de huiszoekingen en de 
inbeslagnames (en de rechtsgevolgen van een eventueel vastgestelde 
onregelmatigheid) opnieuw uitspraak diende te doen in haar arrest (op 
eerste verwijzing) van 22 december 2010. In dit arrest verklaart de kamer 
van inbeschuldigingstelling het verzoek van de verweerders en de vorde-
ring van het openbaar ministerie (ditmaal de federale procureur, die 
vorderde de huiszoekingen en inbeslagnames regelmatig te verklaren 
met uitzondering van de stukken betreffende (xxx)) gedeeltelijk gegrond, 
namelijk enkel in de mate dat het verzoek van de verweerders en de 
vordering van het openbaar ministerie betrekking hadden op de inbe-
slagname van de stukken vermeld onder de refertes “xxx”(…), alsmede 
van de (tot op heden verrichte) onderzoeksdaden die hierop steunen. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt voor 
het overige wel de beschikking van de onderzoeksrechter van 30 juli 2010, 
maar deze beschikking had uiteraard geen betrekking op het onderzoek 
van de regelmatigheid van de betwiste huiszoekingen en inbeslagnames.

12. Door de vernietiging van dit laatste arrest door het Hof bij zijn 
arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 “in zoverre het uitspraak doet over de 
huiszoekingen verricht in (…) te M. en in de woning en de burelen van 
X, alsmede over de daar uitgevoerde inbeslagnames”, blijft het probleem 
van de regelmatigheid van de huiszoekingen en de inbeslagnames dus 
nog steeds onopgelost, en dit zowel in het licht van het verzoek ex 
artikel 61quater Wetboek van Strafvordering van de verweerders als in 
het licht van de vordering van het openbaar ministerie, gegrond op de 
artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, om de regel-
matigheid van de betwiste onderzoekshandelingen te onderzoeken. 

Het feit dat de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel 
eerder, in zijn schriftelijke vordering van 24 november 2010, vroeg om 
deze onderzoekshandelingen onregelmatig en nietig te verklaren en 
de kamer van inbeschuldigingstelling de vordering van het openbaar 
ministerie afwees en het openbaar ministerie hiertegen geen cassatie-
beroep aantekende, doet daaraan niet af : door eerst bij vordering van 
24 november 2010 te vorderen de betwiste onderzoekshandelingen onre-
gelmatig en nietig te verklaren en later, na vernietiging van het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 door 
het arrest P.11.0085.N van het Hof van 5 april 2011, bij vordering van 
14 oktober 2011 te vorderen diezelfde huiszoekingen en inbeslagnames 
(met uitzondering van de stukken met betrekking tot “xxx”) regelmatig 
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en rechtsgeldig te verklaren, vroeg het openbaar ministerie niet anders 
dan toepassing te maken van de artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek 
van Strafvordering en alle beslissingen omtrent dit punt werden door 
het Hof vernietigd. 

Uitgangspunt is dus dat de beslissing, waarbij het Hof in zijn arrest 
P.11.0085.N van 5 april 2011 het arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 22 december 2010 vernietigt in zoverre het uitspraak doet 
over de huiszoekingen en inbeslagnames, alleen maar betrekking kan 
hebben op de gehele problematiek van de regelmatigheid van de betwiste 
huiszoekingen en inbeslagnames en dat door deze vernietiging de vraag 
naar de gehele regelmatigheid van deze onderzoekshandelingen en de 
daaropvolgende onderzoeksdaden die erop zijn gesteund, terug openvalt. 

Wanneer het Hof een bestreden beslissing op een specifiek deelaspect 
ervan vernietigt, breidt het die vernietiging uit tot de andere dicta van 
diezelfde beslissing die met het gecasseerde dictum verbonden zijn, ook 
al is daartegen geen of geen ontvankelijk cassatieberoep ingesteld. Het 
Hof preciseert dat dan ook in het gedeelte van het arrest dat de omvang 
van de cassatie omschrijft.

De beslissing bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 
22 december 2010, waarbij de vordering van 24 november 2010 van het 
openbaar ministerie om de opheffing te bevelen van de inbeslagnames 
(andere dan deze met betrekking tot “xxx”) te M. op (…) van documenten 
en voorwerpen verricht in de lokalen van (…) en in de kantoren en de 
woning van X, om de nietigheid van deze onderzoekshandelingen en 
van de tot op de datum van het arrest verrichte onderzoeksdaden die 
daarop steunen, uit te spreken en om te bevelen dat de nietig verklaarde 
stukken uit het dossier zullen worden verwijderd en ter griffie zullen 
worden neergelegd, werd afgewezen, maakt integraal deel uit van de bij 
het arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 door het Hof uitgesproken vernie-
tiging van het arrest van 22 december 2010 “in zoverre het uitspraak doet 
over de huiszoekingen verricht in (…) te M. en in de woning en de burelen 
van X, alsmede over de daar uitgevoerde inbeslagnames”.

Het onderzoek dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitvoerde 
ingevolge de vordering van de verweerders om de gewraakte onder-
zoekshandelingen onregelmatig en nietig te verklaren op grond van 
artikel 61quater, gecombineerd met artikel 235bis Wetboek van Straf-
vordering, maakt immers (een) deel(tje) uit van het algemene en 
ruimere onderzoek dat de kamer van inbeschuldigingstelling op grond 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uitvoerde. Het ruimere 
onderzoek ex artikel 235bis Wetboek van Strafvordering kan weliswaar, 
precies omdat het een breder voorwerp heeft, tot een ander en afwijkend 
resultaat leiden dan het engere onderzoek op grond van artikel 61quater, 
gecombineerd met artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, maar het 
omgekeerde kan nooit het geval zijn, omdat het engere onderzoek op 
grond van artikel 61quater, gecombineerd met artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering, ingekapseld zit in het ruimere onderzoek. 

De beslissing tot cassatie van het arrest van de kamer van inbeschul-
digingstelling van 22 december 2010 in zoverre het uitspraak doet over 

ARREST-2012-04.indb   856 06/03/13   17:15



N° 214 - 3.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 857

de betwiste onderzoekshandelingen kan derhalve onmogelijk tot gevolg 
hebben dat de bestreden beslissing zou blijven bestaan in zoverre zij de 
vraag van het openbaar ministerie naar het vaststellen van de onre-
gelmatigheid van die huiszoekingen en inbeslagnames afwijst en deze 
onderzoekshandelingen dus (impliciet) regelmatig en rechtsgeldig acht. 
We staan hier immers niet voor het geval van een van het gecasseerde 
dictum onderscheiden en afzonderlijk dictum dat om de één of de andere 
reden (nauw) verbonden is met dit gecasseerde dictum, maar om één 
enkel dictum met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak.

Het Hof diende bijgevolg ook niet te preciseren wat de precieze omvang 
van de cassatie was, noch dat de cassatie uitgebreid werd tot een ander 
onderscheiden dictum.

Zowel het openbaar ministerie, als de huidige verweerders vroegen 
immers aan de kamer van inbeschuldigingstelling toepassing te maken 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, door de regelmatig-
heid van precies dezelfde onderzoeksdaden, met name dezelfde huis-
zoekingen en dezelfde inbeslagnames van (… in (…) en in de kantoren 
en de woning van X, te onderzoeken. Deze verzoeken van het openbaar 
ministerie en van de huidige verweerders hadden dus precies hetzelfde 
voorwerp, hoewel het verzoek van het openbaar ministerie ruimer was 
en betrekking had op de zuivering van de gehele (navolgende) rechtsple-
ging. In elk geval is het voorwerp van het onderzoek van de regelmatig-
heid van de huiszoekingen en inbeslagnames op verzoek van de huidige 
verweerders op grond van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering 
in combinatie met artikel 235bis van hetzelfde wetboek noodzakelijker-
wijze vervat in het voorwerp van het verzoek tot onderzoek van de regel-
matigheid van de onderzoekshandelingen op grond van artikel 235bis 
Wetboek van Strafvordering van het openbaar ministerie : op grond van 
dit laatste verzoek kunnen eventueel wel (nog) andere onderzoeksdaden 
op hun regelmatigheid worden onderzocht, maar de beslissing over de 
regelmatigheid van de eigenlijke huiszoekingen en inbeslagnames (en 
over de rechtsgevolgen die aan de vaststelling van een eventuele onre-
gelmatigheid moeten gekoppeld worden), kan in de twee gevallen enkel 
dezelfde zijn. Een onderzoek van de regelmatigheid van dezelfde onder-
zoeksdaden door dezelfde instantie, op grond van dezelfde wetsbepaling, 
kan niet leiden tot uiteenlopende of tegenstrijdige beslissingen, wat 
hier het geval zou zijn indien zou aangenomen worden, enerzijds, dat de 
vernietiging door het arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 enkel betrekking 
heeft op en beperkt blijft tot de vernietiging van de uitspraak van de 
kamer van inbeschuldigingstelling in zoverre het uitspraak doet over de 
huiszoekingen verricht in (…) te M. en in de woning en de kantoren van 
X binnen het kader van het verzoek van de huidige verweerders ex de 
artikelen 61quater en 235bis Wetboek van Strafvordering en, anderzijds, 
dat de beslissing van het bestreden arrest, waarbij de vordering van 
het openbaar ministerie, dat vroeg de onregelmatigheid en de nietig-
heid van die onderzoekshandelingen vast te stellen, wordt afgewezen, 
waardoor diezelfde onderzoekshandelingen (evenals de daaropvolgende 
onderzoeksdaden die erop gesteund zijn) regelmatig worden verklaard, 
niet begrepen is in de beslissing tot cassatie. 
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Kort samengevat : de (impliciete) vaststelling in het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 dat de huiszoe-
kingen en inbeslagnames (met uitzondering van de stukken met betrek-
king tot “xxx”) regelmatig en rechtsgeldig waren (en waaruit logischer-
wijze volgt dat ook alle eruit voortvloeiende onderzoeksdaden eveneens 
regelmatig en rechtsgeldig zijn) maakt “de uitspraak” uit van de kamer 
van inbeschuldigingstelling over de “huiszoekingen verricht in (…) en 
in de woning en de burelen van X, alsmede over de daar uitgevoerde 
inbeslagnames” en het is precies deze “uitspraak” die door het Hof wordt 
vernietigd in zijn arrest P.11.0085.N.

Het is overigens de enige “uitspraak” van de kamer van inbeschul-
digingstelling “over de huiszoekingen en inbeslagnames” waartegen de 
huidige verweerders een ontvankelijk cassatieberoep konden instellen, 
want wat de inbeslagname van de stukken met betrekking tot “xxx” 
betreft, werd aan hun vordering tot opheffing van de inbeslagname tege-
moetgekomen, zodat hun cassatieberoep wat dat punt betrof, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk was, wat het Hof overigens ook uitdruk-
kelijk vaststelt in hetzelfde arrest.

Er weze tot slot, en voor zover nodig, nog opgemerkt dat ook de door 
het Hof in zijn arrest P.11.0085.N gehanteerde terminologie geen (enkele) 
beperking inhoudt : het Hof vernietigt de bestreden beslissing “in zoverre 
het uitspraak doet over de huiszoekingen verricht in (…) te M. en in de 
woning en de burelen van X, alsmede over de daar uitgevoerde inbeslag-
names”.

13. Uit dit alles volgt dat door de vernietiging door het Hof in zijn 
arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 van de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 omtrent de regelmatigheid 
van de betwiste huiszoekingen en inbeslagnames, de kamer van inbe-
schuldigingstelling bijgevolg, na de tweede verwijzing, opnieuw over dit 
probleem uitspraak diende te doen, hierin begrepen over de rechtsge-
volgen die dienden gekoppeld te worden aan de gebeurlijke vaststelling 
dat de huiszoekingen en de inbeslagnames onregelmatig zouden zijn.

Eens de kamer van inbeschuldigingstelling immers vaststelt, weze het 
ambtshalve, dat de regelmatigheid van de procedure is aangetast door 
een onregelmatigheid, een verzuim of een nietigheid, is zij gehouden de 
rechtsgevolgen van deze aantasting te bepalen en moet zij, overeenkom-
stig artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, als daartoe grond 
bestaat, de nietigheid uitspreken van de handeling die door de onre-
gelmatigheid, nietigheid of verzuim is aangetast en van een deel of het 
geheel van de erop volgende rechtspleging en bevelen de nietig verklaarde 
stukken uit het dossier te verwijderen en deze neer te leggen ter griffie.

Anders gesteld : als de kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie de 
zaak rechtsgeldig aanhangig is, al dan niet ambtshalve, de regelma-
tigheid van de procedure onderzoekt en hierbij een onregelmatigheid, 
verzuim of nietigheid vaststelt, kan zij zich niet tot die enkele vaststel-
ling beperken. Zij moet nagaan of er aanleiding is om over te gaan tot 
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een zuivering van de rechtspleging en in voorkomend geval ook effectief 
tot die zuivering overgaan. 

Zo besliste het Hof in zijn arrest van 6 september 2000  (1) dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling die tijdens het onderzoek van de regelma-
tigheid van de haar voorgelegde rechtspleging een onregelmatigheid in 
een onderzoeksverrichting vaststelt, melding moet maken van de aan 
die onregelmatigheid te verbinden sanctie.

14. Dit betekent dat, zelfs nog ongeacht het feit of de kamer van inbe-
schuldigingstelling in het bestreden arrest al of niet terecht oordeelde 
dat de verweerders “partij” waren in de zin van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering en ongeacht of zij het onderzoek van de regelmatig-
heid van de betwiste huiszoekingen en inbeslagnames al dan niet ook 
daadwerkelijk heeft uitgevoerd op het (enkele) verzoek van deze (onei-
genlijke) “partij”, zij in elk geval de noodzaak van de door de eisers 
bekritiseerde maatregel van zuivering van de rechtspleging en van het 
weren van stukken uit het strafdossier, diende na te gaan en desgeval-
lend ook effectief tot die maatregel moest overgaan, eens zij had vast-
gesteld dat de huiszoekingen en inbeslagnames effectief onregelmatig 
waren, wat in casu het geval was.

15. Dit betekent meteen dat het middel niet tot cassatie kan leiden, 
omdat de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval de mogelijk-
heid had, zelfs ambtshalve, de regelmatigheid van de rechtspleging te 
onderzoeken en, bij vaststelling van een onregelmatigheid, te beoor-
delen of er aanleiding bestond de rechtspleging te zuiveren. De bestreden 
beslissing is en blijft op dat punt in elk geval wettig, zodat het middel 
niet ontvankelijk is. 

Ongeacht welke benadering men ook volgt :
 — hetzij de benadering die inhoudt dat de gehele problematiek van 

de regelmatigheid van de huiszoekingen en inbeslagnames nog (steeds) 
aanhangig was voor de kamer van inbeschuldigingstelling na het arrest 
P.11.0085.N van het Hof van 5 april 2011,

 — hetzij de benadering die inhoudt dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling, ingevolge het verzoek van de verweerders, de regelmatigheid 
kon nagaan van de huiszoekingen en de inbeslagnames (in het licht van 
de mogelijke opheffing ervan),

 — hetzij de benadering die inhoudt dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling ambtshalve tot het onderzoek van de regelmatigheid kon over-
gaan,

het besluit blijft altijd hetzelfde, namelijk dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling in elk van deze gevallen de regelmatigheid van de 
rechtspleging kon nagaan. Wanneer deze vaststelling dan teruggekop-
peld wordt naar de rechtspraak van het Hof, dan dient ook aangenomen 
te worden dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die het onderzoek 
naar de regelmatigheid van de rechtspleging uitvoert en daarbij een 
onregelmatigheid vaststelt, meteen ook de sanctie moet bepalen door te 
beoordelen of en, zo ja, tot hoever de procedure moet worden gezuiverd.

  (1)  Cass. 6 sept. 2000, AR P.00.1325.F, AC 2000, nr. 447.
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16. De door de eisers aangehaalde passage dat “de huiszoekingen en 
de inbeslagnames die op …) werden verricht te M. in (…) alsmede in de 
kantoren van X (…) onderzoeksdaden (zijn) die de verzoekende partijen 
treffen en waarbij zij partij zijn”, is, in het licht van wat voorafgaat, hoe 
dan ook een overtollige reden, wat opnieuw tot de onontvankelijkheid 
van het middel leidt.

17. Bovendien kan men zich overigens ook nog afvragen of de lezing 
van de eisers wel de juiste is.

Zoals hiervoor uiteengezet, leiden de eisers, uit de rechtsoverweging 
van het bestreden arrest dat “de huiszoekingen en de inbeslagnames die 
op (…) werden verricht te M. in (…) alsmede in de kantoren van X (…) 
onderzoeksdaden (zijn) die de verzoekende partijen treffen en waarbij 
zij partij zijn” af, dat de appelrechters niet ambtshalve hebben beslist 
tot de nietigverklaring van de gewraakte onderzoekshandelingen en tot 
verwijdering van stukken uit het dossier, maar dat zij dit (enkel) gedaan 
hebben op verzoek van derde-beslagenen, waarvan het bestreden arrest 
oordeelt dat zij een “partij” zijn in de zin van artikel 235bis, § 1, Wetboek 
van Strafvordering.

18. Er dient hierbij evenwel te worden vastgesteld dat het middel niet 
alle (relevante) redenen van het bestreden arrest in zijn kritiek betrekt. 

Het bestreden arrest oordeelt immers :
 — “Ingevolge de diverse arresten van de kamer van inbeschuldigingstel-

ling en van het Hof van Cassatie blijft thans als enig discussiepunt over de 
regelmatigheid van de huiszoekingen en de hierop volgende inbeslagname 
van documenten en voorwerpen die op (…) werden uitgevoerd in (…) en in 
de woning en de kantoren van X.” (p. 28 van het bestreden arrest)

 — “in deze moet derhalve enkel nagegaan worden of de betwiste huis-
zoekingen al dan niet voldoen aan de voorwaarden geldend voor een 
rechtsgeldige huiszoeking en welke de rechtsgevolgen zijn bij het vast-
stellen van een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van die huiszoe-
kingen.” (p. 28 van het bestreden arrest)

 — “Krachtens artikel 61quater, § 5 (Wetboek van Strafvordering) 
kunnen de procureur des Konings en de verzoeker hoger beroep instellen 
tegen een beschikking van de onderzoeksrechter gewezen bij toepassing 
van artikel 61quater, § 2 (Wetboek van Strafvordering).

Bij die gelegenheid kan de kamer van inbeschuldigingstelling, bij 
toepassing van artikel 235bis, § 2 (Wetboek van Strafvordering), op 
vordering van het openbaar ministerie, op verzoek van één van de 
partijen of ambtshalve, de regelmatigheid van de haar voorgelegde 
procedure onderzoeken en, in dat geval, kan zij, ingevolge artikel 235bis, 
§ 5 (Wetboek van Strafvordering), overeenkomstig artikel 131, § 1, 1 en 2, 
de nietigheid uitspreken van een handeling en van een deel of het geheel 
van de erop volgende rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, 
verzuim of nietigheid vaststelt die invloed heeft op een afhandeling van 
het onderzoek of op de bewijsverkrijging.

De huiszoekingen en de inbeslagnames die op (…) werden verricht te 
M. in (…) alsmede in de woning en de kantoren van X zijn onderzoeks-
daden die de verzoekende partijen betreffen en waarbij zij partij zijn.” 
(p. 30 van het bestreden arrest).
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 — “Gelet op de artikelen : (…) 61quater, 136, 136bis, 235 en 235bis van 
het Wetboek van Strafvordering”. (beschikkend gedeelte p. 32 van het 
bestreden arrest)

19. Uit deze rechtsoverwegingen en uit het hiervoor geschetste verloop 
van de procedure blijkt dat het bestreden arrest, dat, zoals hiervoor 
aangehaald, uitdrukkelijk ook verwijst naar de artikelen 136 en 136bis en 
235bis Wetboek van Strafvordering, niet alleen melding maakt van het 
“partij” zijn van de verweerders, — zonder overigens in zoveel woorden 
te zeggen dat zij “partij” zijn in de strafprocedure of “partij” in de zin 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, zoals de eisers willen 
laten uitschijnen —, maar ook, zeer expliciet, verwijst naar de mogelijk-
heid die artikel 235bis Wetboek van Strafvordering biedt aan de (echte) 
partijen, met name aan de eisers (als burgerlijke partijen, die vroegen 
de huiszoekingen en inbeslagnames regelmatig te verklaren en die bijal-
dien dus ook een onderzoek naar de regelmatigheid van de procedure 
vroegen) en aan het (nog steeds in zake zijnde) openbaar ministerie, 
evenals naar de mogelijkheid van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling om ambtshalve toepassing te maken van artikel 235bis Wetboek van 
Strafvordering.

20. De wijze waarop de eisers de door hen aangehaalde rechtsoverwe-
ging betreffende het “partij” zijn van de verweerders lezen, strookt overi-
gens niet met de vaststelling in het bestreden arrest zelf (p. 8), waarbij 
de appelrechters uitdrukkelijk, in het kader van de recapitulatie van de 
voorafgaande rechtspleging, vermelden dat het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 reeds had vastgesteld dat 
het verzoek van de verweerders om “de regelmatigheid van de (tot heden) 
gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken (en) waar nodig de nietigheid 
van de onregelmatige onderzoeksdaden uit te spreken” (…) onontvan-
kelijk is, zoals dit reeds definitief beslist werd in het op deze punten 
niet verbroken arrest van 9 september 2010, dat zelf zeer uitdrukkelijk 
besliste dat het verzoek van de verweerders om “de regelmatigheid van 
de (tot heden) gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken, waar nodig de 
nietigheid van de onregelmatige onderzoeksdaden uit te spreken, en in 
het algemeen uitspraak te doen zoals het de (kamer van inbeschuldiging-
stelling) aangewezen lijkt” onontvankelijk is, met de overweging dat de 
verweerders (als verzoekers tot opheffing van een onderzoekshandeling) 
“die niet de hoedanigheid van inverdenkinggestelde of burgerlijke partij 
hebben, (…) (niet) ontvankelijk (zijn) een algemeen toezicht op de regel-
matigheid en de wettigheid van de rechtspleging van het gerechtelijk 
onderzoek (…) te vragen ; enkel de (p)rocureur-generaal kan dit ten allen 
tijde vorderen (artikel 136bis, (tweede lid, Wetboek van Strafvordering), 
wanneer deze kamer op grond van artikel 61quater (Wetboek van Straf-
vordering) kennis neemt van de zaak (artikel 235bis, § 2 (Wetboek van 
Strafvordering).

21. De hiervoor aangehaalde rechtsoverwegingen in het bestreden 
arrest (zie nr. 18 supra) dienen overigens ook bekeken te worden in het 
licht van de conclusies van de eisers voor de appelrechters, waarin werd 
aangevoerd dat “(het) (h)of enkel nog te beslissen heeft over het verzoek 
tot opheffing van het beslag van Y en door de (h)eer X” en dat “tot 
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een zuivering der nietigheden niet meer kan worden besloten, ook niet 
ambtshalve door (het (h)of” (p. 9 van de syntheseconclusie van de eisers 
van 31 oktober 2011, neergelegd ter zitting van 8 november 2011). De 
kamer van inbeschuldigingstelling diende dit verweer te beantwoorden 
en het is precies door deze rechtsoverwegingen dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling dit verweer van de eisers beantwoordt en verwerpt.

22. De door de eisers geviseerde rechtsoverweging dat “(d)e huiszoe-
kingen en de inbeslagnames die op (…) werden verricht te M. in (…) 
alsmede in de woning en de kantoren van X (…) onderzoeksdaden (zijn) 
die de verzoekende partijen betreffen en waarbij zij partij zijn.” (p. 30 
van het bestreden arrest) kan ook overigens ook bekeken worden in het 
licht van het onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstelling van 
de ontvankelijkheid van de door de verweerders ingestelde vordering en 
van de eigen bevoegdheid.

De kamer van inbeschuldigingstelling stelt in het bestreden arrest 
immers vast dat :

 — zij, in het kader van het verzoek van de verweerders ex artikel 61quater 
Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid van de huiszoekingen 
en inbeslagnames van (…) in (…) en in de woning en de kantoren van X 
moet onderzoeken, evenals de rechtsgevolgen van de gebeurlijke onre-
gelmatigheid van deze onderzoekshandelingen ;

 — de procedure ex artikel 61quater Wetboek van Strafvordering 
aan de kamer van inbeschuldigingstelling toelaat, bij toepassing van 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, (op vordering van het open-
baar ministerie, op verzoek van één van de partijen of ambtshalve) de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken ;

 — de betwiste huiszoekingen en inbeslagnames onderzoeksdaden zijn 
die de verweerders betreffen en waarbij zij partij zijn.

Artikel 61quater, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Eenieder 
die geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot 
zijn goederen kan aan de onderzoeksrechter de opheffing ervan vragen”.

De door de eisers bekritiseerde rechtsoverweging dat “(d)e huiszoe-
kingen en de inbeslagnames die op (…) werden verricht te M. in (…) 
alsmede in de woning en de kantoren van X (…) onderzoeksdaden (zijn) 
die de verzoekende partijen betreffen en waarbij zij partij zijn.”, geeft 
enkel aan dat aan de voorwaarde van artikel 61quater, § 1, Wetboek van 
Strafvordering is voldaan omdat de betwiste huiszoekingen en inbe-
slagnames betrekking hebben op (de goederen van) de verzoekers en zij 
daarbij (belanghebbende) partij zijn.

23. Het middel lijkt bijgevolg bovendien, en voor zover nog nodig, ook 
te berusten op een onvolledige of onjuiste lezing van het bestreden arrest 
en mist dus ook feitelijke grondslag.

24. Terloops weze opgemerkt dat de hiervoor uiteengezette stelling 
betreffende de verplichting van de kamer van inbeschuldigingstelling 
om na te gaan of de procedure verder moet worden gezuiverd wanneer 
een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid wordt vastgesteld bij het 
onderzoek van de regelmatigheid van rechtspleging, ook lijkt gedeeld te 
worden door de eisers zelf in het eerste onderdeel van hun eerste middel, 
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waarbij zij niet alleen aangeven dat het onderzoeksgerecht dit onder-
zoek moet doen, maar waarbij zij bovendien ook preciseren waaruit dit 
onderzoek moet bestaan.

25. In hun derde middel voeren de eisers de schending aan van 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en, voor zover als nodig van 
artikel 19 Gerechtelijk Wetboek : volgens de eisers strekte de vernieti-
ging door het Hof bij arrest P.10.1535.N van 12 oktober 2010 van het eerste 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 september 2010 
zich niet uit tot de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij het verzoek van de verweerders om de regelmatigheid van de 
(tot op de datum van het arrest) gestelde onderzoeksdaden te onder-
zoeken en waar nodig de nietigheid van de onregelmatige onderzoeks-
daden uit te spreken, onontvankelijk werd verklaard : deze beslissing is 
volgens de eisers definitief. 

Bovendien wijzen de eisers erop dat de vordering van het openbaar minis-
terie van 24 november 2010 (in het kader van het arrest van 22 december 
2010 van de kamer van inbeschuldigingstelling) om de betwiste inbe-
slagnames op te heffen en over te gaan tot de nietigverklaring van deze 
onderzoekshandelingen en van de erop gesteunde onderzoeksdaden, werd 
afgewezen door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 22 december 2010, dat enkel de nietigheid uitsprak van de inbeslag-
name van de stukken betreffende “xxx”. Daartegen tekende het open-
baar ministerie geen cassatieberoep aan, zodat ook de beslissing over 
de door het openbaar ministerie gevorderde zuivering, volgens de eisers, 
definitief is. De kamer van inbeschuldigingstelling kan, steeds volgens 
de eisers, ook niet meer ambtshalve tot een nieuwe zuivering overgaan 
omdat het onderzoeksgerecht geen twee maal in dezelfde zaak op basis 
van hetzelfde artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, dezelfde onder-
zoekshandelingen op hun regelmatigheid kan controleren. De onder-
zoekshandelingen verricht te M. op (…) werden, naar het oordeel van 
de eisers, reeds regelmatig bevonden bij arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van 22 december 2010, zodat de kamer van inbeschul-
digingstelling hierop niet meer kon terugkomen in het bestreden arrest. 
Het bestreden arrest verklaart zich, volgens de eisers, niettemin ten 
onrechte bevoegd om nogmaals te beslissen over de vraag of er al dan 
niet stukken moeten worden verwijderd uit het strafdossier.

26. Voor het antwoord op dit middel kan teruggrepen worden naar het 
antwoord op het tweede middel : ingevolge de cassatie van het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 door het Hof 
bij arrest P.11.0085.N van 5 april 2011, waarbij het toen bestreden arrest 
werd vernietigd “in zoverre het uitspraak doet over de huiszoekingen 
verricht in (…) te M. en in de woning en de burelen van X, alsmede over 
de daar uitgevoerde inbeslagnames”, blijft het probleem van de regelma-
tigheid van de huiszoekingen en de inbeslagnames nog steeds onopgelost 
en was het nog steeds aanhangig voor de kamer van inbeschuldigingstel-
ling die het bestreden arrest van 29 november 2011 wees. 

27. De vernietiging van het arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 22 december 2010 door het Hof bij zijn arrest P.11.0085.N van 
5 april 2011 heeft immers betrekking op de (gehele) beslissing waarbij de 
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betwiste huiszoekingen en inbeslagnames (evenals de daaropvolgende 
onderzoeksdaden die erop zijn gesteund) impliciet (gedeeltelijk) regel-
matig werden bevonden (door het slechts gedeeltelijk gegrond verklaren 
van het verzoek van de verweerders en de vordering van het openbaar 
ministerie, met name waar dit verzoek en deze vordering betrekking 
hadden op de inbeslagname van de stukken vermeld onder de refertes 
“xxx”, alsmede van de tot op de datum van het arrest verrichte onder-
zoeksdaden die hierop steunen). 

28. De redenering van de eisers dat de onderzoekshandelingen verricht 
te M. op (…) reeds (op definitieve wijze) regelmatig bevonden werden bij 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 december 2010, 
waartegen het openbaar ministerie (dat vorderde de onregelmatigheid 
en de nietigheid van die onderzoekshandelingen vast te stellen) geen 
cassatieberoep aantekende, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling 
hierop niet meer kon terugkomen in het bestreden arrest, kan bijgevolg 
niet gevolgd worden.

29. Het onderzoek van de regelmatigheid van de huiszoekingen en 
inbeslagnames kon niet alleen worden (over)gedaan door het thans 
bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, met inbe-
grip uiteraard van de beoordeling van de gebeurlijke rechtsgevolgen 
die aan de eventuele vaststelling van de onregelmatigheid dienden te 
worden verbonden (met name de eventuele zuivering, verwijdering uit 
het dossier en neerlegging ter griffie van nietig verklaarde stukken), 
het moest worden overgedaan, aangezien er (ingevolge de vernietiging 
bij arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 van het Hof) geen uitspraak (meer) 
was gedaan, noch over het verzoek van de verweerders (behoudens wat 
hun vraag tot zuivering betreft, waarover het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 9 september 2010 definitief uitspraak over 
deed), noch over de vordering van het openbaar ministerie om de regel-
matigheid van (een gedeelte van) de betwiste onderzoekshandelingen 
(met uitzondering van de stukken van “xxx”) vast te stellen (wat, zoals 
eerder uiteengezet, op zich een vraag naar het onderzoek van de regel-
matigheid van de procedure inhoudt). 

30. De stelling van de eisers, die hen ertoe leidt te besluiten dat de 
rechtsmacht van de kamer van inbeschuldigingstelling was uitgeput, 
dat zij geen controlebevoegdheid meer had over de betwiste onderzoeks-
handelingen van (…) en dat zij nog enkel gevat was om uitspraak te 
doen over het verzoek van de verweerders tot opheffing van het beslag 
(met eventueel nog de bevoegdheid een uitspraak te doen over de regel-
matigheid van de betwiste onderzoekshandelingen, maar dan enkel nog 
in zoverre die (on)regelmatigheid relevant is voor het verzoek tot ophef-
fing van het beslag), vertrekt van een onjuiste rechtsopvatting omdat 
zij uitgaat van een mis begrepen draagwijdte van de omvang van de 
cassatie, uitgesproken in het arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 van het 
Hof en berust op een onjuiste inschatting van de opdracht van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die geroepen is de regelmatigheid van de 
rechtspleging (of van welbepaalde onderzoekshandelingen) te onder-
zoeken : deze opdracht eindigt immers, zoals hiervoor uiteengezet, niet 
bij de enkele vaststelling van het bestaan van deze onregelmatigheid, 
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maar strekt zich uit tot het beoordelen van de rechtsgevolgen van de 
vastgestelde en aangenomen onregelmatigheid en tot het bepalen van de 
aan die onregelmatigheid te verbinden sanctie. 

Het middel faalt bijgevolg naar recht.

31. De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in het 
thans bestreden arrest, dat “over de regelmatigheid van de huiszoe-
kingen verricht in (…) alsmede in de woning en de kantoren van X nog 
geen uitspraak (is) gekomen met kracht of gezag van gewijsde, gezien 
het Hof van Cassatie bij arrest gewezen op 5 april 2011 het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling waarin deze huiszoekingen en 
inbeslagnames regelmatig werden verklaard, verbroken heeft. Aange-
zien de nietigheid en de zuivering van de onderzoeksdaden afhangt van 
de regelmatigheid van die onderzoeksdaden, kan onmogelijk, omtrent 
de nietigheid van die onderzoeksdaden reeds een definitieve beslissing 
zijn gevallen, zoals het merendeel van de burgerlijke partijen wil doen 
uitschijnen”, lijkt, in het licht van het bovenstaande dan ook naar recht 
verantwoord.

32. In het eerste onderdeel van hun eerste middel voeren de eisers de 
schending aan van de artikelen 131 en 235bis Wetboek van Strafvorde-
ring en van artikel 149 Grondwet : volgens de eisers beslist het bestreden 
arrest tot de onregelmatigheid van de huiszoekingen en inbeslagnames 
in (…) en in de woning en de kantoren van X en tot de nietigverklaring 
en verwijdering uit het dossier van alle voorwerpen en documenten die 
daarbij in beslag werden genomen, doch zonder te verduidelijken dat 
door de aangenomen onregelmatigheid, die geen betrekking heeft op 
een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, het bewijs 
zijn geloofwaardigheid of betrouwbaarheid zou hebben verloren of dat 
het gebruik van het aldus verkregen bewijs een eerlijk proces onmoge-
lijk zou maken. De eisers voeren bijgevolg aan dat het bestreden arrest 
ten onrechte beslist tot de nietigverklaring en de verwijdering uit het 
strafdossier van alle voorwerpen en documenten die bij de onregelmatig 
bevonden huiszoeking in beslag werden genomen, zonder daarbij de 
“Antigoon”-toets uit te voeren, minstens zonder na te gaan of de aange-
nomen onregelmatigheid betrekking heeft op een op straffe van nietig-
heid voorgeschreven vormvereiste dan wel of het gebruik van het aldus 
aangetaste bewijs een eerlijk proces onmogelijk zou maken. 

33. Artikel 235bis, § 6 bepaalt : “Wanneer de kamer van inbeschuldi-
gingstelling een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in 
artikel 131, § 1, of een grond van niet —ontvankelijkheid of van verval 
van de strafvordering vaststelt, spreekt zij, als daartoe grond bestaat, 
de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast en van een 
deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging. Nietigverklaarde 
stukken worden uit het dossier verwijderd en neergelegd ter griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg, na het verstrijken van de termijn voor 
cassatieberoep”.

34. Wat artikel 61quater Wetboek van Strafvordering betreft, oordeelde 
het Hof dat wanneer een persoon, die beweert te zijn benadeeld door een 
onderzoekshandeling en de opheffing ervan aan de onderzoeksrechter 
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heeft gevraagd, de kamer van inbeschuldigingstelling heeft verzocht de 
regelmatigheid van die onderzoekshandeling te onderzoeken, die kamer, 
waarbij een regelmatig hoger beroep tegen de beschikking van de onder-
zoeksrechter aanhangig is gemaakt, dat onderzoek moet verrichten  (1). 

35. In zijn arrest van 19 oktober 2005  (2) oordeelde het Hof dat artikel 235bis, 
Wetboek van Strafvordering aan de kamer van inbeschuldigingstelling 
niet de bevoegdheid ontneemt om te oordelen of er al dan niet grond is 
om het geheel of een gedeelte van de verdere rechtspleging, die volgt op 
een handeling waarvan zij heeft verklaard dat die door een onregelma-
tigheid, verzuim of nietigheid, zoals bedoeld bij artikel 131, § 1 van dat 
wetboek, is aangetast, nietig te verklaren.

36. In zijn arrest van 20 september 2006  (3) beslist het Hof dat wanneer 
het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van 
een onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging vaststelt, het, als 
daartoe grond bestaat, de nietigheid uitspreekt van de handeling die 
erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende 
rechtspleging, waarbij het Hof preciseert dat, benevens het geval van de 
miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormver-
eiste, het onregelmatige stuk uit het dossier moet verwijderd worden 
wanneer de onregelmatigheid aan het bewijs zijn geloofwaardigheid of 
betrouwbaarheid ontneemt, of wanneer daardoor het recht op een eerlijk 
proces in het gedrang wordt gebracht.

37. In zijn arrest van 4 december 2007  (4) gaat het Hof nog een stap 
verder en oordeelde het Hof dat, behoudens het geval van miskenning 
van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, een onrecht-
matig verkregen bewijs alleen door de rechter mag worden geweerd 
wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor 
de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk 
proces in gevaar wordt gebracht.

38. Waar het Hof zich in het hiervoor aangehaalde arrest van 
20 september 2006 ertoe beperkt aan de rechter enkel de positieve 
verplichting op te leggen om een door een onregelmatigheid aangetast 
stuk uit het dossier te verwijderen wanneer er sprake is van misken-
ning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste 
of wanneer de onregelmatigheid aan het bewijs zijn geloofwaardigheid 
of betrouwbaarheid ontneemt of wanneer deze onregelmatigheid het 
recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt, wordt in het tweede 
geciteerde arrest een beperking opgelegd aan de rechter : hij mag een 
onrechtmatig verkregen bewijs (en het deel of het geheel van de erop 
volgende en daaruit voortvloeiende rechtspleging) slechts weren of 
uitsluiten, in geval van miskenning van een op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvereiste, wanneer de onregelmatigheid aan het 

  (1)  Cass. 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, AC 1999, nr. 628 ; Cass. 5 feb. 2003, AR P.02.1666.F, 
AC 2003, nr. 87.

  (2)  Cass. 19 okt. 2005, AR P.05.1287.F, AC 2005, nr. 526 met concl. adv.-gen. Vander-
meersch.

  (3)  Cass. 20 sept. 2006, AR P.06.0681.F, AC 2006, nr. 428.
  (4)  Cass. 14 okt. 2003, P.03.0762.N, AC 2003, nr. 499 ; Cass. 12 okt. 2005, AR P.05.0119.F, 

AC 2005, nr. 503 ; Cass. 4 dec. 2007, AR P.07.1302.N, AC 2007, nr. 613.
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bewijs zijn  geloofwaardigheid of betrouwbaarheid ontneemt, of nog, 
wanneer het recht op een eerlijk proces daardoor in het gedrang wordt 
gebracht.

39. In het arrest van 4 december 2007 zegt het Hof uitdrukkelijk dat de 
rechters, die oordelen dat de bewijsmiddelen (die uit een onregelmatige 
huiszoeking waren verkregen), niet ontvankelijk zijn, zonder dat uit 
hun motieven blijkt dat zij dit oordeel aan deze criteria of omstandig-
heden (van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvereiste, van een onregelmatigheid die aan het bewijs zijn geloof-
waardigheid of betrouwbaarheid ontneemt of wanneer het recht op een 
eerlijk proces in het gedrang wordt gebracht) hebben getoetst, hun 
beslissing niet naar recht verantwoorden.

40. Uit artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering en de hiervoor 
geciteerde rechtspraak volgt dat niet elke onregelmatigheid automa-
tisch aanleiding moet geven tot de nietigverklaring van het onrecht-
matig verkregen bewijs en van de erop volgende procedure : enkel 
wanneer aan één van de bovenvermelde criteria is voldaan, is de rechter 
verplicht om het aangetaste verkregen bewijs uit te sluiten. Dit bete-
kent meteen, enerzijds, dat hij een dergelijk aangetast bewijs niet kan 
weren of uitsluiten zonder de hiervoor beschreven toets te verrichten en 
dat hij, anderzijds, in zijn motivering moet aangeven dat hij deze toets 
heeft verricht en wat de resultaten hiervan waren.

41. De regel die in beide arresten wordt gesteld had telkens betrekking 
op het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging door de 
kamer van inbeschuldigingstelling. De redenering van het Hof vertrekt in 
beide gevallen van de vaststelling dat “behoudens het geval van misken-
ning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste” 
het onregelmatig stuk (of bewijs) uit het dossier moet worden verwij-
derd (arrest van 20 september 2006) of alleen mag worden geweerd (arrest 
van 4 december 2007) “wanneer de onregelmatigheid aan het bewijs zijn 
(geloofwaardigheid of) betrouwbaarheid ontneemt of wanneer het recht 
op een eerlijk proces in het gedrang wordt gebracht”.

42. De aspecten “betrouwbaarheid” en “geloofwaardigheid” van het 
bewijs lijken evenwel enkel van toepassing te zijn voor de feitenrechter : 
het nazicht van de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van het 
bewijs behoort immers uitsluitend tot de opdracht van de feitenrechter 
en niet van de onderzoeksgerechten. Indien de hiervoor geformuleerde 
regel inderdaad perfect van toepassing is op de feitenrechter, lijkt het 
mij niet zonder mogelijk gevaar voor verwarring, dezelfde regel, in zijn 
wellicht te algemene of te absolute formulering, zomaar toepasselijk 
te verklaren op de onderzoeksgerechten, die niet bevoegd zijn voor de 
bewijswaardering, maar enkel voor het nazicht van de regelmatigheid 
van de procedure, met name het onderzoek naar het bestaan van onre-
gelmatigheden, nietigheden of verzuimen die van invloed zijn op hande-
lingen van het onderzoek of op de bewijsverkrijging.

43. Toegepast op de kamer van inbeschuldigingstelling, moet de regel 
dus beperkt worden tot de verplichting om uit haar motieven te laten 
blijken dat zij haar beslissing om de bewijsmiddelen die door een onre-
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gelmatigheid zijn aangetast, uit te sluiten of te weren, heeft getoetst 
aan de twee andere overblijvende criteria die geen betrekking hebben op 
de bewijswaardering, met name de vraag of er in casu sprake is van de 
miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormver-
eiste, dan wel of het gebruik van het aldus verkregen bewijs het recht op 
een eerlijk proces in het gedrang brengt.

44. Het bestreden arrest spreekt enkel de nietigheid uit van de huis-
zoekingen en de inbeslagnames die op (…) werden verricht in (…) en in 
de woningen en de kantoren van X, alsmede van de onderzoeksdaden 
die hierop steunen en beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het 
dossier zullen worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel. 

45. Uit het bestreden arrest blijkt niet dat bij de beslissing tot nietig-
verklaring en verwijdering uit het dossier van alle voorwerpen en docu-
menten die bij de onregelmatig en nietig bevonden huiszoekingen in beslag 
werden genomen, werd getoetst (of er sprake is van enige miskenning 
van een op straffe voorgeschreven vormvereiste, dan wel) of de aange-
nomen onregelmatigheid tot gevolg heeft dat het gebruik van het aldus 
verkregen bewijs het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt.

Het onderdeel is gegrond. 
46. Terloops weze opgemerkt dat in de huidige procedure, die gegrond 

is op artikel, 61quater Wetboek van Strafvordering, nog een ander aspect 
meespeelt. 

Artikel 61quater, § 3, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “De onder-
zoeksrechter kan het verzoek afwijzen, indien hij van oordeel is dat 
de noodwendigheden van het onderzoek het vereisen, indien door de 
opheffing van de handeling de rechten van partijen of van derden in het 
gedrang komen, indien de opheffing van de handeling een gevaar zou 
opleveren voor personen of goederen, of wanneer de wet in de teruggave 
of de verbeurdverklaring van de betrokken goederen voorziet”.

Indien de kamer van inbeschuldigingstelling effectief de verplichte 
toets aan de hoger vermelde (twee) criteria zou hebben verricht en het 
onderzoek als resultaat zou opgeleverd hebben dat het onderzoeksge-
recht diende vast te stellen, niet alleen dat de inbeslagname onregel-
matig was, maar dat bovendien ook aan één van deze criteria (misken-
ning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste 
of onregelmatigheid die het eerlijk proces in het gedrang brengt) was 
voldaan, dan diende dit onderzoeksgerecht het beslag zonder meer op te 
heffen en de teruggave te bevelen. Wanneer het onderzoeksgerecht daar-
entegen zou hebben vastgesteld dat er wel een onregelmatige inbeslag-
name was, die evenwel geen miskenning van een op straffe van nietig-
heid voorgeschreven vormvereiste oplevert en die evenmin het recht op 
een eerlijk proces in het gedrang brengt, dan diende het onderzoeksge-
recht bovendien ook nog na te zien of de in artikel 61quater, § 3 Wetboek 
van Strafvordering bedoelde omstandigheden zich niet verzetten tegen 
de opheffing van het beslag.

47. In het tweede onderdeel van hun eerste middel voeren de eisers de 
schending aan van artikel 149 Grondwet (voor zover als nodig) en van 
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de artikelen 131 en 235bis Wetboek van Strafvordering, omdat er niet 
geantwoord werd op het verweer in conclusie betreffende de gebeurlijke 
rechtsgevolgen van een eventuele nietigverklaring in het licht van de 
“Antigoon”-doctrine.

48. In twee eerdere arresten van het Hof, gewezen in een eerdere fase 
van de thans voorliggende zelfde zaak op 12 oktober 2010  (1), oordeelde 
het Hof dat artikel 235bis Wetboek van Strafvordering een rechtspleging 
op tegenspraak invoert, ook wanneer het openbaar ministerie de toepas-
sing van dit artikel vordert, wat onderstelt dat alle partijen, daarin 
begrepen de burgerlijke partijen, moeten worden opgeroepen en gehoord. 

Dit betekent meteen ook dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
dient te antwoorden op de conclusie van de partijen.

49. Uit de stukken blijkt dat de eisers voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling hebben geconcludeerd zoals zij in het tweede onderdeel van 
hun eerste middel aangeven. Het arrest beantwoordt dit verweer niet.

Ook dit onderdeel lijkt bijgevolg gegrond, — behoudens waar het de 
schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, dat niet toepasselijk is 
op de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrond-
heid van de strafvordering —, maar het onderdeel kan zelf niet tot een 
ruimere cassatie of een cassatie zonder verwijzing leiden, zodat het geen 
antwoord meer behoeft.

50. In hun vierde middel voeren de eisers opnieuw schending aan van 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en (voor zover als nodig) van 
artikel 149 Grondwet : het bestreden arrest weigert onterecht in te gaan 
op het verzoek van het openbaar ministerie en van de eisers om over te 
gaan tot het verhoor van de onderzoeksrechter omdat hierover reeds 
definitief zou zijn beslist in het arrest van 22 december 2010.

51. Het als geschonden aangehaalde artikel 149 Grondwet is niet van 
toepassing op onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de 
gegrondheid van de strafvervolging.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
52. Het middel betrekt voor het overige niet alle (relevante) redenen 

van het bestreden arrest in zijn kritiek.
Het bestreden arrest oordeelt immers ook :

 — “Het hof is voldoende geïnformeerd om uitspraak te kunnen doen in 
deze zaak” ;

 — “De gegevens waarover de onderzoeksrechter beschikte op het ogen-
blik van het uitvoeren van de huiszoekingen op (…) hadden bijgevolg 
alleen betrekking op mogelijke/eventuele aanwijzingen over de aanwe-
zigheid van stukken en voorwerpen in (…) te M. die eventueel konden 
bijdragen tot de ontdekking van de waarheid (met betrekking tot) de in 
het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven (…)” ;

 — “De onderzoeksrechter beschikte echter op dat ogenblik over geen 
enkel gegeven — zelfs geen aanwijzing — dat dergelijke voorwerpen of 
stukken zich ook zouden kunnen bevinden in (…) of in de woning en de 
burelen van X”.

  (1)  Cass. 12 okt. 2010, AR P.10.1469.N, AC 2010, nr. 591 ; Cass. 12 okt. 2010, AR P.10.1535.N, 
AC 2010, nr. 593.
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Door deze onaantastbare beoordeling in feite geeft de kamer van inbe-
schuldigingstelling onmiskenbaar te kennen dat zij voldoende ingelicht 
was en een verhoor van de onderzoeksrechter niet noodzakelijk was.

Het middel, dat gericht is tegen een overtollige reden, is bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk.

53. Wat de omvang van de cassatie betreft, lijkt de vernietiging beperkt 
te kunnen blijven tot de uitspraak over de nietigverklaring en de verwij-
dering van de nietig verklaarde stukken uit het dossier en hun neerleg-
ging ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

Dit betekent dat de overigens door de eerste drie middelen inhoudelijk 
niet aangevochten uitspraak, waarbij de nietigheid wordt uitgesproken 
van de huiszoekingen en de daaropvolgende inbeslagnames van alle 
documenten en voorwerpen verricht te M. op (…) in (…), evenals in de 
woning en de kantoren van X, onverkort kan behouden blijven.

Conclusie : vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het beveelt 
dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier zullen worden verwij-
derd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, met verwijzing van de aldus beperkte zaak naar het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samenge-
steld dan op 9 september 2010, 22 december 2010 en 29 november 2011.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 november 
2011, dat uitspraak doet na verwijzing bij arrest van het Hof van 5 april 
2011.

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

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft ter griffie een schrifte-
lijke conclusie neergelegd op 8 maart 2012.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. VOOrafGaaNDe recHtsPleGiNG

De verweerders hebben op 15 juli 2010 met toepassing van artikel 61quater 
Wetboek van Strafvordering een verzoekschrift neergelegd tot opheffing 
van de inbeslagname van alles wat tijdens de huiszoekingen op 24 juni 
2010 in beslag genomen werd.

Bij beschikking van 30 juli 2010 heeft de onderzoeksrechter dit verzoek 
afgewezen.

De verweerders hebben tegen die beschikking hoger beroep ingesteld 
en hebben tevens de kamer van inbeschuldigingstelling gevorderd de 
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.

Het openbaar ministerie heeft gevorderd dat enkel het verzoek van de 
verweerders tot opheffing van de inbeslagnames uitgevoerd te Mechelen 
op 24 juni 2010 in de lokalen van het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen 

ARREST-2012-04.indb   870 06/03/13   17:15



N° 214 - 3.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 871

en in de woning van de verweerder 2, alsmede tot vernietiging van de 
onderzoeksdaden die daarop steunen, gegrond zou worden verklaard. Het 
heeft eveneens gevorderd dat de processen-verbaal met betrekking tot 
die onderzoeksdaden ter griffie zouden worden neergelegd. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 september 
2010 verklaart het verzoek van de verweerders strekkende tot het onder-
zoek van de regelmatigheid van de rechtspleging niet ontvankelijk. Het 
verklaart het verzoek van de verweerders strekkende tot de opheffing 
van de inbeslagname van documenten en voorwerpen bij derden evenmin 
ontvankelijk.

Voor het overige beveelt dat arrest de opheffing van de inbeslag-
names op 24 juni 2010 verricht te Mechelen in de lokalen van het aarts-
bisschoppelijk paleis en in de woning en de kantoren van de verweerder 
2, spreekt het de nietigheid uit van die onderzoekshandelingen en 
van de tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die 
daarop steunen en beveelt het dat de nietig verklaarde stukken uit het 
dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg.

De eisers 1 tot en met 5 hebben tegen dat arrest cassatieberoep inge-
steld.

Bij arrest P.10.1535.N van 12 oktober 2010 vernietigt het Hof het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 september 2010 in 
zoverre het :

 — de opheffing beveelt van de inbeslagnames te Mechelen op 24 juni 
2010 van documenten en voorwerpen verricht in de lokalen van het aarts-
bisschoppelijk paleis, evenals in de woning en kantoren van de eiser 2 ;

 — de nietigheid uitspreekt van deze onderzoekshandelingen en van de 
tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die daarop 
steunen ;

 — beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier worden 
verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Bij datzelfde arrest verwerpt het Hof het cassatieberoep voor het 
overige en verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Ingevolge deze verwijzing, beslist het arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van 22 december 2010 onder meer als volgt :

 — het verklaart het verzoek van de verweerders, strekkende tot het 
onderzoek van de regelmatigheid van de procedure niet ontvankelijk 
daar over dat verzoek reeds definitief geoordeeld werd en dit punt geen 
deel uitmaakt van de verwijzing ;

 — het zegt dat er geen reden is tot het horen van de onderzoeksrechter ;
 — het spreekt de nietigheid uit van de inbeslagname van de stukken 

vermeld onder de refertes K007 “Nuntiatuur/1” en K0010 “Nuntiatuur/2” 
op de lijst getiteld “Dossier Kelk” met handgeschreven vermelding 
“Inventaris “archief” Aartsbisdom” zoals neergelegd ter zitting van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 7 september 2010, alsmede van 
de tot op de datum van het arrest verrichte onderzoeksdaden die hierop 
steunen ;
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 — het bevestigt de beroepen beschikking mits deze wijziging dat 
de opheffing van het beslag op en de teruggave wordt bevolen van de 
stukken vermeld onder refertes K007 “Nuntiatuur/1” en K0010 “Nuntia-
tuur/2” op de lijst getiteld “Dossier Kelk” met handgeschreven vermel-
ding “Inventaris “archief” Aartsbisdom” zoals neergelegd ter zitting van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 7 september 2010.

Tegen dat arrest hebben de verweerders cassatieberoep ingesteld.

Bij arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 vernietigt het Hof het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 in zoverre 
het uitspraak doet over de huiszoekingen verricht in het aartsbis-
schoppelijk paleis te Mechelen en in de woningen en het bureel van de 
verweerder 2, alsmede over de uitgevoerde inbeslagnames. 

Bij datzelfde arrest verwerpt het Hof het cassatieberoep voor het 
overige en verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Het bestreden arrest is ingevolge deze verwijzing gewezen.

III. BeslissiNG VaN Het HOf 

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel

Eerste onderdeel

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 131 en 235bis 
Wetboek van Strafvordering : het arrest verklaart de huiszoekingen 
verricht in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en in de woning 
en de kantoren van de verweerder 2, alsmede de onderzoeksdaden die 
daarop steunen nietig en beveelt tevens de verwijdering van de nietig 
verklaarde stukken uit het dossier en hun neerlegging ter griffie, zonder 
evenwel na te gaan of die onregelmatigheid die geen betrekking heeft op 
een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, de betrouw-
baarheid van het bewijs aantast of het eerlijke karakter van het proces 
in het gedrang brengt ; de rechter kan geen bewijs uitsluiten tenzij 
hij vaststelt dat er sprake is van een schending van een op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvereiste of wanneer de onregelmatig-
heid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast of het gebruik 
van het bewijs een inbreuk uitmaakt op het recht op een eerlijk proces.

4. Wanneer het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid van een onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging 
vaststelt, spreekt het, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van 
die handeling die erdoor is aangetast. 

5. Behoudens het geval van de miskenning van een op straffe van nietig-
heid voorgeschreven vormvereiste, kan het onregelmatig stuk slechts 
uit het dossier verwijderd worden wanneer de rechter vaststelt dat de 
onregelmatigheid het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt.

6. Daarentegen kunnen de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van 
het bewijs niet door het onderzoeksgerecht onderzocht worden vermits 
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dit de beoordeling van de bewijswaarde betreft welke enkel toekomt aan 
de feitenrechter.

7. Hieruit volgt dat wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat een 
onderzoekshandeling, zoals een huiszoeking, onregelmatig is, het zelfs 
ambtshalve moet nagaan of de onregelmatigheid het gevolg is van een 
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste en het recht op 
een eerlijk proces in het gedrang brengt. 

8. Daarenboven, wanneer het onderzoeksgerecht uitspraak doet over-
eenkomstig artikel 61quater Wetboek van Strafvordering en, inge-
volge de controle uitgevoerd met toepassing van artikel 235bis van dat 
wetboek, oordeelt dat de onderzoekshandeling onregelmatig is maar de 
onregelmatigheid niet het gevolg is van een op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvereiste en het recht op een eerlijk proces niet in 
het gedrang brengt, dan moet het niettemin ook nagaan of men zich 
bevindt in een der gevallen bedoeld in artikel 61quater, § 3, Wetboek 
van Strafvordering. Dit houdt in dat het onderzoeksgerecht het verzoek 
kan afwijzen indien het oordeelt dat de noodwendigheden van het onder-
zoek het vereisen, indien de opheffing van de onderzoekshandeling de 
rechten van de partijen of van derden in het gedrang brengt, indien 
de opheffing van de handeling een gevaar zou opleveren voor personen 
of goederen, of wanneer de wet in de teruggave of de verbeurdverkla-
ring van de betrokken goederen voorziet. Daarentegen moet het onder-
zoeksgerecht in het tegenovergestelde geval de opheffing van het beslag 
bevelen.

9. Het arrest spreekt de nietigheid uit van de op 24 juni 2010 uitge-
voerde huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en 
in de woning en de kantoren van de verweerder 2, alsmede van de daarop 
volgende inbeslagnames van alle documenten en voorwerpen, en van 
de tot de datum van het arrest verrichte onderzoeksdaden die daarop 
steunen. Het beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier 
zullen worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel. Met de redenen die het bevat, onderzoekt het 
arrest evenwel niet of de onregelmatigheid van de huiszoekingen en van 
de inbeslagnames het gevolg is van de miskenning van een op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormvereiste en het recht op een eerlijk 
proces in het gedrang brengt. Aldus is de beslissing over de verwijdering 
van de stukken met betrekking tot de huiszoekingen en de inbeslag-
names alsmede over hun neerlegging ter griffie niet naar recht verant-
woord.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het :

 — verklaart dat de stukken met betrekking tot de huiszoekingen 
en inbeslagnames op 24 juni 2010 uitgevoerd in het aartsbisschoppelijk 
paleis te Mechelen en in de woning en kantoren van de verweerder 2, 
uit het dossier zullen worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
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 — de tot op de datum van de uitspraak van het bestreden arrest 
verrichte onderzoeksdaden die steunen op de gegevens verkregen inge-
volge de nietig verklaarde huiszoekingen, nietig verklaart en beveelt 
dat de daarmee betrekking hebbende stukken uit het dossier zullen 
worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel.

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

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers en de verweerders elk tot de helft der kosten.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing in zoverre de vernietiging 

betrekking heeft op de beslissing over, eensdeels, de nietigverklaring 
van de tot de op de datum van de uitspraak van het bestreden arrest 
verrichte onderzoeksdaden die steunen op de gegevens verkregen inge-
volge de nietig verklaarde huiszoekingen, anderdeels, de verwijdering 
uit het dossier en de neerlegging ter griffie van de met die onderzoeks-
daden betrekking hebbende stukken.

Verwijst voor het overige de aldus beperkte zaak naar het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samen-
gesteld dan voor de arresten van 9 september 2010, 22 december 2010 en 
29 november 2011.

3 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Steenbruggen en de heer 
Meese (bij de balie te Gent) en de heer Keuleneer (bij de balie te Brussel).

N° 215

2o kamer — 3 april 2012
(P.12.0533.N)

1O strafVOrDeriNG. — BeVOeGDHeiD VaN De BelGiscHe GerecHteN. —
misDrijf iN Het BUiteNlaND GePleeGD. — misDrijf GePleeGD teGeN eeN Vreem-
DeliNG. — VOrDeriNG VaN Het OPeNBaar miNisterie. — BeGriP.

2O BeVOeGDHeiD eN aaNleG. — strafzakeN. — BeVOeGDHeiD. — 
misDrijf iN Het BUiteNlaND GePleeGD. — misDrijf GePleeGD teGeN eeN Vreem-
DeliNG. — VOOrafGaaND Officieel BericHt. — BeGriP.

3O strafVOrDeriNG. — BeVOeGDHeiD VaN De BelGiscHe GerecHteN. — 
misDrijf iN Het BUiteNlaND GePleeGD. — misDrijf GePleeGD teGeN eeN Vreem-
DeliNG. — VOOrafGaaND Officieel BericHt. — BeGriP.

4O BeVOeGDHeiD eN aaNleG. — strafzakeN. — BeVOeGDHeiD. — 
misDrijf iN Het BUiteNlaND GePleeGD. — misDrijf GePleeGD teGeN eeN Vreem-
DeliNG. — VOOrafGaaND Officieel BericHt. — BeGriP.

5O eUrOPees aaNHOUDiNGsBeVel. — DraaGwijDte. — GeVOlG.

6O UitleVeriNG. — eUrOPees aaNHOUDiNGsBeVel — DraaGwijDte. — GeVOlG.
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1o en 2o Een vordering van het openbaar ministerie in de zin van Artikel 7, § 2, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is een vordering die strekt 
tot vervolging voor de Belgische gerechten wegens een buiten het grondge-
bied van het Rijk tegen een vreemdeling gepleegde misdaad of wanbedrijf ; 
de vordering aan de onderzoeksrechter door het openbaar ministerie om 
met betrekking tot een persoon die het voorwerp uitmaakt van een Euro-
pees aanhoudingsbevel een door Artikel 11 Wet Europees Aanhoudingsbevel 
bedoelde beschikking te verlenen, is niet een dergelijke vordering.

3o, 4o, 5o en 6o Een officieel bericht in de zin van Artikel 7, § 2, Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering is een bericht waarbij de vreemde overheid 
een op haar grondgebied gepleegd strafbaar feit bij de Belgische overheid 
aanklaagt, opdat die in de mogelijkheid zou zijn voor dat feit de strafver-
volging in te stellen ; met een Europees aanhoudingsbevel met het oog op de 
tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf geeft de uitvaardigende 
rechterlijke autoriteit niet te kennen de strafvervolging te willen overlaten 
aan de uitvoerende autoriteit, zodat een Europees aanhoudingsbevel dan 
ook geen officieel bericht is in de zin van Artikel 7, § 2, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering  (1).

(D.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 maart 2012, 
gewezen na verwijzing bij arrest van het Hof van 2 november 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 Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 7 Voorafgaande Titel 
Wetboek Strafvordering, artikel 4, 4o, Wet Europees Aanhoudingsbevel 
en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek : bij het onderzoek 
van de toepassingsvoorwaarde van artikel 4, 4o, Wet Europees Aanhou-
dingsbevel dat de Belgische gerechten bevoegd moeten zijn, oordeelt het 
arrest onterecht dat er geen vordering van het openbaar ministerie is en 
evenmin een voorafgaande klacht van de benadeelde of zijn familie dan 
wel een officieel bericht door de overheid van het land waar het misdrijf 
is gepleegd aan België ; het arrest interpreteert artikel 7, § 2, Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering zodanig dat artikel 4, 4o, Wet 
Europees Aanhoudingsbevel bij een overlevering met het oog op straf-

  (1)  Cass. 11 mei 2004, AR P.04.0660.N, AC 2004, nr. 252 met concl. O.M. ; Cass. 27 mei 
2008, AR P.08.0783.N, AC 2008, nr. 322.
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uitvoering niet kan worden toegepast ; de vordering van het openbaar 
ministerie van 24 mei 2011 aan de onderzoeksrechter moet worden gezien 
als een vordering van het openbaar ministerie in de zin van artikel 7, 
§ 2, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering ; het Europees 
aanhoudingsbevel zelf moet in het kader van de Wet Europees Aanhou-
dingsbevel worden beschouwd als een officieel bericht aan de Belgische 
overheid in de zin van artikel 7, § 2, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering ; door anders te oordelen, miskent het arrest de bewijs-
kracht van de vordering van het openbaar ministerie van 24 mei 2011 en 
van het Europees aanhoudingsbevel.

2. Het arrest verwijst bij de beoordeling of voldaan is aan de voor-
waarde dat de Belgische gerechten bevoegd zijn niet naar de vordering 
van het openbaar ministerie van 24 mei 2011. Het kan dan ook de bewijs-
kracht van die vordering niet miskennen.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. Artikel 4, 4o, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de tenuit-

voerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd ingeval 
de strafvordering is verjaard en de Belgische gerechten bevoegd zijn om 
kennis te nemen van de feiten.

4. De beoordeling of de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te 
nemen van de feiten, geschiedt ongeacht of het Europees aanhoudings-
bevel strekt tot de instelling van de strafvordering dan wel of het strekt 
tot de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of veilig-
heidsmaatregel.

Het middel dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting dat die 
beoordeling anders moet gebeuren indien het Europees aanhoudings-
bevel strekt tot de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf, 
faalt in zoverre naar recht. 

5. Artikel 7, § 1, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
bepaalt dat iedere Belg of persoon met hoofdverblijfplaats in het Rijk 
die zich buiten het grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan een 
feit dat door de Belgische wet misdaad of wanbedrijf wordt genoemd, in 
België kan worden vervolgd indien op het feit straf is gesteld door de wet 
van het land waar het is gepleegd.

Artikel 7, § 2, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring bepaalt dat indien het misdrijf is gepleegd tegen een vreemdeling, 
de vervolging slechts kan plaatshebben op vordering van het openbaar 
ministerie en bovendien moet worden voorafgegaan door een klacht van 
de benadeelde vreemdeling of van zijn familie ofwel door een officieel 
bericht, aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van het 
land waar het misdrijf is gepleegd.

6. Een vordering van het openbaar ministerie in de zin van artikel 7, § 2, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is een vordering die strekt 
tot vervolging voor de Belgische gerechten wegens een buiten het grondge-
bied van het Rijk tegen een vreemdeling gepleegde misdaad of wanbedrijf.

De vordering aan de onderzoeksrechter door het openbaar ministerie om 
met betrekking tot een persoon die het voorwerp uitmaakt van een Euro-
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pees aanhoudingsbevel een door artikel 11 Wet Europees Aanhoudings-
bevel bedoelde beschikking te verlenen, is niet een dergelijke vordering.

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

7. Een officieel bericht in de zin van artikel 7, § 2, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering is een bericht waarbij de vreemde overheid 
een op haar grondgebied gepleegd strafbaar feit bij de Belgische over-
heid aanklaagt, opdat die in de mogelijkheid zou zijn voor dat feit de 
strafvervolging in te stellen.

Met een Europees aanhoudingsbevel met het oog op de tenuitvoerleg-
ging van een vrijheidsbenemende straf geeft de uitvaardigende rechter-
lijke autoriteit niet te kennen de strafvervolging te willen overlaten 
aan de uitvoerende autoriteit. Een Europees aanhoudingsbevel is dan 
ook geen officieel bericht in de zin van artikel 7, § 2, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

3 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Souidi (bij 
de balie te Antwerpen).

N° 216

2o kamer — 4 april 2012
(P.11.1869.F)

1O weGVerkeer. — weGVerkeerswet. — wetsBePaliNGeN. — artikel 59. 
— alcOHOliNtOxicatie. — aDemtest eN aDemaNalyse. — VerGissiNG Bij De 
aaNHaliNG VaN De tekst VaN De tOePasselijke NOrm. — aDemaNalyse. — 
BewijswaarDe.

2O Bewijs. — strafzakeN. — GescHrifteN. — BewijswaarDe. — 
weGVerkeer. — weGVerkeerswet. — wetsBePaliNGeN. — artikel 59. — alcO-
HOliNtOxicatie. — aDemtest eN aDemaNalyse. — VerGissiNG Bij De aaNHaliNG 
VaN De tekst VaN De tOePasselijke NOrm. — aDemaNalyse.

3O weGVerkeer. — weGVerkeerswet. — wetsBePaliNGeN. — artikel 59. — 
alcOHOliNtOxicatie. — aDemtest eN aDemaNalyse. — GeBrUikte tOestelleN. 
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— aDemtesttOestel Of aDemaNalysetOestel. — GOeDkeUriNG VaN Het mODel. 
— lijst VaN De tOestelleN waarVaN Het mODel is GOeDGekeUrD. — Niet GePU-
BliceerD iN Het BelGiscH staatsBlaD. — BewijswaarDe VaN De VaststelliNGeN.

4O Bewijs. — strafzakeN. — GescHrifteN. — BewijswaarDe. — weGVerkeer. 
— weGVerkeerswet. — wetsBePaliNGeN. — artikel 59. — alcOHOliNtOxi-
catie. — aDemtest eN aDemaNalyse. — GeBrUikte tOestelleN. — aDemtest-
tOestel Of aDemaNalysetOestel. — GOeDkeUriNG VaN Het mODel. — lijst VaN 
De tOestelleN waarVaN Het mODel is GOeDGekeUrD. — Niet GePUBliceerD iN 
Het BelGiscH staatsBlaD. — BewijswaarDe VaN De VaststelliNGeN.

5O weGVerkeer. — weGVerkeerswet. — wetsBePaliNGeN. — artikel 59. 
— alcOHOliNtOxicatie. — aDemtest eN aDemaNalyse. — meetPrOtOcOl. — 
resUltaat VaN Het ONDerzOek. — tekst “GOeDe werkiNG GecONtrOleerD”.

6O Bewijs. — strafzakeN. — GescHrifteN. — BewijswaarDe. — weGVerkeer. 
— weGVerkeerswet. — wetsBePaliNGeN. — artikel 59. — alcOHOliNtOxi-
catie. — aDemtest eN aDemaNalyse. — meetPrOtOcOl. — resUltaat VaN Het 
ONDerzOek. — tekst “GOeDe werkiNG GecONtrOleerD”.

1o en 2o Een vergissing bij de aanhaling van de tekst van de op de ademtest 
toepasselijke norm ontneemt de ademanalyse haar wettelijke bewijswaarde 
niet, zo blijkt dat de vormvereisten werden nageleefd die de intrinsieke 
waarde van het bewijs waarborgen en die bepaald zijn in het koninklijk 
besluit dat op het ogenblik van de feiten van kracht is  (1). (Art. 59, Wegver-
keerswet ; KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de 
ademanalysetoestellen)

3o en 4o Ofschoon Artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 
betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, de verplich-
ting oplegt om de lijst van de toestellen waarvan het model is goedgekeurd, 
bekend te maken in het Belgisch Staatsblad, stelt het de wettelijke bewijs-
waarde van de vaststellingen met toestellen die de voorgeschreven goedkeu-
ring hebben verkregen niet afhankelijk van die bekendmaking. (Art. 59, 
Wegverkeerswet ; Art. 13, KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoe-
stellen en de ademanalysetoestellen)

5o en 6o De vermelding “goede werking gecontroleerd” op het ticket van de 
ademanalyse moet geen tweemaal worden herhaald op straffe van vervallen-
verklaring van de wettelijke bewijswaarde van het onderzoek ; de vermelding 
ervan onder het resultaat van de ademanalyse, voldoet aan de reglemen-
taire eis. (Art. 59, Wegverkeerswet ; Art. 3.10, bijlage 2, KB 21 april 2007 
betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen)

(c.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Bergen van 4 oktober 2011.

  (1)  Het Hof heeft bovendien diezelfde dag nog twee andere arresten in dezelfde zin 
gewezen (AR P.11.1759.F en AR P.11.1870.F).
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Eerste middel

De eiser voert aan dat de regelmatigheid van het bewijs van de hem 
tenlastegelegde alcoholintoxicatie niet kan worden nagegaan omdat 
het proces-verbaal aantoont dat de bij een opgeheven koninklijk besluit 
voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd zonder dat het melding 
maakt van de verordenende tekst waardoor het is vervangen, te dezen 
het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoe-
stellen en de ademanalysetoestellen.

Een vergissing bij de aanhaling van de tekst van de toepasselijke norm 
ontneemt de ademanalyse evenwel haar wettelijke bewijswaarde niet, zo 
blijkt dat de vormvereisten werden nageleefd die de intrinsieke waarde 
van het bewijs waarborgen en die bepaald zijn in het koninklijk besluit 
dat op het ogenblik van de feiten van kracht is, wat het vonnis effectief 
vaststelt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eiser herhaalt voor het Hof het verweermiddel volgens hetwelk het 
toestel dat voor het meten van het gehalte van de alcoholintoxicatie 
is gebruikt, eerst na de datum van de overtreding was goedgekeurd, op 
het ogenblik dat het Belgisch Staatsblad de lijst van de goedgekeurde 
modellen heeft bekendgemaakt.

Het vonnis stelt vast dat de door de verbalisant ondertekende outprint 
van de ademanalyse alsook het door het openbaar ministerie voorge-
legde ijkingsattest, een goedkeuringsnummer vermelden dat geldig is 
tot 9 augustus 2008, terwijl de overtreding op 3 augustus 2008 is gepleegd.

Ofschoon artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 de 
verplichting oplegt om de lijst van de toestellen waarvan het model 
is goedgekeurd, bekend te maken in het Belgisch Staatsblad, stelt het 
de wettelijke bewijswaarde van de vaststellingen met toestellen die de 
voorgeschreven goedkeuring hebben verkregen niet afhankelijk van die 
bekendmaking.

De appelrechters die op die gronden het in het middel opgenomen 
verweermiddel afwijzen, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

Het vonnis geeft van de afdruk van de analyse waarnaar het verwijst, 
geen interpretatie die niet verenigbaar is met de op het ticket vermelde 
gegevens, aangezien dat stuk, dat in het beroepen vonnis wordt over-
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genomen, slechts éénmaal het zinnetje “goede werking gecontroleerd” 
vermeldt, wat de bestreden beslissing vaststelt.

In strijd met wat de eiser aanvoert moet dit niet tweemaal worden 
herhaald op straffe van vervallenverklaring van de wettelijke bewijs-
waarde van het onderzoek.

Het vonnis zegt dat die vermelding onder het resultaat van de adem-
analyse te vinden is, wat aan de reglementaire eis voldoet.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Christophe en de 
heer Joseph Redko (bij de balie te Bergen).

N° 217

2o kamer — 4 april 2012
(P.11.2085.F)

1O weGVerkeer. — weGVerkeersreGlemeNt VaN 01-12-1975. — 
reGlemeNtsBePaliNGeN. — artikel 19. — artikel 19.1. — DraaG-
wijDte.

2O weGVerkeer. — weGVerkeersreGlemeNt VaN 01-12-1975. — 
reGlemeNtsBePaliNGeN. — artikel 19. — artikel 19.3. — DraaG-
wijDte.

3O straf. — VerVaNGeNDe GeVaNGeNisstraf. — ONBetaalDe GelD-
BOete. — VerVaNGiNG. — VerValleNVerklariNG VaN Het recHt tOt stUreN. 
—sPecifieke VerVaNGeNDe straf. — tOePassiNG. — BePerkiNG.

1o en 2o Artikel 19.1 Wegverkeersreglement bepaalt dat men, alvorens links af te 
slaan, zich ervan moet vergewissen dat men dit kan doen zonder gevaar voor 
de andere weggebruikers, vooral rekening houdend met de vertragingsmoge-
lijkheden van de achterliggers ; Artikel 19.3 verduidelijkt dat de bestuurder 
die naar links afslaat zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar moet maken 
en zich naar links moet begeven zonder de tegenliggers te hinderen ; beide 
bepalingen staan de bestuurder niet toe om zich pas op het kruispunt naar 
links te begeven en staan hem evenmin toe om tot dat ogenblik te wachten 
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om zijn richtingaanwijzers aan te steken ; het voornemen om naar links af 
te slaan en de uitwijking die daarmee gepaard gaat moeten tijdig genoeg 
kenbaar worden gemaakt teneinde de andere weggebruikers niet in gevaar 
te brengen, wat inhoudt dat men eerst heeft nagegaan of er eventueel geen 
weggebruikers naderen  (1). (Art. 19, §§ 1 en 3, Wegverkeersreglement) 

3o De vervanging van de onbetaalde geldboete door een vervallenverklaring 
van het recht tot sturen is een vervangende straf die Artikel 69bis van de 
Wegverkeerswet oplegt voor de overtredingen tegen die wet en haar uitvoe-
ringsbesluiten ; geldboeten voor wanbedrijven uit het Strafwetboek kunnen 
niet samen met die specifieke vervangende straf opgelegd worden  (2). 
(Art. 40, Strafwetboek ; art. 69bis, Wegverkeerswet)

(m. t. P.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Dinant van 19 september 2011.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij 
de eiser veroordeeld wordt op de strafvordering die tegen hem is inge-
steld

1. wegens de telastlegging onopzettelijke slagen en verwondingen, 
gevolgen van een verkeersongeval

Middel

Het vonnis wordt verweten dat het de artikelen 19.1 en 19.3 Wegver-
keerreglement uitlegt in die zin dat zij de bestuurder die naar links wil 
afslaan, de verplichting opleggen om zijn richtingaanwijzers vóór het 
kruispunt te laten werken. Volgens het middel is de bestuurder daar 
vóór het kruispunt alleen toe verplicht wanneer hij zich naar links 
begeeft. Volgens de eiser bestaat die verplichting dus niet wanneer geen 
dergelijke rijbeweging wordt uitgevoerd.

Artikel 19.1 Wegverkeerreglement bepaalt dat men, alvorens links 
af te slaan, zich ervan moet vergewissen dat men dit kan doen zonder 
gevaar voor de andere weggebruikers, vooral rekening houdend met de 
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers.

  (1)  Zie Cass. 11 maart 2009, AR P.08.1520.F, AC 2009, nr. 189.
  (2)  Zie Cass. 2 juni 2010, AR P.10.0150.F, AC 2010, nr. 385.
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Artikel 19.3 verduidelijkt dat de bestuurder die naar links afslaat, zijn 
voornemen tijdig genoeg kenbaar moet maken en zich naar links moet 
begeven zonder de tegenliggers te hinderen.

De voormelde wettelijke bepalingen staan de bestuurder niet toe om 
zich pas op het kruispunt naar links te begeven en staan hem evenmin 
toe om tot dat ogenblik te wachten om zijn richtingaanwijzers in 
werking te stellen. 

Het voornemen om naar links af te slaan en de uitwijking die daarmee 
gepaard gaat, moeten tijdig genoeg kenbaar worden gemaakt om te 
vermijden de andere weggebruikers in gevaar te brengen, wat inhoudt 
dat men eerst heeft nagegaan of er eventueel geen  weggebruikers 
naderen. 

De bodemrechter kan oordelen dat die voorzorgen niet of slechts laat-
tijdig werden genomen, met name, zoals te dezen, pas op het kruispunt.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de bestuurder nooit in zijn 
achteruitkijkspiegel heeft gekeken, dat hij zich niet ervan heeft 
vergewist of hij, alvorens het kruispunt op te rijden, zijn manoeuvre 
zonder gevaar kon uitvoeren, dat hij zijn richtingaanwijzer eerst heeft 
doen werken toen hij zich op het kruispunt bevond, zonder dat hij zijn 
bedoeling kenbaar heeft gemaakt door duidelijk uit te wijken en dat 
de verweerder alleen maar oprecht verrast kon zijn toen het konvooi 
links begon af te slaan.

Die vaststellingen verantwoorden naar recht de beslissing volgens 
welke de eiser de artikelen 19.1 en 19.3 Wegverkeerreglement heeft over-
treden.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve middel : schending van de artikelen 40 Strafwetboek en 
69bis Wegverkeerswet

De vervanging van de onbetaalde geldboete door een vervallenverkla-
ring van het recht tot sturen is een vervangende straf die artikel 69bis 
Wegverkeerswet oplegt voor de overtredingen van die wet en van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten.

Geldboeten voor misdrijven uit het Strafwetboek kunnen niet samen 
met die specifieke vervangende straf opgelegd worden.

Het vonnis dat de eiser veroordeelt tot een geldboete van vijfenze-
ventig euro vermeerderd met de opdeciemen, met twee jaar uitstel, of 
een vervangende vervallenverklaring van het recht tot sturen van vijf-
enveertig dagen met hetzelfde uitstel, schendt de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeen-
komstig de wet gewezen.

2. wegens een overtreding in verband met de technische controle

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op 
de tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak 
doet over

1. het beginsel van aansprakelijkheid

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

2. de omvang van de schade

Het vonnis kent de verweerder een provisionele schadevergoeding toe, 
wijst een deskundige aan, houdt de uitspraak over de overige punten van 
de vordering aan en stelt de verdere behandeling van de zaak sine die uit.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de 
gevallen bedoeld in het tweede lid van dat artikel.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerder

De eiser voert geen middel aan.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt tot 

een vervangende vervallenverklaring van het recht tot sturen wegens de 
telastlegging onopzettelijke slagen en verwondingen.

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 eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Namen, zitting houdende in hoger beroep.

4 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer De Bruyn en mevr. Oosterbosch.

N° 218
2o kamer — 4 april 2012

(P.12.0128.F)

HOf VaN assiseN. — sameNstelliNG VaN De jUry eN VaN Het HOf. — sameN-
stelliNG VaN De jUry — teN HOOGste twee DerDe VaN De GezwOreNeN VaN 
HetzelfDe GeslacHt. — DraaGwijDte.

De regel dat ten hoogste twee derde van de gezworenen van hetzelfde geslacht 
mag zijn, heeft alleen tot doel de beoogde verhouding te waarborgen op het 
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ogenblik van de samenstelling van de jury ; hij is niet toepasselijk op de 
aanwijzing van de plaatsvervangende gezworenen, noch op de vervanging 
van een werkende gezworene door een plaatsvervangende gezworene  (1). 
(Art. 289, § 3, Wetboek van Strafvordering)

(k. e.a. t. s.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen van A. K. zijn gericht tegen het arrest van 16 april 
2010 van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel-
ling, en tegen de arresten van het hof van assisen van het bestuurlijk 
arrondissement Brussel-Hoofdstad van 8, 10 en 11 oktober 2011. De cassa-
tieberoepen van A. E. H. zijn gericht tegen de drie voormelde arresten 
van hetzelfde hof van assisen.

A. K. 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. Cassatieberoep van A. K. tegen het arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel van 16 april 2010 
dat

1. de eiser naar het hof van assisen van het bestuurlijk arrondissement 
Brussel-Hoofdstad verwijst

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen, dat samen met het cassatieberoep tegen het 
veroordelend arrest is ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen 
na de dag waarop dat arrest is uitgesproken, draagt het Hof noch de toet-
sing op van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van 
de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch 
het onderzoek van de in de artikelen 252 en 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering bedoelde nietigheden.

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

2. de beschikking tot gevangenneming en de onmiddellijke tenuitvoer-
legging ervan bevestigt

Wegens de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep 
tegen de veroordelende beslissing, krijgt deze kracht van gewijsde, zodat 

  (1)  Gedr.st., Kamer, nr. 52.2127/008, 29 okt. 2009, p. 83 ; A. masset en D. VaNDermeerscH, 
“La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises : première lecture 
critique”, JT, 2010, p. 227 ; H. BOsly, D. VaNDermeerscH en M.-A. BeerNaert, Droit de la 
procédure pénale, 6de uitg., Die Keure, 2010, p. 1165.
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het cassatieberoep tegen de gevangenneming geen bestaansreden meer 
heeft.

B. De cassatieberoepen van A. K. tegen het redengevend en veroordelend 
arrest van het hof van assisen van respectievelijk 8 en 10 oktober 2011

Middel

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 289, § 3, Wetboek van 
Strafvordering en de miskenning van het recht op een eerlijke behan-
deling van de zaak, voert aan dat de eiser werd berecht door een jury 
die op onregelmatige wijze was samengesteld, aangezien die jury, nadat 
tijdens de zitting werkende leden door plaatsvervangende gezworenen 
waren vervangen, nog maar één vierde vrouwen telde op het ogenblik 
van het sluiten van het debat.

De voormelde wetsbepaling luidt als volgt : “De jury is rechtsgeldig 
samengesteld zodra twaalf gezworenen zijn aangewezen. Op het ogenblik 
waarop de jury wordt samengesteld, is ten hoogste twee derde van de 
leden van hetzelfde geslacht. Vervolgens loot de voorzitter van het hof 
van assisen het aantal plaatsvervangende gezworenen uit, ter uitvoering 
van artikel 124 Gerechtelijk Wetboek”.

Zowel uit de parlementaire voorbereiding als uit de wettekst blijkt 
dat die bepaling tot doel heeft de bedoelde verhouding te waarborgen 
op het ogenblik waarop de jury wordt samengesteld. De regel van ten 
hoogste twee derde is bijgevolg niet toepasselijk op de aanwijzing van de 
plaatsvervangende gezworenen, noch op de vervanging van een werkende 
gezworene door een plaatsvervangende gezworene.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Voor het overige wordt de miskenning van het recht op een eerlijke 

behandeling van de zaak, als gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
volledig afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van het boven-
aangehaalde artikel 289, § 3.

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 rechts-

vormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de 
wet gewezen.

C. Cassatieberoepen van A. E. H. tegen het motiverend en veroordelend 
arrest van het hof van assisen van respectievelijk 8 en 10 oktober 2011

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de 
wet gewezen.

D. Cassatieberoepen van A. K. en A. E. H. tegen het arrest dat het hof 
van assisen op 11 oktober 2011 heeft gewezen op de burgerlijke rechts-
vordering die de verweerster tegen hen heeft ingesteld

De eisers voeren geen bijzonder middel aan. 
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Dictum

Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.

4 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefebvre (bij de 
balie te Brussel).

N° 219

1o kamer — 5 april 2012
(C.11.0430.N)

1O ARBITRAGE. — cONtract. — GescHil. — VreemDe wet. — arBitraGeBe-
DiNG. — afwijziNG DOOr De recHter. — mOGelijkHeiD. — GrOND.

2O KOOPHANDEL. — kOOPmaN. — HaNDelsaGeNtUUrOVereeNkOmst. — 
HaNDelsaGeNtUUrwet. — DOel.

3O KOOPHANDEL. — kOOPmaN. — HaNDelsaGeNtUUrOVereeNkOmst. — 
HaNDelsaGeNtUUrwet. — eUrOPese UNie. — artikel 3 eN 7.2 eVO. — 
artikel 2, ricHtlijN 86/653/eeG VaN 18 DecemBer 1986. — DwiNGeND recHt. 
— rUimere BescHermiNG DaN Het miNimUm VaN De ricHtlijN. — recHt VaN eeN 
aNDere liDstaat. — tOePasselijkHeiD. — UitleGGiNG. — HOf VaN jUstitie. — 
HOf VaN cassatie. — PrejUDiciële VraaG. — VerPlicHtiNG.

4O EUROPESE UNIE. — PrejUDiciële GescHilleN. — artikel 3 eN 7.2 eVO. 
— artikel 2, ricHtlijN 86/653/eeG VaN 18 DecemBer 1986. — HaNDelsaGeN-
tUUrOVereeNkOmst. — HaNDelsaGeNtUUrwet. — DwiNGeND recHt. — rUimere 
BescHermiNG DaN Het miNimUm VaN De ricHtlijN. — recHt VaN eeN aNDere 
liDstaat. — tOePasselijkHeiD. — UitleGGiNG. — HOf VaN jUstitie. — HOf VaN 
cassatie. — PrejUDiciële VraaG. — VerPlicHtiNG.

5O PREJUDICIEEL GESCHIL. — eUrOPese UNie. — artikel 3 eN 7.2 eVO. 
— artikel 2, ricHtlijN 86/653/eeG VaN 18 DecemBer 1986. — HaNDelsaGeN-
tUUrOVereeNkOmst. — HaNDelsaGeNtUUrwet. — DwiNGeND recHt. — rUimere 
BescHermiNG DaN Het miNimUm VaN De ricHtlijN. — recHt VaN eeN aNDere 
liDstaat. — tOePasselijkHeiD. — UitleGGiNG. — HOf VaN jUstitie. — HOf VaN 
cassatie. — PrejUDiciële VraaG. — VerPlicHtiNG.

1O De bepalingen van Artikel 2, lid 1 en lid 3 van het Verdrag betreffende 
de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke 
uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958, goedgekeurd bij wet van 
5 juni 1975, sluiten niet uit dat de rechter, die gevat wordt van een geschil 
betreffende een contract dat door de wil van de partijen onderworpen is aan 
een vreemde wet, de toepassing van een overeenkomstig die vreemde wet geldig 
arbitragebeding afwijst ; een dergelijke afwijzing kan echter slechts gebeuren 
op grond van een rechtsregel uit de lex fori, die het voorwerp van het geschil 
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niet vatbaar acht voor arbitrage  (1). (Art. 2, eerste en derde lid, Verdrag 
betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheids-
rechterlijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958)

2O Uit Artikel 27 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur-
overeenkomst en de wetsgeschiedenis volgt dat het de bedoeling is aan de 
agent die zijn hoofdvestiging in België heeft de bescherming te bieden van de 
dwingende bepalingen van de Belgische wet, ongeacht het op de overeenkomst 
toepasselijke recht (2). (Art. 27, Wet Handelsagentuurovereenkomst)

3o, 4o en 5o Wanneer een middel, voor het Hof, de vraag opwerpt of, mede 
in acht genomen de kwalificatie naar Belgisch recht van de in het geding 
zijnde artikelen 18, 20 en 21 van de wet van 13 april 1995 betreffende de 
handelsagentuurovereenkomst als bepalingen van bijzonder dwingend recht 
in de zin van Artikel 7.2 EVO, de artikelen 3 en 7.2 EVO, al dan niet in 
samenhang gelezen met richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 
1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen in de Lidstaten inzake zelf-
standige handelsagenten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij toelaten dat 
de bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land van de rechter die 
een ruimere bescherming bieden dan het door richtlijn 86/653/EEG opgelegde 
minimum, worden toegepast op de overeenkomst, ook indien blijkt dat het 
op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een andere EU-lidstaat 
is waarin tevens de minimumbescherming die geboden wordt door voormelde 
richtlijn 86/653/EEG werd geïmplementeerd, stelt het Hof de vraag tot uitleg-
ging van die bepalingen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (3). 
(Artt. 18, 20 en 21, Wet Handelsapentuurovereenkomst ; Artt. 3 en 7.2 
EVO ; Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986)

(UNiteD aNtwerP maritime aGeNcies, afGekOrt UNamar N.V. t. 
NaViGatiON maritime BUlGare, VeNNOOtscHaP Naar BUlGaars recHt)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het geschil betreft de beëindiging van de schriftelijke agentuur-
overeenkomst tussen eiseres en verweerster, die een Bulgaarse vennoot-
schap is, voor de uitbating van haar containerlijndienst Bulcon, waarin 
bepaald wordt dat zij beheerst wordt door het Bulgaars recht en dat elk 
desbetreffend geschil door de Arbitragekamer bij de Bulgaarse kamer van 
koophandel en industrie te Sofia zou worden beslecht. 

Omdat eiseres van oordeel was dat de handelsagentuur onrechtmatig 
werd beëindigd, dagvaardde zij verweerster op 25 februari 2009 voor de 
rechtbank van koophandel te Antwerpen teneinde betaling te bekomen 
van diverse in de Belgische Wet op de handelsagentuur van 13 april 1995 
bepaalde schadevergoedingen, met name opzeggingsvervangende vergoe-
ding, uitwinningsvergoeding en bijkomende schadevergoeding wegens 
ontslag personeel, van in totaal 849.557,05 EUR.

Op 13 maart 2009 ging verweerster op haar beurt over tot dagvaarding 
van eiseres voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen in betaling 
van achtergehouden vrachtgelden ten bedrage van 327.207,87 EUR.

  (1), (2), (3)  Zie de concl. van het O.M.
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Na samenvoeging van beide zaken, oordeelde de rechtbank van koop-
handel te Antwerpen bij vonnis van 12 mei 2009 dat, wat betreft de door 
eiseres ingestelde vordering tot betaling van schadevergoedingen, de 
door verweerster ingeroepen exceptie van afwezigheid van rechtsmacht op 
grond van een arbitragebeding ongegrond was. 

Op hoger beroep van verweerster veroordeelt het hof van beroep, bij 
het bestreden arrest van 23 december 2010, eiseres tot betaling van het 
saldo van de vrachtgelden ten bedrage van 77.207,87 EUR te vermeer-
deren met de verwijlrente aan de wettelijke rentevoet en tot de kosten. 

Verder verklaart het hof van beroep de door verweerster ingeroepen 
exceptie van afwezigheid van rechtsmacht, om te oordelen over de door eiseres 
tegen verweerster ingestelde vordering tot betaling van schadevergoe-
dingen, gegrond, omdat het arbitragebeding bestaanbaar is met de Belgi-
sche interne rechtsorde zodat het rechtsgeldig is en de Belgische rechter 
derhalve zonder rechtsmacht is om van deze vordering kennis te nemen.

 2. Het cassatiemiddel voert de schending aan van :

artikel 2 van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van buitenlandse scheidsrechtelijke uitspraken, gesloten te New 
York op 10 juli 1958, goedgekeurd bij Wet van 5 juli 1975 ; de artikelen 3 
en 7 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbinte-
nissen uit overeenkomst, ondertekend te Rome op 19 juni 1980 en goed-
gekeurd bij Wet van 14 juli 1987 (B.S. 9 oktober 1987) ; de artikelen 18, 20, 
21, 22, 23 en 27 van de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen-
tuurovereenkomst ; artikel 1676 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel vecht het oordeel aan dat bij toepassing van artikel 7 van 
voormeld Verdrag van Rome voor de beslechting van de door eiseres 
ingestelde vordering geen gevolg dient te worden toegekend aan de 
bijzondere dwingende bepalingen van de Belgische handelsagentuurwet 
omdat ook in het door partijen gekozen Bulgaars recht aan eiseres als 
scheepsagent de minimale bescherming van de handelsagentuurrichtlijn 
geboden wordt en dat om die reden de wilsautonomie van de partijen 
welke een rechtskeuze hebben gedaan van het Bulgaarse recht moet 
primeren op het recht van een andere EU-lidstaat, in casu België. Op 
grond daarvan oordelen de appelrechters dat de rechtsvordering van 
eiseres dient beoordeeld te worden naar Bulgaars recht en dat de vast-
stelling dat dit Bulgaars recht de handelsagent niet volledig dezelfde 
bescherming bij de beëindiging van de overeenkomst biedt als de Belgi-
sche handelsagentuurwet daarom ook rechtens irrelevant is. De appel-
rechters onderzoeken vervolgens of het in het door de partijen gekozen 
Bulgaars recht de dwingende bepalingen van de handelsagentuurricht-
lijn geïmplementeerd zijn. Het hof van beroep overweegt in dit verband : 
“Onder deze (minimale) bescherming valt immers niet de tussen partijen 
gevoerde discussie of een handelsagent die overeenkomsten tot het 
verstrekken van diensten tot stand brengt al dan niet onder toepas-
sing van de in de Bulgaarse wetgeving geïmplementeerde EU richtlijn 
86/653/EG valt.”. Het hof van beroep beslist verder dat de vaststelling dat 
het Bulgaarse recht de handelsagent niet volledig dezelfde bescherming 
biedt als de Belgische handelsagentuurwet rechtens irrelevant is.
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Eiseres besluit dat de appelrechters aldus ten onrechte beslissen dat 
de vraag of een geschil vatbaar is voor arbitrage door de rechter niet dient 
getoetst te worden aan zijn intern rechtsstelsel doch enkel dient na te gaan 
of het door de partijen gekozen rechtstelsel van een andere EU-lidstaat 
de minimale bescherming biedt welke is voorzien in de EU-richtlijn. In 
zoverre de appelrechters aldus schijnen aan te nemen dat enkel de mini-
male bepalingen van de EU-agentuurrichtlijn behoren tot de regels van 
Belgisch dwingend recht, schenden zij, volgens eiseres, de artikelen 18, 20, 
21, 23, 24 en 27 van de Belgische agentuurwet nu al deze bepalingen van 
dwingend recht zijn ook in zoverre zij een ruimere bescherming bieden 
dan minimaal opgelegd door de EU-richtlijn 86/653/EEG. In zoverre de 
appelrechters oordelen dat de rechter de vraag of een geschil vatbaar is 
voor arbitrage niet dient te toetsen aan zijn intern rechtsstelsel, dit wil 
zeggen te dezen de Belgische handelsagentuurwet, zijnde de EU-richtlijn 
86/653/EEG zoals zij in België werd omgezet, doch enkel aan de mini-
male bepalingen van de EU-richtlijn zelf en derhalve bij dat oordeel geen 
rekening dient te worden gehouden met die bepalingen van de Belgische 
handelsagentuurwet die aan de agent een grotere bescherming bieden 
dan de minimale bepalingen van de EU-richtlijn, schenden de appelrech-
ters artikel 2 van het Verdrag van New York, de artikelen 3 en 7 van 
het Verdrag van 19 juni 1980, de artikelen 18, 20, 21, 22, 23 en 27 van de 
Handelsagentuurwet alsook artikel 1676 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Artikel 7.2 van het Verdrag van 19 juni 1980 spreekt immers enkel van 
bepalingen van het recht van het land van de rechter die, ongeacht het 
op de overeenkomst toepasselijke recht, het geval dwingend beheersen. 
De artikelen 18, 20, 21, 22, 23 en 27 van de Handelsagentuurwet zijn van 
dwingend recht en artikel 2, lid 3, van het Verdrag van New York sluit 
niet uit dat de rechter de vraag of een geschil vatbaar is voor arbitrage 
toetst aan zijn eigen rechtstelsel.

3. Het middel gaat vooreerst ervan uit dat de appelrechters beslissen 
dat de vraag of een geschil vatbaar is voor arbitrage, niet door de rechter 
dient getoetst te worden aan zijn intern rechtsstelsel. 

Het arrest beslist dit echter niet : nadat het heeft vastgesteld dat, 
wanneer de arbitrageovereenkomst aan een vreemde wet is onder-
worpen, de rechter die kennis neemt van een exceptie van rechtsmacht, 
de arbitrage moet uitsluiten wanneer het geschil krachtens alle rele-
vante rechtsregels van de lex fori niet aan de rechtsmacht van de natio-
nale rechter mag worden onttrokken  (1), oordeelt het dat bij toepassing 
van artikel 27 van de Belgische handelsagentuurwet de rechtsvordering 
van eiseres naar Bulgaars recht dient beoordeeld te worden  (2) en beslist 
het dat het litigieuze arbitragebeding bestaanbaar is met de Belgische 
interne rechtsorde  (3). 

Het arrest beslist aldus, wel integendeel, dat de rechter die toetsing 
moet doen en de appelrechters doen dat dan ook.

  (1)  Zie randnummer IV in fine van het bestreden arrest, met verwijzing naar het 
cassatiearrest van 14 januari 2010, AR C.08.0503.N (zie randnummer 4.1, hierna en 
voetnoot 6). 

  (2)  Zie randnummer IX, tweede alinea, van het bestreden arrest. 
  (3)  Zie randnummer XII van het bestreden arrest. 
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Het arrest oordeelt ook niet dat enkel de minimale bepalingen van de 
EU-agentuurrichtlijn behoren tot de regels van Belgisch dwingend recht. 
Het oordeelt dat, gelet op de minimumbescherming die in het Bulgaarse 
recht is gegarandeerd en de wilsautonomie, deze minimumbescherming 
moet “primeren op het recht van een andere EU-lidstaat, in casu België”. 

Tenslotte oordeelt het arrest dat uit de onder de randnummers VII tot 
en met IX gedane overwegingen volgt dat bij toepassing van artikel 27 
van de Belgische handelsagentuurwet de rechtsvordering van eiseres 
naar Bulgaars recht dient beoordeeld te worden en dat de vaststelling dat 
dit Bulgaars recht de handelsagent niet volledig dezelfde bescherming 
biedt als de Belgische handelsagentuurwet daarom dan ook  rechtens 
irrelevant is.

Zodoende sluiten de appelrechters niet uit dat het Bulgaarse recht een 
ruimere bescherming biedt dan de minimumbescherming van EU-richt-
lijn 86/653/EEG.

Het middel gaat dus ook ten onrechte ervan uit dat de appelrechters 
aannemen dat het beoordelen van de vraag of een geschil vatbaar is voor 
arbitrage, enkel moet worden getoetst aan de minimale bepalingen van 
de EU-richtlijn 86/653/EEG, 

Het middel berust aldus op een onjuiste en/of onvolledige lezing van 
het arrest en mist derhalve feitelijke grondslag. 

4. Ingeval het wel dezelfde lezing van het arrest als eiseres heeft, kan 
het Hof de door het middel gestelde vraag niet beantwoorden dan na deze 
vraag zelf te hebben gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, daar het antwoord rechtstreeks afhankelijk is van de uitlegging 
van bepalingen van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (hierna 
EVO). Zulks volgt uit de samenhang van de volgende verdrag- en wetbe-
palingen.

4.1. Het artikel 2, lid 1, van het Verdrag betreffende de erkenning en 
tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, 
gesloten te New York op 10 juni 1958, goedgekeurd bij wet van 5 juni 
1975, bepaalt dat iedere Verdragsluitende Staat de schriftelijke over-
eenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden aan een uitspraak van 
scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen welke tussen 
hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanlei-
ding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en 
betreffende een geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage.

Het artikel 2, lid 3, bepaalt dat de rechter van een Verdragsluitende 
Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onder-
werp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst als bedoeld in 
dit artikel hebben aangegaan, partijen op verzoek van een hunner naar 
arbitrage verwijst, tenzij hij constateert, dat genoemde overeenkomst 
vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast.

Deze bepalingen, zoals geïnterpreteerd in de rechtspraak van het 
Hof, in zijn arresten van 15 oktober 2004  (1), 16 november 2006  (2) en 

  (1)  AR C.02.0216.N, AC 2004, nr. 485.
  (2)  AR C.02.0445.F, AC 2006, nr. 567, met conclusie van adv.-gen. Henkes in Pas.
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14 januari 2010  (1), sluiten niet uit dat de rechter, die gevat wordt van een 
geschil betreffende een contract dat door de wil van de partijen onder-
worpen is aan een vreemde wet, de toepassing van een overeenkomstig 
die vreemde wet geldig arbitragebeding afwijst. Een dergelijke afwijzing 
kan echter slechts gebeuren op grond van een rechtsregel uit de lex fori, 
die het voorwerp van het geschil per se niet vatbaar acht voor arbitrage. 
Deze arresten betreffen telkenmale arbitragebedingen in het kader van 
concessies van alleenverkoop. In de huidige zaak gaat het echter om een 
arbitragebeding in het kader van een agentuurovereenkomst. Niettemin 
is de regel die uit deze arresten voortvloeit — en eigenlijk niet wordt 
betwist tussen de partijen in deze zaak — en die inhoudt dat de vraag 
naar de arbitreerbaarheid kan worden beoordeeld aan de hand van de lex 
fori (in casu dus Belgisch recht) ook van algemenere toepassing en dus 
niet beperkt tot concessies van alleenverkoop. Deze regel kan derhalve 
ook toepassing vinden in het kader van een handelsagentuur. 

4.2. Het artikel 18 van de wet betreffende de handelsagentuurovereen-
komst van 13 april 1995 bepaalt :

 “§ 1. Is de handelsagentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten 
of voor bepaalde tijd met de mogelijkheid vroegtijdig op te zeggen, 
dan heeft ieder der partijen het recht om die te beëindigen met inacht-
neming van een opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn bedraagt 
één maand gedurende het eerste jaar van de overeenkomst. Na het 
eerste jaar wordt de opzeggingstermijn vermeerderd met een maand 
voor elk begonnen jaar zonder dat deze termijn zes maanden mag te 
boven gaan en onverminderd de bepalingen van het derde lid. De 
partijen mogen geen kortere opzeggingstermijnen overeenkomen. 
Indien de partijen een langere dan in het tweede lid bedoelde termijn 
overeenkomen, mag de door de principaal in acht te nemen opzeggings-
termijn niet korter zijn dan die welke aan de handelsagent is opgelegd.

§ 2. De kennisgeving van de opzegging geschiedt door afgifte aan 
de andere partij van een geschrift waarin het begin en de duur van 
de opzeggingstermijn worden aangegeven. De kennisgeving kan ook 
geschieden hetzij bij een ter post aangetekende brief, die uitwer-
king heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij 
gerechtsdeurwaarderexploot. Behoudens andersluidende bepaling moet 
het einde van de opzeggingstermijn samenvallen met het einde van een 
kalendermaand.

§ 3. De partij die de overeenkomst beëindigt zonder een van de in 
artikel 19, eerste lid, vermelde redenen op te geven of zonder de in § 1, 
tweede lid, vastgestelde opzeggingstermijn in acht te nemen, is gehouden 
de andere partij een opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan de 
vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt hetzij met de duur van 
de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende deel van die termijn. 

Wanneer de vergoeding van de handelsagent geheel of gedeeltelijk 
uit commissies bestaat, wordt de vergoeding berekend op basis van 
het maandelijks gemiddelde van de commissies verdiend gedurende de 
twaalf maanden die aan de beëindiging van de overeenkomst voorafgaan 

  (1)  AR C.08.0503.N, AC 2010, nr. 33, met conclusie van adv.-gen. Thijs.
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of , in voorkomend geval, gedurende de maanden die de beëindiging van 
de overeenkomst voorafgaan.

§ 4. In afwijking van artikel 19, eerste lid, kan in een instelling in de 
sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen of van 
de gereglementeerde markten voor effecten waar een paritair overleg-
orgaan werd opgericht, de handelsagentuurovereenkomst met een in 
dat orgaan verkozen handelsagent tijdens de volledige duur van diens 
mandaat niet eenzijdig worden beëindigd door de principaal. Hetzelfde 
geldt voor de handelsagentuurovereenkomst gesloten met de rechtsper-
soon waarvan de zaakvoerder of de afgevaardigde bestuurder verkozen 
werd als vertegenwoordiger van de handelsagenten.

In afwijking van het vorige lid kan de handelsagentuurovereenkomst 
door de principaal worden opgezegd, indien hij aantoont dat de opzeg-
ging is gebaseerd op objectieve economische criteria die voor al zijn 
handelsagenten op dezelfde wijze worden toegepast, onder meer wanneer 
het in onderling overleg afgesproken business-plan in belangrijke mate 
niet gerealiseerd wordt en de handelsagent dat niet aan de hand van 
objectieve feiten kan verantwoorden.

Indien de overeenkomst door de principaal wordt beëindigd zonder 
een ernstige tekortkoming van de handelsagent in de zin van artikel 19, 
eerste lid, of wordt opgezegd zonder dat het bewijs wordt geleverd dat 
de opzegging is gebaseerd op de in het tweede lid bedoeld objectieve 
economische criteria, is de principaal aan de handelsagent een bijzon-
dere vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan acht-
tien maanden vergoeding berekend overeenkomstig § 3, onverminderd 
de andere voor de handelsagent uit de wet voortvloeiende rechten naar 
aanleiding van de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst.

Deze bepalingen blijven van toepassing tijdens een periode van zes 
maanden vanaf de beëindiging van het mandaat in het paritair overleg-
orgaan. Het mandaat eindigt op de datum van de eerste vergadering van 
het nieuw verkozen paritair overlegorgaan.

§ 5. Bovendien kan de handelsagentuurovereenkomst met een handels-
agent die kandidaat is voor het paritair overlegorgaan niet eenzijdig 
worden beëindigd door de principaal vanaf de kandidaatstelling tot 
aan de eerste vergadering van het nieuw gekozen overlegorgaan. 
Hetzelfde geldt voor de handelsagentuurovereenkomst gesloten met de 
rechtspersoon waarvan de zaakvoerder of de afgevaardigde bestuurder 
zich kandidaat heeft gesteld als vertegenwoordiger van de handels-
agenten. In afwijking van het vorige lid kan de handelsagentuurover-
eenkomst wel door de principaal met onmiddellijke ingang worden 
beëindigd omwille van een in artikel 19, eerste lid, bedoelde uitzonder-
lijke omstandigheid of ernstige tekortkoming van de handelsagent. 
Indien de overeenkomst door de principaal met toepassing van het vorige 
lid met onmiddellijke ingang werd beëindigd zonder dat er sprake is van 
een uitzonderlijke omstandigheid of een ernstige tekortkoming van de 
handelsagent in de zin van artikel 19, eerste lid, is er door de principaal 
aan de handelsagent een bijzondere vergoeding verschuldigd waarvan 
het bedrag gelijk is aan één jaar vergoeding berekend overeenkomstig 
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§ 3, onverminderd de andere voor de handelsagent uit de wet voortvloei-
ende rechten naar aanleiding van de beëindiging van de handelsagen-
tuurovereenkomst”.

Het artikel 20 van deze wet bepaalt : 
“Na de beëindiging van de overeenkomst heeft de handelsagent recht 

op een uitwinningsvergoeding wanneer hij de principaal nieuwe klanten 
heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande klanten 
aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de principaal nog aanzien-
lijke voordelen kan opleveren.

Indien de overeenkomst voorziet in een concurrentiebeding, wordt de 
principaal geacht, behoudens tegenbewijs, nog aanzienlijke voordelen 
te krijgen.

Het bedrag van deze uitwinningsvergoeding wordt bepaald rekening 
houdend zowel met de gerealiseerde uitbreiding van de zaken als met de 
aanbreng van klanten.

De uitwinningsvergoeding mag niet meer bedragen dan het bedrag 
van een jaar vergoeding berekend op basis van het gemiddelde van de 
vijf voorafgaande jaren of op basis van de gemiddelde vergoeding in de 
voorafgaande jaren indien de overeenkomst minder dan vijf jaar heeft 
geduurd.

De uitwinningsvergoeding is niet verschuldigd :
1o indien de principaal de overeenkomst heeft beëindigd vanwege een 

aan de agent te wijten ernstige tekortkoming zoals bepaald in artikel 19, 
eerste lid ;

2o indien de handelsagent de overeenkomst heeft beëindigd, tenzij de 
beëindiging voortvloeit uit een aan de principaal te wijten reden, zoals 
bepaald in artikel 19, eerste lid, of het gevolg is van leeftijd, invalidi-
teit of ziekte van de handelsagent op grond waarvan redelijkerwijze 
niet meer van hem kan worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden 
voortzet ;

3o indien de handelsagent of diens erfgenamen, overeenkomstig een  
afspraak met de principaal, hun rechten en verplichtingen uit hoofde van 
de agentuurovereenkomst aan een derde overdragen. De handelsagent 
verliest zijn recht op de uitwinningsvergoeding indien hij de principaal 
niet binnen een jaar na de beëindiging van de overeenkomst ervan in 
kennis gesteld heeft dat hij voornemens is zijn rechten te doen gelden”.

Het artikel 21 van deze wet bepaalt :
“Voor zover de handelsagent recht heeft op de uitwinnings- vergoe-

ding bepaald in artikel 20 en het bedrag van deze vergoeding de werke-
lijk geleden schade niet volledig vergoedt, kan de handelsagent, mits 
hij de werkelijke omvang van de beweerde schade bewijst, boven deze 
vergoeding schadeloosstelling verkrijgen ten belope van het verschil 
tussen het bedrag van de werkelijk geleden schade en het bedrag van die 
vergoeding”.

4.3 Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepalingen van de wet betref-
fende de handelsagentuurovereenkomst van 13 april 1995, die de richtlijn 
86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van 
de wetgevingen in de lid-staten inzake zelfstandige handelsagenten in de 
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Belgische wetgeving omzette, als bepalingen van dwingend recht dienen 
te worden aangezien  (1).

4.4 Artikel 27 van deze wet bepaalt : 
“Onverminderd de toepassing van internationale verdragen die België 

heeft gesloten, is elke activiteit van een handelsagent met hoofdves-
tiging in België onderworpen aan de Belgische wet en behoort tot de 
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken”.

4.5 Uit deze bepaling en de voormelde historiek volgt dat het de 
bedoeling van de wetgever is aan de agent die zijn hoofdvestiging in 
België heeft de bescherming te bieden van de dwingende bepalingen 
van de Belgische wet, ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke 
recht.

5. Wat kan men nu hieruit afleiden betreffende het in dezen toepasse-
lijk Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepas-
sing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) ?

Het artikel 3 EVO bepaalt dat een overeenkomst kan worden beheerst 
door het recht dat partijen hebben gekozen.

Het artikel 7.2 EVO bepaalt dat dit verdrag de toepassing onverlet laat 
van de bepalingen van het recht van het land van de rechter die, onge-
acht het op de overeenkomst toepasselijke recht, het geval dwingend 
beheersen.

5.1 Een uitlegging van deze verdragsbepalingen, waarvoor het Hof van 
Justitie bevoegd is, blijkt dus noodzakelijk te zijn voor het antwoord op 
het cassatiemiddel. 

De vraag rijst meer bepaald of, mede in acht genomen de kwalificatie 
naar Belgisch recht van de in het geding zijnde artikelen 18, 20 en 21 van 
de wet van 13 april 1995 als bepalingen van bijzonder dwingend recht in de 
zin van artikel 7.2 EVO, de artikelen 3 en 7.2 EVO, al dan niet in samen-
hang gelezen met richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 
1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen in de lid-staten inzake 
zelfstandige handelsagenten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij 
toelaten dat de bepalingen van bijzonder dwingend recht uit het land van 
de rechter die een ruimere bescherming bieden dan het door richtlijn 86/653/
EEG opgelegde minimum, worden toegepast op de overeenkomst, ook 
indien blijkt dat het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht 
van een andere EU-lidstaat is, waarin tevens de (minimum)bescherming 
die geboden wordt door voormelde richtlijn 86/653/EEG werd geïmple-
menteerd. 

6. De kernvraag in deze zaak is inderdaad of de wet van een EU-lidstaat 
(België), die de omzetting is van een Europese richtlijn, welke de moge-
lijkheid biedt om een verdergaande bescherming te garanderen dan het 
minimum van de richtlijn, deze verdergaande (dwingende) bescherming in 
toepassing van artikel 7.2 EVO kan worden doorgezet tegen het gekozen 
recht van een andere EU-lidstaat (Bulgarije) in. Het is niet betwist dat de 
bescherming van de Belgische wet groter is dan het minimum van de 
richtlijn. 

  (1)  Zie randnummer 6, hierna.
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Het is ook niet betwist dat de Belgische wet op handelsagentuur — en 
minstens de regels ervan in verband met de beëindiging van de agentuur 
— dwingend zijn  (1). 

Dient de rechter derhalve de verdergaande dwingende bescherming van 
de Belgische agentuurwet in toepassing van het voormelde artikel 7.2 
EVO toe te passen, ook indien de lex contractus het recht van een andere 
EU-lidstaat is, die eveneens de minimale bescherming heeft ingevoerd in 
het eigen interne recht ? M.a.w. de minimale bescherming van de richt-
lijn is zeker gegarandeerd, doch ingevolge het oordeel van de appelrech-
ters kan de verdergaande bescherming van de Belgische wetgeving niet 
meer worden doorgezet tegen het gekozen Bulgaarse recht in.

Deze specifieke vraag kreeg in de Belgische literatuur een verdeeld 
antwoord. Aldus oordeelden Van Couter, Van Parys en Driesen : “Voor 
intracommunautaire geschillen is de rechtsleer verdeeld over de 
verhouding tussen het toepasselijke recht (van een EU-lidstaat) en de 
bijzonder dwingende bepalingen van een andere EU-lidstaat. Sommige 
auteurs pleiten voor toepassing van de Wet, tenzij de bescherming door 
de buitenlandse wet minstens even groot is als deze geboden door de 
Wet. Andere auteurs zijn dan weer van oordeel dat de wilsautonomie ten 
voordele van het recht van een EU-lidstaat moet primeren, daar in dit 
geval de minimale bescherming van de Richtlijn steeds wordt gewaar-
borgd. Deze interpretatie verdient onze voorkeur. Bijgevolg, wanneer 
door de Belgische rechter toepassing moet worden gemaakt van een 
andere EU-lidstaat (bv. op grond van een rechtskeuzeclausule) lijkt een 
interferentie van zijn Wet (of die van een andere Lidstaat waarmee het 
geval een nauw verband vertoont) ons niet vereist.”  (2). 

Ook Van Houtte (overigens zélf ook een arbiter) deelt dit standpunt : 
“Gezien de “communautaire bescherming” die de richtlijn invoert, is 
er weinig reden voor de Belgische rechter om bepaalde regels uit zijn 
eigen agentuurrecht als voorrangsregel toe te passen zodra een rechts-
stelsel van een ander EU-land toepasselijk is. Bijgevolg rijst de vraag 
of het EG-Verdrag niet belet om de Belgische agentuurwet naar voren 
te schuiven wanneer op de overeenkomst een recht, dat ook de richtlijn 
implementeert, van toepassing is”  (3). 

Lando lijkt, zij het niet helemaal uitdrukkelijk, dit standpunt even-
eens te vertolken  (4). 

De Bock en De Waele zijn ook voorstander van deze visie : zij wijzen 
erop dat deze visie tot meer rechtszekerheid leidt  (5). Zij nuanceren 

  (1)  Zie K. VaN HeUsDeN, Agentuur en alleenverkoop in Europa, Antwerpen, Maklu, 2002, 
91 ; M. willemart en S. willemart, Le contrat d’agence commerciale (Loi du 13 avril 1995 
modifiée par celles du 4 mai 1999, 1er juin 1999 et 21 février 2005), Brussel, Larcier, 2005, 17.

  (2)  Y. VaN cOUter, E. VaN Parys en G. DrieseN, “Artikel 27 Handelsagentuurwet”, in 
Commentaar Handelsrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., 2010, 13-14.

  (3)  H. VaN HOUtte en M. lOOyeNs, “Agentuurovereenkomsten met het buitenland”, 
in J. stUyck (ed.), De handelsagentuurovereenkomst. De nieuwe wet van 13 april 1995 betref-
fende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge, die Keure, 1995, 123.

  (4)  O. laNDO, “La loi applicable et règlements des différents”, in Le contrat d’agence 
commerciale internationale, Luik, Collections scientifique de la Faculté de Droit, 1997, 97.

  (5)  K. De BOck en H. De waele, “Internationale Handelsagentuur”, in Bestendig 
Handboek Distributierecht, losbl. 2002, nr. 3040. Deze auteurs verwijzen ook naar de tegen-
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naderhand evenwel hun standpunt en pleiten nadien voor een casuïsti-
sche benadering afhankelijk van de concrete omstandigheden van het 
geschil  (1). 

Ook Lambrecht lijkt zich enigszins in die zin op te stellen  (2).
De beschikbare rechtspraak bestaat klaarblijkelijk uit een niet 

gepubliceerd vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent van 
12 november 2008 en een arrest van het hof van beroep te Gent van 
2 oktober 2006  (3), zij het wel dat men in dat arrest toch lijkt te onder-
zoeken of het toepasselijke Franse recht een analoge bescherming biedt 
als het Belgische recht ; omdat zulks het geval was, waren daardoor geen 
dwingende wettelijke bepalingen uit het Belgisch recht geschonden. 

Tegen voormelde visie kan worden vermeld : Brussel 4 september 
2007  (4).

Een argument daarbij is ook dat artikel 27 Agentuurwet géén onder-
scheid maakt tussen gevallen waarin de buitenlandse lex contractus het 

standers van deze visie : “Sommige auteurs beantwoorden deze vraag positief omdat 
Artikel 27 van de Wet dit onderscheid niet maakt en omdat de bescherming van de 
agent nog steeds sterk kan variëren naar gelang het recht van de E.U.-lidstaat. Zij zijn 
van oordeel dat de handelsagent met hoofdvestiging in ons land kan genieten van een 
beschermingsregime dat evenwaardig is aan dat van de Wet. Volgens hen is het mini-
malistische communautaire beschermingsregime dat voorzien wordt in de Richtlijn, 
gezien de intenties van de Belgische wetgever, onvoldoende.” (ibid.).

  (1)  K. De BOck en H. De waele, “Internationale Handelsagentuur”, in Bestendig 
Handboek Distributierecht, losbl. 2002, nr. 3060) : “Het mag duidelijk zijn dat de Belgische 
wet enkel uitwerking kan krijgen op grond van Artikel 7 EVO, indien de agent met 
hoofdvestiging in ons land kennelijk geen bescherming zou krijgen die gelijkwaardig is 
aan de bescherming waarop hij krachtens de Belgische Wet recht heeft, en niet telkens 
wanneer de verschillende wetgevingen verschillen zouden vertonen. Op die manier 
wordt een compromis bereikt tussen de intenties van de Belgische wetgever, de wilsau-
tonomie der partijen en het rechtszekerheidsbeginsel”.

  (2)  B. lamBrecHt, “Kroniek van 12 jaar rechtspraak over het toepassingsge-
bied van de Handelsagentuurwet”, DAOR 2007, (359) 372 : “Indien de Belgische rechter 
geconfronteerd wordt met een arbitragebeding dat buitenlands recht van toepassing 
verklaart, terwijl de agent zijn hoofdvestiging in België heeft, dan zal de Belgische 
rechtbank de arbitreerbaarheid moeten weigeren, of nog de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van de scheidsrechtelijke uitspraak, indien het door de arbiters toegepaste recht 
aan de agent geen voldoende bescherming biedt. Indien daarentegen het recht van een 
EU-Lidstaat als lex contractus werd gekozen zal de Belgische rechter de scheidsrechte-
lijke regeling (arbitreerbaarheid) moeten aanvaarden en zichzelf onbevoegd moeten 
verklaren (zonder rechtsmacht). De beschikbare rechtspraak bevestigt dat, naast de 
keuze van het Belgisch recht, er geen dwingende bepalingen van Belgisch recht kunnen 
geschonden zijn bij keuze voor een recht van een EU-lidstaat”.

  (3)  Tijdschrift@ipr.be 2007, nr. 268.
  (4)  Niet gepubliceerd, zoals aangehaald door B. lamBrecHt, “Kroniek van 12 jaar 

rechtspraak over het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet”, DAOR 2007, (359) 
370 ; P. craHay, “De handelsagentuur : internationale aspecten”, Or. 1996, 35-36 ; A. NUyts, 
La concession de vente exclusive, l’agence commerciale et l’arbitrage, Brussel, Bruylant, 
1996, 66, zoals aangehaald door K. De BOck en H. De waele, “Internationale Handel-
sagentuur”, in Bestendig Handboek Distributierecht, losbl. 2002, nr. 3040 ; I. meeUseN, “De 
Handelsagent”, in Handelsvertegenwoordigers & Handelsagenten : Statuut, losbl., Diegem, 
Ced Samsom, 1998, 2.4/11, zoals aangehaald door K. De BOck en H. De waele, “Interna-
tionale Handelsagentuur”, in Bestendig Handboek Distributierecht, losbl. 2002, nr. 3040.
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recht is van een lidstaat van de EU of niet  (1). M. Traest heeft eerder 
ook die visie verdedigd  (2). Een dergelijk onderscheid wordt overigens 
ook niet gemaakt door artikel 7.2 EVO ; die bepaling heeft het over de 
bepalingen van bijzonder dwingend recht zonder te differentiëren naar-
gelang de oorsprong ervan noch naargelang de lex contractus al dan niet 
het recht van een andere EU-lidstaat zou zijn.

Een zelfde casuïstische benadering zoals Lambrecht bepleitte, wordt 
ook door Schamp  (3) verdedigd. Geconfronteerd met voorgaande diver-
gentie in de rechtsleer en gelet op het principieel karakter van de vraag, 
lijken in beginsel drie standpunten mogelijk, zij het dat zij niet alle-
maal even verdedigbaar zijn.

7. In eerste instantie zou men kunnen ervan uitgaan dat het Belgi-
sche recht, dat een ruimere bescherming biedt dan de richtlijn, geen 
bijzonder dwingend recht is dat in voorkomend geval in toepassing van 
artikel 7.2 EVO tegen de lex contractus in kan worden toegepast  (4). In die 
redenering zou het “surplus” aan bescherming dat door de Belgische wet 
wordt geboden, niet in toepassing van artikel 7.2 EVO kunnen worden 
doorgezet ; het zou immers niet meer gaan om bijzonder dwingend recht 
in de zin van artikel 7.2 EVO.

Een belangrijk tegenargument lijkt dan wel te zijn dat het karakter 
van bijzonder dwingend recht zal afhangen van de vraag of de lex 
contractus al dan niet het recht van een EU-lidstaat is. Immers, indien 
de lex contractus het recht van een derde land zou zijn en dat recht hele-
maal geen bescherming zou bieden, bestaat er geen twijfel over dat het 
Belgisch recht — inclusief de beschermingsregeling die verder gaat dan 
het minimum van de richtlijn — zal kunnen worden doorgezet in toepas-
sing van artikel 7.2 EVO. Enkel indien men, in dit laatste geval, waarin 
het recht van een derde land de lex contractus is, zou oordelen dat toch 
slechts de minimumbescherming uit de richtlijn via artikel 7.2 EVO 
tegen het vreemde toepasselijke recht kan doorgezet worden, is deze 
stelling coherent. 

Bovendien dient men nu eenmaal vast te stellen dat de richtlijn de 
lidstaten ruimte heeft gelaten zodat dit op zich niet verhindert dat zij 
verdergaande bepalingen als bijzonder dwingend kunnen beschouwen. 
Deze oplossing overtuigt dan ook niet. 

  (1)  Zie K. VaN HeUsDeN, Agentuur en alleenverkoop in Europa, Antwerpen, Maklu, 2002, 
96.

  (2)  M. traest, “Harmonisatie en wederzijdse erkenning in het kader van een Europees 
overeenkomstenrecht : een grondslagenonderzoek”, TPR 1996, (409) 424).

  (3)  J. scHamP, “De internationale handelsagentuur. Toepasselijk recht en geschillen-
beslechting”, in E. DUrsiN en K. VaN DeN BrOeck, Handelsagentuur, Gent, Mys & Breesch, 
1997, II, (469) 485.

  (4)  Zie K. VaN HeUsDeN, Agentuur en alleenverkoop in Europa, Antwerpen, Maklu, 2002, 
96-97. “Een groeiende groep van auteurs is evenwel van voordeel dat de agentuurwet van 
1995 door de Belgische rechter niet mag worden toegepast als het recht van een andere 
lidstaat van de Europese Unie op de overeenkomst van toepassing werd verklaard. Ook 
niet als de handelsagent zijn hoofdvestiging in België heeft. De motivering is hier dat 
de richtlijn in een minimale beschermingsregeling ten behoeve van de handelsagenten 
voorziet en dat als aan deze minimale bescherming voldaan is, misschien niet het dwin-
gende maar wel het bijzonder dwingend karakter van de agentuurwetgeving is uitges-
peeld”. 
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In deze visie bekomt men enkel coherentie indien men dus zou oordelen 
dat de Belgische handelsagentuurwetgeving van bijzonder dwingend 
recht is in de mate waarin zij de minimumregeling van de richtlijn omzet 
(en dit dus ongeacht of de lex contractus het recht van een EU-lidstaat 
is dan wel van een derde land). Volgt men deze oplossing, dan lijkt het 
niet nodig een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van 
Justitie. Het komt immers aan de lidstaten toe te bepalen wat bijzonder 
dwingend recht in de zin van artikel 7.2 EVO is. 

Met die oplossing lijkt men ook niet in conflict te komen met het 
arrest Ingmar van het Europees Hof van Justitie  (1).

8. In tweede instantie zou evenwel een casuïstische benadering kunnen 
worden gevolgd. Dan zou in concreto moeten worden nagegaan of de 
lex contractus (het recht van een andere EU-lidstaat) een evenwaar-
dige bescherming biedt aan de handelsagent, zoals deze die zou kunnen 
genieten op grond van de Belgische agentuurwet. De vraag rijst echter of 
dergelijke casuïstische benadering verenigbaar is met artikel 7.2 EVO, 
nu men in zekere zin een conditie toevoegt aan die verdragbepaling. In 
die optiek, zou, indien de lex contractus van de EU-Lidstaat een verdere 
bescherming biedt, artikel 7.2 EVO uiteraard niet moeten worden toege-
past. De vraag is dan of artikel 7.2 EVO dergelijke afweging toelaat. 
In voorkomend geval kan dan wel in de hier voorgestelde prejudiciële 
vraag deze hypothese aan bod komen. 

9. In derde instantie komt het dan toch aangewezen voor een preju-
diciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, 
gelet op de principiële aard van de discussie, om te vernemen of het 
artikel 7.2 EVO toelaat een afweging te maken tussen de bescherming op 
basis van de lex contractus en de bescherming op grond van de dwingende 
wetsbepalingen van de lex fori en, mogelijk, ook te laten bepalen of het 
toepassen van bepalingen van bijzonder dwingend recht uit het forum, 
in toepassing van artikel 7.2 EVO, niet conflicteert met de principes van 
het vrij verkeer  (2).

10. Conclusie : het lijkt dus vereist dat het Hof iedere nadere uitspraak 
zou aanhouden tot het Hof van Justitie van de Europese Unie over deze 
vraag uitspraak zal hebben gedaan :

“Moeten, mede in acht genomen de kwalificatie naar Belgisch recht van 
de in het geding zijnde artikelen 18, 20 en 21 van de wet van 13 april 1995 
als bepaling van bijzonder dwingend recht in de zin van artikel 7.2 EVO, 
de artikelen 3 en 7.2 EVO [al dan niet in samenhang gelezen met richt-
lijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie 
van de wetgevingen in de lid-staten inzake zelfstandige handelsagenten], 
aldus worden uitgelegd dat zij toelaten dat de bepalingen van bijzonder 
dwingend recht uit het land van de rechter die een ruimere bescherming 
bieden dan het door richtlijn 86/653/EEG opgelegde minimum, worden 
toegepast op de overeenkomst, ook indien blijkt dat het op de over-

  (1)  Ingmar GB Ltd t. Eaton Leonard Technologies Inc., 9 november 2000, http ://curia.
europa.eu ; Rev. crit. dr. intern. privé 2001, 107, noot L. iDOt ; J. meeUseN, noot in RW 2001-
2002, 756. 

  (2)  Zie F. riGaUx en M. fallON, Droit international privé, Brussel, Bruylant, 2005, 
nr. 14.74.
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eenkomst toepasselijke recht het recht van een andere EU-lidstaat is 
waarin tevens de [minimum]bescherming die geboden wordt door voor-
melde richtlijn 86/653/EEG werd geïmplementeerd ?”.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 23 december 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 6 maart 2012 een conclusie 
neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. feiteN

Tussen de eiseres en de verweerster die een Bulgaarse vennootschap 
is, werd vanaf 2005 voor de uitbating van verweersters containerlijn-
dienst Bulcon een schriftelijke agentuurovereenkomst afgesloten. Deze 
handelsagentuur werd bij overeenkomst van 22 december 2008 een laatste 
maal verlengd tot 31 maart 2009.

In deze overeenkomst was bepaald dat zij wordt beheerst door het 
Bulgaars recht en dat elk geschil met betrekking tot de overeenkomst 
door de Arbitragekamer bij de Bulgaarse kamer van koophandel en 
industrie te Sofia zal worden beslecht.

De eiseres die van oordeel was dat de handelsagentuur onrechtmatig 
werd beëindigd, dagvaardde de verweerster op 25 februari 2009 voor de 
rechtbank van koophandel te Antwerpen teneinde betaling te bekomen 
van diverse in de Belgische wet op de handelsagentuur van 13 april 1995 
bepaalde schadevergoedingen, met name een opzeggingsvervangende 
vergoeding, een uitwinningsvergoeding en een bijkomende schadever-
goeding wegens ontslag personeel, hetzij van een totaal bedrag aan 
vergoedingen van 849.557,05 euro.

Op 13 maart 2009 ging de verweerster op haar beurt over tot dagvaar-
ding van de eiseres voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen 
in betaling van achtergehouden vrachtgelden ten bedrage van 327.207,87 
euro.

Na samenvoeging van beide zaken, oordeelde de rechtbank van koop-
handel te Antwerpen bij vonnis van 12 mei 2009 dat, wat betreft de door 
de eiseres ingestelde vordering tot betaling van schadevergoedingen, 
de door de verweerster ingeroepen exceptie van afwezigheid van rechts-
macht op grond van een arbitragebeding ongegrond was. 

In dat vonnis van 12 mei 2009 oordeelde de rechtbank van koophandel 
dat : 

 — artikel 27 Belgische handelsagentuurwet een onmiddellijk, toepas-
bare, eenzijdige collisieregel is die de keuze van buitenlands recht 
buitenspel zet ; 

 —  de agentuurwet weliswaar niet behoort tot de Belgische internatio-
nale openbare orde maar in elk geval moet worden toegepast ; 
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 — geschillen die binnen de werkingssfeer van de agentuurwet vallen, 
derhalve niet vatbaar zijn voor arbitrage tenzij het Belgische recht of 
een equivalent buitenlands recht in de agentuurovereenkomst toepas-
selijk wordt verklaard ;

 — aangezien de tussen partijen gesloten overeenkomst aan het 
Bulgaarse recht is onderworpen en niet blijkt dat de in de richtlijn 86/653/
EEG vervatte rechtsregels volgens dat recht ook gelden voor handels-
agenten die overeenkomsten tot verstrekking van diensten tot stand 
brengen, de door de verweerster voorgedragen excepties van afwezigheid 
van rechtsmacht falen.

Op 24 juni 2009 stelde de verweerster hoger beroep in tegen voormeld 
vonnis en voerde aan dat de rechtbank zich, bij toepassing van het arbi-
tragebeding, zonder rechtsmacht had dienen te verklaren. 

Omdat de eiseres de in de handelsagentuurovereenkomst bedongen 
bankgarantie op eerste verzoek van 250.000 euro niet had verlengd, ging 
de verweerster daarnaast ook over tot dagvaarding van eiseres in kort 
geding teneinde betaling te bekomen van deze som van 250.000 euro.

Deze vordering werd ingewilligd bij beschikking van de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 13 mei 2009 en bij arrest 
van 28 oktober 2009 bevestigd door het hof van beroep te Antwerpen.

Bij arrest van 23 december 2010 doet het hof van beroep te Antwerpen 
uitspraak over het hoger beroep tegen het vonnis van 12 mei 2009.

Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot betaling van het saldo 
van de vrachtgelden ten bedrage van 77.207,87 euro te vermeerderen met 
de verwijlrente aan de wettelijke rentevoet en tot de kosten. 

Verder verklaart het hof van beroep de door de verweerster ingeroepen 
exceptie van afwezigheid van rechtsmacht gegrond en verklaart zich 
zonder rechtsmacht om te oordelen over de door de eiseres tegen de 
verweerster ingestelde vordering tot betaling van schadevergoedingen.

III. cassatiemiDDel

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

IV. BeslissiNG VaN Het HOf

1. Artikel 2, lid 1, Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te New 
York op 10 juni 1958, goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975, bepaalt dat 
iedere Verdragsluitende Staat de schriftelijke overeenkomst erkent 
waarbij partijen zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te 
onderwerpen alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of 
welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde 
al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betreffende een geschil, 
dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage.

Artikel 2, lid 3, van voormeld verdrag bepaalt dat de rechter van een 
Verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt 
over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst als 
bedoeld in dit artikel hebben aangegaan, partijen op verzoek van een 
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hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij constateert, dat genoemde over-
eenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast.

2. Deze verdragsbepalingen sluiten niet uit dat de rechter die gevat 
wordt voor een geschil betreffende een contract dat door de wil van de 
partijen onderworpen is aan een vreemde wet, de toepassing van een 
overeenkomstig die vreemde wet geldig arbitragebeding afwijst. Een 
dergelijke afwijzing kan echter slechts gebeuren op grond van een 
rechtsregel uit de lex fori die het voorwerp van het geschil op zich niet 
vatbaar acht voor arbitrage.

Artikel 18 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur-
overeenkomst bepaalt :

“Artikel 18, § 1. Is de handelsagentuurovereenkomst voor onbepaalde 
tijd gesloten of voor bepaalde tijd met de mogelijkheid vroegtijdig op te 
zeggen, dan heeft ieder der partijen het recht om die te beëindigen met 
inachtneming van een opzeggingstermijn.

De opzeggingstermijn bedraagt één maand gedurende het eerste jaar 
van de overeenkomst. Na het eerste jaar wordt de opzeggingstermijn 
vermeerderd met een maand voor elk begonnen jaar zonder dat deze 
termijn zes maanden mag te boven gaan en onverminderd de bepa-
lingen van het derde lid. De partijen mogen geen kortere opzeggingster-
mijnen overeenkomen. Indien de partijen een langere dan in het tweede 
lid bedoelde termijn overeenkomen, mag de door de principaal in acht te 
nemen opzeggingstermijn niet korter zijn dan die welke aan de handels-
agent is opgelegd.

§ 2. De kennisgeving van de opzegging geschiedt door afgifte aan de 
andere partij van een geschrift waarin het begin en de duur van de opzeg-
gingstermijn worden aangegeven. De kennisgeving kan ook geschieden 
hetzij bij een ter post aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde 
werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaarders-
exploot. Behoudens andersluidende bepaling moet het einde van de 
opzeggingstermijn samenvallen met het einde van een kalendermaand.

§ 3. De partij die de overeenkomst beëindigt zonder een van de in 
artikel 19, eerste lid, vermelde redenen op te geven of zonder de in § 1, 
tweede lid, vastgestelde opzeggingstermijn in acht te nemen, is gehouden 
de andere partij een opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan de 
vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt hetzij met de duur van 
de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende deel van die termijn.

Wanneer de vergoeding van de handelsagent geheel of gedeeltelijk 
uit commissies bestaat, wordt de vergoeding berekend op basis van 
het maandelijks gemiddelde van de commissies verdiend gedurende de 
twaalf maanden die aan de beëindiging van de overeenkomst voorafgaan 
of, in voorkomend geval, gedurende de maanden die de beëindiging van 
de overeenkomst voorafgaan.

§ 4. In afwijking van artikel 19, eerste lid, kan in een instelling in de 
sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen of van 
de gereglementeerde markten voor effecten waar een paritair overleg-
orgaan werd opgericht, de handelsagentuurovereenkomst met een in 
dat orgaan verkozen handelsagent tijdens de volledige duur van diens 
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mandaat niet eenzijdig worden beëindigd door de principaal. Hetzelfde 
geldt voor de handelsagentuurovereenkomst gesloten met de rechtsper-
soon waarvan de zaakvoerder of de afgevaardigde bestuurder verkozen 
werd als vertegenwoordiger van de handelsagenten.

In afwijking van het vorige lid kan de handelsagentuurovereenkomst 
door de principaal worden opgezegd, indien hij aantoont dat de opzeg-
ging is gebaseerd op objectieve economische criteria die voor al zijn 
handelsagenten op dezelfde wijze worden toegepast, onder meer wanneer 
het in onderling overleg afgesproken business-plan in belangrijke mate 
niet gerealiseerd wordt en de handelsagent dat niet aan de hand van 
objectieve feiten kan verantwoorden.

Indien de overeenkomst door de principaal wordt beëindigd zonder 
een ernstige tekortkoming van de handelsagent in de zin van artikel 19, 
eerste lid, of wordt opgezegd zonder dat het bewijs wordt geleverd dat 
de opzegging is gebaseerd op de in het tweede lid bedoelde objectieve 
economische criteria, is de principaal aan de handelsagent een bijzon-
dere vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan acht-
tien maanden vergoeding berekend overeenkomstig § 3, onverminderd 
de andere voor de handelsagent uit de wet voortvloeiende rechten naar 
aanleiding van de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst.

Deze bepalingen blijven van toepassing tijdens een periode van zes 
maanden vanaf de beëindiging van het mandaat in het paritair overleg-
orgaan. Het mandaat eindigt op de datum van de eerste vergadering van 
het nieuw verkozen paritair overlegorgaan.

§ 5. Bovendien kan de handelsagentuurovereenkomst met een handels-
agent die kandidaat is voor het paritair overlegorgaan niet eenzijdig 
worden beëindigd door de principaal vanaf de kandidaatstelling tot aan 
de eerste vergadering van het nieuw gekozen overlegorgaan. Hetzelfde 
geldt voor de handelsagentuurovereenkomst gesloten met de rechtsper-
soon waarvan de zaakvoerder of de afgevaardigde bestuurder zich kandi-
daat heeft gesteld als vertegenwoordiger van de handelsagenten.

In afwijking van het vorige lid kan de handelsagentuurovereen-
komst wel door de principaal met onmiddellijke ingang worden beëin-
digd omwille van een in artikel 19, eerste lid, bedoelde uitzonderlijke 
omstandigheid of ernstige tekortkoming van de handelsagent.

Indien de overeenkomst door de principaal met toepassing van het 
vorige lid met onmiddellijke ingang werd beëindigd zonder dat er sprake 
is van een uitzonderlijke omstandigheid of een ernstige tekortkoming 
van de handelsagent in de zin van artikel 19, eerste lid, is er door de 
principaal aan de handelsagent een bijzondere vergoeding verschuldigd 
waarvan het bedrag gelijk is aan één jaar vergoeding berekend over-
eenkomstig § 3, onverminderd de andere voor de handelsagent uit de 
wet voortvloeiende rechten naar aanleiding van de beëindiging van de 
handelsagentuurovereenkomst”.

Het artikel 20 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen-
tuurovereenkomst bepaalt : 

“Artikel 20. Na de beëindiging van de overeenkomst heeft de handels-
agent recht op een uitwinningsvergoeding wanneer hij de principaal 
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nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de 
bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de princi-
paal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren.

Indien de overeenkomst voorziet in een concurrentiebeding, wordt de 
principaal geacht, behoudens tegenbewijs, nog aanzienlijke voordelen 
te krijgen.

Het bedrag van deze uitwinningsvergoeding wordt bepaald rekening 
houdend zowel met de gerealiseerde uitbreiding van de zaken als met de 
aanbreng van klanten.

De uitwinningsvergoeding mag niet meer bedragen dan het bedrag 
van een jaar vergoeding berekend op basis van het gemiddelde van de 
vijf voorafgaande jaren of op basis van de gemiddelde vergoeding in de 
voorafgaande jaren indien de overeenkomst minder dan vijf jaar heeft 
geduurd.

De uitwinningsvergoeding is niet verschuldigd :
1o indien de principaal de overeenkomst heeft beëindigd vanwege een 

aan de agent te wijten ernstige tekortkoming zoals bepaald in artikel 19, 
eerste lid ;

2o indien de handelsagent de overeenkomst heeft beëindigd, tenzij de 
beëindiging voortvloeit uit een aan de principaal te wijten reden, zoals 
bepaald in artikel 19, eerste lid, of het gevolg is van leeftijd, invalidi-
teit of ziekte van de handelsagent op grond waarvan redelijkerwijze niet 
meer van hem kan worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden voortzet ;

3o indien de handelsagent of diens erfgenamen, overeenkomstig een 
afspraak met de principaal, hun rechten en verplichtingen uit hoofde 
van de agentuurovereenkomst aan een derde overdragen.

De handelsagent verliest zijn recht op de uitwinningsvergoeding indien 
hij de principaal niet binnen een jaar na de beëindiging van de overeen-
komst ervan in kennis gesteld heeft dat hij voornemens is zijn rechten 
te doen gelden”.

Het artikel 21 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen-
tuurovereenkomst bepaalt :

“Artikel 21. Voor zover de handelsagent recht heeft op de uitwinnings-
vergoeding bepaald in artikel 20 en het bedrag van deze vergoeding de 
werkelijk geleden schade niet volledig vergoedt, kan de handelsagent, 
mits hij de werkelijke omvang van de beweerde schade bewijst, boven 
deze vergoeding schadeloosstelling verkrijgen ten belope van het verschil 
tussen het bedrag van de werkelijk geleden schade en het bedrag van die 
vergoeding”.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat voormelde bepalingen van de wet 
van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, die in de 
Belgische wetgeving richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 
1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen in de Lidstaten inzake 
zelfstandige handelsagenten omzette, als bepalingen van dwingend recht 
dienen te worden aangezien en dit omwille van het dwingend karakter 
van de richtlijn.

Artikel 27 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur-
overeenkomst bepaalt : 
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“Onverminderd de toepassing van internationale verdragen die België 
heeft gesloten, is elke activiteit van een handelsagent met hoofdves-
tiging in België onderworpen aan de Belgische wet en behoort tot de 
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken”.

Uit die bepaling en de wetsgeschiedenis volgt derhalve dat het de 
bedoeling is aan de agent die zijn hoofdvestiging in België heeft de 
bescherming te bieden van de dwingende bepalingen van de Belgische 
wet, ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht.

Krachtens het artikel 3 van het hier toepasselijke Verdrag van Rome 
van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst (hierna : EVO), kan een overeenkomst worden beheerst 
door het recht dat partijen hebben gekozen.

Het artikel 7.2 EVO bepaalt dat dit verdrag de toepassing onverlet laat 
van de bepalingen van het recht van het land van de rechter die ongeacht 
het op de overeenkomst toepasselijke recht, het geval dwingend beheersen.

Een uitlegging van voormelde verdragsbepalingen uit het EVO, waar-
voor het Hof van Justitie bevoegd is, is te dezen noodzakelijk voor de te 
wijzen beslissing. 

De vraag rijst meer bepaald of, mede in acht genomen de kwalificatie 
naar Belgisch recht van de in het geding zijnde artikelen 18, 20 en 21 van 
de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 
als bepalingen van bijzonder dwingend recht in de zin van artikel 7.2 
EVO, de artikelen 3 en 7.2 EVO, al dan niet in samenhang gelezen met 
richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördi-
natie van de wetgevingen in de Lidstaten inzake zelfstandige handels-
agenten, aldus moeten worden uitgelegd dat zij toelaten dat de bepa-
lingen van bijzonder dwingend recht van het land van de rechter die een 
ruimere bescherming bieden dan het door richtlijn 86/653/EEG opgelegde 
minimum, worden toegepast op de overeenkomst, ook indien blijkt dat 
het op de overeenkomst toepasselijke recht het recht van een andere 
EU-lidstaat is waarin tevens de minimumbescherming die geboden 
wordt door voormelde richtlijn 86/653/EEG werd geïmplementeerd. 

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de 

Europese Unie over de hiernavolgende vraag uitspraak zal hebben 
gedaan :

“Moeten, mede in acht genomen de kwalificatie naar Belgisch recht 
van de in het geding zijnde artikelen 18, 20 en 21 van de wet van 13 april 
1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomt als bepalingen van 
bijzonder dwingend recht in de zin van artikel 7.2 EVO, de artikelen 3 en 
7.2 EVO, al dan niet in samenhang gelezen met richtlijn 86/653/EEG van 
de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen 
in de Lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, aldus worden uitge-
legd dat zij toelaten dat de bepalingen van bijzonder dwingend recht van 
het land van de rechter die een ruimere bescherming bieden dan het door 
richtlijn 86/653/EEG opgelegde minimum, worden toegepast op de over-
eenkomst, ook indien blijkt dat het op de overeenkomst toepasselijke 

ARREST-2012-04.indb   904 06/03/13   17:15



N° 220 - 5.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 905

recht het recht van een andere EU-lidstaat is waarin tevens de mini-
mumbescherming die geboden wordt door voormelde richtlijn 86/653/
EEG werd geïmplementeerd ?”.

5 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer E. Stassijns, waarn. voor-
zitter. — Verslaggever : de heer E. Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer G. Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. De Baets. 

N° 220
1o kamer. — 5 april 2012

(D.11.0009.N)

1O aDVOcaat. — tUcHtzaak. — tUcHtraaD. — aaNGifte. — stafHOUDer. — 
HOeDaNiGHeiD. — recHterlijke iNstaNtie.

2O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 6. 
— artikel 6.1. — recHterlijke iNstaNtie. — aDVOcaat. — tUcHtzaak. — 
tUcHtraaD. — aaNGifte. — stafHOUDer. — HOeDaNiGHeiD.

1O en 2O Wanneer de stafhouder aan de tuchtraad kennis geeft van een 
tuchtzaak, nadat hij een klacht tegen een advocaat van zijn Orde heeft 
ontvangen en onderzocht of daartoe een onderzoeker heeft aangesteld of 
nadat hij ambtshalve of op schriftelijke aangifte van de procureur-gene-
raal een onderzoek heeft ingesteld en oordeelt dat er redenen bestaan om 
de betrokken advocaat te laten verschijnen voor de tuchtraad, treedt hij 
op als een orgaan van de Orde, maar is hij geen rechterlijke instantie zoals 
bedoeld in Artikel 6.1 EVRM  (1). (Artt. 458, §§ 1 en 2, en 459, § 1, Gerechte-
lijk Wetboek ; Art. 6.1 EVRM)

(B. t. PrOcUreUr-GeNeraal Bij Het HOf VaN BerOeP te BrUssel)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de tuchtraad van 
beroep van de Orde van advocaten van 17 maart 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

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

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1)  Cass. 24 juni 2004, AR D.02.0022.N, AC 2004, nr. 355 ; zie Cass. 18 mei 2006, AR 
D.05.0015.N, AC 2006, nr. 281, met concl. O.M.
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Tweede middel

8. Krachtens artikel 459, § 1, Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij 
wet van 21 juni 2006, neemt de tuchtraad kennis van de tuchtzaken door 
toedoen van de stafhouder van de betrokken advocaat, nadat de staf-
houder krachtens artikel 458, § 1 en § 2, Gerechtelijk Wetboek een klacht 
heeft ontvangen en onderzocht of daartoe een onderzoeker heeft aange-
steld, of nadat hij ambtshalve of op schriftelijke aangifte van de procu-
reur-generaal een onderzoek heeft ingesteld. Wanneer hij oordeelt dat er 
redenen bestaan om de advocaat te laten verschijnen voor de tuchtraad, 
zendt hij het dossier over aan de voorzitter van die tuchtraad met zijn 
met redenen omklede beslissing.

De stafhouder treedt ter zake op als een orgaan van de Orde, maar is 
geen rechterlijke instantie zoals bedoeld in artikel 6.1 EVRM. 

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

5 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, 
waarn. voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Grégoire.

N° 221

1o kamer — 5 april 2012
(D.11.0010.N)

1O GeNeeskUNDe. — UitOefeNiNG VaN De GeNeeskUNDe. — arts. — terHaND-
stelliNG VaN GeNeesmiDDeleN. — VOOrwaarDeN. — Niet-VerVUlliNG. — 
UitzONDeriNG. — aarD.

2O GeNeeskUNDe. — GeNeesmiDDeleN (VerDOVeNDe miDDeleN iNBeGrePeN). 
— arts. — terHaNDstelliNG VaN GeNeesmiDDeleN. — VOOrwaarDeN. — Niet-
VerVUlliNG. — UitzONDeriNG. — aarD.

3O arts. — terHaNDstelliNG VaN GeNeesmiDDeleN. — VOOrwaarDeN. — Niet-
VerVUlliNG. — UitzONDeriNG. — aarD.

1o, 2o en 3o De in Artikel 4, § 2, 2o van het Koninklijk Besluit no 78 betref-
fende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 november 1967 
bepaalde uitzondering houdt geen rechtvaardigingsgrond in  (1). (Art. 4, § 2, 
2o KB 10 nov. 1967)

(B. t. OrDe Der GeNeesHereN)

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. De voorziening is gericht tegen de beslissing van 21 februari 2011 
gewezen door de Raad van Beroep van de Orde der Geneesheren, met het 
Nederlands als voertaal en waarbij aan eiser de tuchtstraf van de schor-
sing van het recht de geneeskunde uit te oefenen voor een termijn van 
twee maanden werd opgelegd.

Deze beslissing verklaart het hoger beroep van de eiser tegen de beslis-
sing van 24 februari 2010 van de Provinciale Raad van West—Vlaan-
deren van de Orde der Geneesheren deels gegrond. De Raad van Beroep 
besliste dat de tenlastelegging C niet bewezen is. De tenlasteleggingen 
A, B en D werden wel bewezen verklaard. De tenlastelegging D is als 
volgt omschreven : “Bij inbreuk op artikel 4 van het Koninklijk Besluit 
no 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 
10 november 1967, de artsenijbereidkunde uitgeoefend te hebben meer 
bepaald het gewoonlijk verrichten, door een persoon die het geheel van 
de voorwaarden, gesteld bij lid 1 van artikel 4 niet vervult, van alle 
handelingen die tot doel hebben de bereiding, het te koop aanbieden, 
de detailverkoop en de terhandstelling, zelfs indien ze kosteloos is, van 
geneesmiddelen”.

Deze aangevochten beslissing is als volgt gemotiveerd :
“De verdediging stelt eveneens terecht dat de bewijslast rust bij de 

vervolgende partij en niet bij de arts.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wanneer de arts beweringen uit om een tegenbewijs te leveren, dient 
hij in beginsel het bewijs te leveren van deze beweringen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wat de tenlastelegging D betreft :
De verdediging verwijst naar de tekst van art. 4, § 2, 2o van het KB 

nr. 78 luidend als volgt : “§ 2. Vallen niet onder de bepalingen van § 1 
van dit artikel : …2o de terhandstelling door een geneesheer of door een 
beoefenaar van de tandheelkunde, onder bij de wet of de reglementen 
eventueel voorziene voorwaarden, van geneesmiddelen in dringende 
gevallen of, ten kostelozen titel, van geneesmiddelenmonsters (alsook 
van geneesmiddelen in schrijnende gevallen, overeenkomstig de door 
de Koning vastgelegde voorwaarden en regels), deze terhandstellingen 
mogen geen aanleiding geven tot honoraria of winsten ten voordele van 
de geneesheer”.

[Eiser] beweert niet dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in 
art. 4 § 1 van het KB nr. 78, maar beroept zich op de uitzonderingsbepa-
ling van § 2, 2o van dit artikel. Hij laat evenwel na te bewijzen dat de 
terhandstelling van geneesmiddelen — zoals door hem werd gedaan — 
voldoet aan de gestelde uitzonderingsvoorwaarden”.

2. Het enig cassatiemiddel voert de schending aan van artikel 6.1 en 
6.2 EVRM en van de algemene rechtsbeginselen van het vermoeden van 
onschuld, van de regeling van de bewijslast in strafzaken, van de rege-
ling van de bewijslast in tuchtzaken en van de eerbied voor het recht 
van verdediging.
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Volgens het middel impliceren deze regels — die in beginsel toepas-
selijk zijn in het tuchtrecht, ook al kan de concrete invulling van die 
rechten afhangen van de specifieke aard van de tuchtprocedure — dat 
een beklaagde of een tuchtrechtelijk vervolgde persoon niet het bewijs 
moet leveren van de werkelijkheid van een door hem aangevoerde recht-
vaardigingsgrond die niet van alle geloofwaardigheid is ontbloot.

De appelrechters beslissen met name impliciet doch zeker dat eiser zich 
schuldig heeft gemaakt aan een onwettige uitoefening van de artsenij-
bereidkunde in de zin van het voormelde artikel 4, § 1. Ze stellen vervol-
gens vast dat eiser zich beroept op de tweede paragraaf van dat artikel 4, 
die bepaalt dat niet vallen onder de bepalingen van § 1 van dit artikel, 
de terhandstelling, door een geneesheer of door een beoefenaar van de 
tandheelkunde, onder bij de wet of de reglementen eventueel voorziene 
voorwaarden, van geneesmiddelen in dringende gevallen of, ten koste-
lozen titel, van geneesmiddelenmonsters alsook van geneesmiddelen in 
schrijnende gevallen, overeenkomstig de door de Koning vastgelegde 
voorwaarden en regels ; deze terhandstellingen mogen geen aanleiding 
geven tot honoraria of winsten ten voordele van de geneesheer.

De appelrechters verwerpen deze door eiser aangevoerde rechtvaardi-
gingsgrond en beslissen dat eiser nalaat te bewijzen dat de terhandstel-
ling van de geneesmiddelen zoals door hem werd gedaan, voldoet aan de 
in artikel 4, § 2, 2o van het Koninklijk Besluit nr. 78 gestelde uitzonde-
ringsvoorwaarden en besluiten dat de tenlastelegging bewezen is.

Aldus beslissen de appelrechters dat eiser het bewijs dient te leveren 
van de door hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond, zonder daarbij 
vast te stellen dat deze rechtvaardigingsgrond van alle geloofwaardigheid 
is ontbloot. 

Door aldus de bewijslast van de door hem aangevoerde rechtvaardi-
gingsgrond bij eiser te leggen, zonder vast te stellen dat deze recht-
vaardigingsgrond van alle geloofwaardigheid is ontbloot, schenden de 
appelrechters alle in het middel genoemde bepalingen en algemene 
rechtsbeginselen. 

3. Dit middel kan, naar mijn mening, niet slagen en faalt meer bepaald 
naar recht.

3.1. Vooreerst geldt het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden 
van onschuld niet (zonder meer), zoals in strafzaken, in tuchtzaken. 

3.2. Vervolgens lijkt me het algemeen rechtsbeginsel van de regeling 
van de bewijslast in strafzaken — dat door het Hof erkend werd in zijn 
arrest van 13 november 1997  (1) en tot vernietiging heeft geleid — louter 
terminologisch al, als zodanig niet te kunnen worden toegepast in tucht-
zaken. 

3.3. Verder bestaat een algemeen rechtsbeginsel van de regeling van de 
bewijslast in tuchtzaken niet.

Het Hof overwoog, in zijn arrest van 20 december 2001  (2), dat de in de 
artikelen 870 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde regelen 

  (1)  AR C.96.0285.N, AC 1997, nr. 475.
  (2)  AR D.01.0009.N, AC 2001, nr. 717.
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(dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert 
en dat de rechter niettemin de overlegging van bewijsmateriaal kan 
bevelen) eigen zijn aan de burgerlijke rechtspleging en dat zij niet in 
tuchtzaken kunnen worden toegepast, zoals dat, uiteraard, evenmin in 
strafzaken kan  (1). 

Het Hof heeft deze regel enkel, t.a.v. van het aangevoerd zwijg-
recht van een tuchtrechtelijk vervolgde apotheker, in zijn arrest van 
1 oktober 2009  (2), als volgt genuanceerd : het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging, artikel 6.1 EVRM en artikel 14.3.g IVBPR, 
houden onder meer het recht in voor de beklaagde of vervolgde niet te 
moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste gelegde feiten en mee 
te werken aan zijn veroordeling ; die regels zijn in beginsel toepasse-
lijk in het tuchtrecht ook al kan de concrete invulling van die rechten 
afhangen van de specifieke aard van de tuchtprocedures.

3.4. En, vooral, het middel gaat ten onrechte ervan uit dat artikel 4, 
§ 2, 2o van het Koninklijk Besluit nr. 78 een rechtvaardigingsgrond inhoudt 
voor de handeling die aan eiser ten laste wordt gelegd en, naar zijn bewe-
ring, aan de daarin gestelde voorwaarden beantwoordt.

In de eerste plaats houdt deze bepaling louter een uitzondering (“vallen 
niet onder”) op de in § 1 omschreven verboden handeling in.

Bovendien is een rechtvaardigingsgrond, door het middel klaarblijkelijk 
bij analogie met het strafrecht in het tuchtrecht toepasselijk geacht, 
inderdaad een specifiek strafrechtelijk begrip, dat niet zonder meer kan 
getransponeerd worden in het tuchtrecht. Rechtvaardigingsgronden 
zijn omstandigheden waardoor een strafbaar feit zijn wederrechtelijk 
karakter verliest. Maar de gedraging blijft principieel ontoelaatbaar. 
Deze gronden zijn algemeen (bv. art. 70 Sw)  (3). De aanvaarding van een 
rechtvaardigingsgrond heeft enkel tot gevolg dat de gedraging, door de 
rechter, die ze concreet moet toetsen, niet kan worden bestraft, maar 
het blijft, in se, een wetinbreuk. 

Te dezen is, in de opvatting van de eiser, 1. de grond waarop hij zich 
beroept bijzonder ; 2. gewoon aan de wettelijke voorwaarden voor de 
wetinbreuk niet voldaan. 

4. Conclusie : verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van geneesheren van 21 februari 2011.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 6 maart 2012 een conclusie 
neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

  (1)  Cass. 24 september 1999, AR D.98.0043.F, AC 1999, nr. 483 (wat art. 870 Ger. W. betreft).
  (2)  AR D.07.0024.N, AC 2009, nr. 544.
  (3)  Chr. VaN DeN wijNGaert, Strafrecht en Strafpocesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 

Antwerpen, 2011, p. 228.
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II. cassatiemiDDel

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Artikel 4, § 2, 2o, KB nr. 78 bepaalt dat de aldaar omschreven terhand-
stellingen niet onder de bepalingen van § 1 vallen.

Deze uitzondering houdt geen rechtvaardigingsgrond in.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kost

5 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer E. Stassijns, waarn. voor-
zitter. — Verslaggever : mevr. B. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer G. Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 222

2o KAMER — 10 april 2012
(P.12.0584.N)

1O ONDerzOeksrecHter. — telefONiscHe meDeDeliNG. — BeVestiGiGNG. — 
Vereiste.

2O VOOrlOPiGe HecHteNis. — BeVel tOt aaNHOUDiNG. — VOOrafGaaNDe 
ONDerVraGiNG DOOr De ONDerzOeksrecHter. — recHt VaN VerDeDiGiNG. — 
Niet-NakOmiNG weGeNs OVermacHt. — GeVOlG. 

3O recHt VaN VerDeDiGiNG. — strafzakeN. — BeVel tOt aaNHOUDiNG. — 
VOOrafGaaNDe ONDerVraGiNG DOOr De ONDerzOeksrecHter. — Niet-NakOmiNG 
weGeNs OVermacHt. — GeVOlG. 

4O VOOrlOPiGe HecHteNis. — aaNHOUDiNG. — OVerleG met eN BijstaND 
VaN eeN aDVOcaat. — VerHOOr. — BeGriP.

5O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — alGemeeN. 
— aaNHOUDiNG. — OVerleG met eN BijstaND VaN eeN aDVOcaat. — VerHOOr. 
— BeGriP.

6O aDVOcaat. — aaNHOUDiNG. — OVerleG met eN BijstaND VaN eeN aDVOcaat. 
— VerHOOr. — BeGriP.

7O ONDerzOek iN strafzakeN. — aaNHOUDiNG. — OVerleG met eN 
BijstaND VaN eeN aDVOcaat. — VerHOOr. — BeGriP.

8O VOOrlOPiGe HecHteNis. — aaNHOUDiNG. — OVerleG met eN BijstaND 
VaN eeN aDVOcaat. — DriNGeNDe meDiscHe HUlP. — VerHOOr. — GeVOlG.
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9O aDVOcaat. — aaNHOUDiNG. — OVerleG met eN BijstaND VaN eeN aDVOcaat. 
— DriNGeNDe meDiscHe HUlP. — VerHOOr. — GeVOlG.

10O ONDerzOek iN strafzakeN. — aaNHOUDiNG. — OVerleG met eN 
BijstaND VaN eeN aDVOcaat. — DriNGeNDe meDiscHe HUlP — VerHOOr. — 
GeVOlG.

1O Geen wettelijke bepaling vereist dat de onderzoeksrechter een bevestiging 
via fax of e-mail dient te vragen van datgene wat hem telefonisch is meege-
deeld.

2o en 3o De ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter, voor-
afgaand aan het verlenen van een bevel tot aanhouding, is een substantiële 
vormvereiste die verband houdt met het recht van verdediging ; het bevel tot 
aanhouding is evenwel regelmatig verleend wanneer de wettelijke verplich-
ting van het voorafgaand verhoor niet kan worden nagekomen wegens over-
macht  (1). (Art. 16, § 2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

4o, 5o, 6o en 7o Het in Artikel 47bis Wetboek van Strafvordering bedoelde 
verhoor waarvoor de verdachte krachtens Artikel 2bis, § 1, Voorlopige 
Hechteniswet vooraf recht heeft om vertrouwelijk overleg te plegen met 
een advocaat naar keuze en waarbij hij krachtens Artikel 2bis, § 2, Voor-
lopige Hechteniswet recht heeft op bijstand door zijn advocaat tijdens dat 
verhoor dat plaatsvindt binnen de bij de artikelen 1, 1o, 2, 12 of 15bis 
bedoelde termijnen, is elk door een daartoe bevoegde persoon of instantie 
in het kader van een strafvordering verricht verhoor in verband met een 
feit dat aanleiding kan geven tot een sanctie in de zin van het EVRM. 
(Artt. 47bis Wetboek van Strafvordering, 2bis, §§ 1 en 2 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990)

8o, 9o en 10o Wanneer dringend medische hulp noodzakelijk is en de betrok-
kene zelf inlichtingen verstrekt, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag om 
uit te maken welke hulp zich opdringt, is dat geen verhoor in de zin van de 
artikelen 47bis, Wetboek van Strafvordering en 2bis, § 1 en § 2, Voorlopige 
Hechteniswet.(Artt. 47bis Wetboek van Strafvordering, 2bis, §§ 1 en 2 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(e.)

arrest

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2012. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

  (1)  Cass. 6 sept. 2011, AR P.11.1536.N, AC 2011, nr. 454.
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II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet, evenals miskenning van bewijs-
kracht van een proces-verbaal : de eiseres heeft in conclusie aangevoerd 
dat de overmacht waardoor de voorafgaande ondervraging door de 
onderzoeksrechter, bij ontstentenis waarvan de inverdenkinggestelde in 
vrijheid dient te worden gesteld, niet kon plaatsvinden, niet afdoende 
bewezen wordt door een proces-verbaal dat de weergave bevat van een 
telefoongesprek van de onderzoeksrechter met een persoon waarvan de 
onderzoeksrechter aanneemt dat het de wetsdokter was ; de onderzoeks-
rechter had een bevestiging via fax of e-mail dienen te vragen. 

2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing inzake voorlopige hech-
tenis.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
3. Geen wettelijke bepaling vereist dat de onderzoeksrechter een 

bevestiging via fax of e-mail dient te vragen van datgene wat hem tele-
fonisch is meegedeeld.

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

4. In zoverre het onderdeel miskenning aanvoert van de bewijskracht 
“van een proces-verbaal, dat de weergave bevat van een telefoonge-
sprek” zonder te preciseren van welk proces-verbaal de appelrechters 
de bewijskracht hebben miskend, is het onnauwkeurig, mitsdien niet 
ontvankelijk.

5. De ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter, voor-
afgaand aan het verlenen van een bevel tot aanhouding, is een substan-
tiële vormvereiste die verband houdt met het recht van verdediging. 
Het bevel tot aanhouding is evenwel regelmatig verleend wanneer de 
wettelijke verplichting van het voorafgaand verhoor niet kan worden 
nagekomen wegens overmacht.

6. De rechter beoordeelt in feite of de aangevoerde omstandigheden 
een geval van overmacht uitmaken. Het Hof is alleen bevoegd om te 
onderzoeken of de rechter uit de omstandigheden die hij in aanmerking 
neemt, al dan niet wettig overmacht heeft kunnen afleiden.

7. Met verwijzing naar het bevel tot aanhouding en de beschikking van 
de raadkamer stellen de appelrechters vast dat de eiseres weliswaar niet 
verhoord werd door de onderzoeksrechter, voorafgaand aan het verlenen 
van een bevel tot aanhouding, maar dat :

 — de eiseres op de luchthaven is geland met vermoedelijk tal van 
bolletjes verdovende middelen, meer bepaald cocaïne, in haar lichaam, 
wat bevestigd werd door de resultaten van de urinetest ;

 — de eiseres, gelet op de levensbedreigende omstandigheden van 
de mogelijke aanwezigheid van een grote hoeveelheid drugs in haar 
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lichaam, meteen zonder verhoor door de politie op bevel van de procu-
reur des Konings is overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis ;

 — de onderzoeksrechter een geneesheer heeft aangesteld die hem, na 
onderzoek van de eiseres, telefonisch heeft meegedeeld dat zij al een 
aantal bolletjes had ontlast, maar nog tal van bolletjes in haar lichaam 
had, en dat zij op dat ogenblik niet verhoorbaar was, alsook dat zij pas 
kon worden ondervraagd na een termijn van 48 uren na de ontlasting van 
het laatste bolletje.

Op grond van deze feitelijke vaststellingen vermochten de appel-
rechters wettig te oordelen dat de eiseres ingevolge overmacht door 
de onderzoeksrechter niet kon verhoord worden voorafgaand aan het 
verlenen van een bevel tot aanhouding en dat het bevel tot aanhouding 
dat in die omstandigheden werd verleend, door geen onregelmatigheid 
is aangetast.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, 
artikel 47bis Wetboek van Strafvordering en artikel 2bis, § 1 en § 2, 
Voorlopige Hechteniswet : het arrest beantwoordt het argument van de 
eiseres niet “dat er in werkelijkheid wel een verhoor door de politie-
diensten moet hebben plaatsgevonden, vermits er tussen de vaststel-
lingen van de verbalisanten verklaringen werden opgenomen, die duide-
lijk verder gaan dan het antwoord op de vraag of (de eiseres) boleta’s 
had geslikt” ; er werd niet gepreciseerd dat deze verklaringen spontaan 
werden afgelegd. 

9. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing inzake voorlopige hech-
tenis.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.

10. Het in artikel 47bis Wetboek van Strafvordering bedoelde verhoor 
waarvoor de verdachte krachtens artikel 2bis, § 1, Voorlopige Hechte-
niswet vooraf recht heeft om vertrouwelijk overleg te plegen met een 
advocaat naar keuze en waarbij hij krachtens artikel 2bis, § 2, Voorlo-
pige Hechteniswet recht heeft op bijstand door zijn advocaat tijdens dat 
verhoor dat plaatsvindt binnen de bij de artikelen 1, 1o, 2, 12 of 15bis 
bedoelde termijnen, is elk door een daartoe bevoegde persoon of instantie 
in het kader van een strafvordering verricht verhoor in verband met een 
feit dat aanleiding kan geven tot een sanctie in de zin van het EVRM.

Wanneer evenwel dringend medische hulp noodzakelijk is en de 
betrokkene zelf inlichtingen verstrekt, hetzij op eigen initiatief, hetzij 
op vraag om uit te maken welke hulp zich opdringt, is dat geen verhoor 
in de zin van de in het onderdeel vermelde wetsartikelen.

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

11. Het arrest beantwoordt door overname van de redenen van de 
bestreden beschikking het verweer van de eiseres.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
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12. Voor het overige verplicht het onderdeel het Hof tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
François (bij de balie te Brussel).

N° 223

2o kamer — 10 april 2012
(P.12.0593.N)

1O wrakiNG. — GewettiGe VerDeNkiNG. — BeGriP. — taak VaN Het HOf als 
recHter OVer De wrakiNG.

2O wrakiNG. — HOGe GraaD VaN VijaNscHaP. — BeGriP.

3O wrakiNG. — GewettiGe VerDeNkiNG. — HOGe GraaD VaN VijaNDscHaP. — 
aDVOcaat VaN De VerzOeker. — PlaatsVerVaNGeND raaDsHeer iN zijN HOeDa-
NiGHeiD VaN aDVOcaat. — iNtriNsieke VijaNDiGHeiD. — ONafHaNkelijkHeiD. — 
GeVOlG.

1O Gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat is op een 
onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak of bij de 
openbare opinie gewettigde twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op 
die wijze uitspraak te doen ; het Hof moet nagaan of de verdenkingen die een 
partij zegt te koesteren, objectief gerechtvaardigd kunnen zijn. (Art. 828, 1o 
Gerechtelijk Wetboek)

2O De hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van 
omstandigheden waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding jegens 
één van de partijen of jegens de advocaat die haar vertegenwoordigt of 
haar bijstaat, de sereniteit en objectiviteit van de behandeling van de 
zaak in gevaar heeft gebracht of brengt  (1). (Art. 828, 12o Gerechtelijk 
Wetboek)

  (1)  Cass. 29 sept. 2006, AR P.06.0843.N, AC 2006, nr. 452, met concl. van advocaat-gene-
raal met opdracht Cornelis. 
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3O Het feit dat er tussen de advocaat van de verzoeker en een plaatsvervan-
gend raadsheer, in zijn hoedanigheid van advocaat, als tegenstrevers bij 
de behandeling van een andere zaak dan die waarop de wraking betrek-
king heeft, enige spanning of “intrinsieke vijandigheid” bestond, wat in 
de zittingszaal tussen de leden van deze beroepsgroep wel vaker voorkomt, 
weze het al dan niet gemeend, heeft niet tot gevolg dat de plaatsvervan-
gend magistraat in de te beoordelen zaak waarin zijn vroegere tegenstrever 
optreedt, niet meer over de vereiste onafhankelijkheid zou beschikken om 
in alle objectiviteit te oordelen. (Art. 828, 1o en 12o Gerechtelijk Wetboek)

(a.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het verzoek tot wraking dat aan dit arrest is gehecht, beoogt de wraking 
van H. R., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, 
in de zaak nr. 922/11 die onder meer lastens de verzoeker hangende is 
voor dat hof. 

Die plaatsvervangende magistraat heeft op 2 april 2012 de bij artikel 836, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd, 
waarbij hij weigert zich van de zaak te onthouden.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

1. Het verzoekschrift is neergelegd op de griffie van het hof van beroep 
te Gent op 29 maart 2012 en is ondertekend door een advocaat die meer 
dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.

2. Het verzoek is gegrond op artikel 828, 1o, en 12o, Gerechtelijk Wetboek : 
de verzoeker beroept zich ten aanzien van de betrokken magistraat op 
gewettigde verdenking en op de hoge graad van vijandschap die tussen 
laatstgenoemde en verzoekers raadsman bestaat.

De verzoeker houdt voor dat tijdens het debat voor het hof van assisen 
met betrekking tot een andere zaak lastens een andere persoon dan de 
verzoeker, na een door H. R. in zijn hoedanigheid van raadsman van de 
beschuldigde opgestarte wrakingsprocedure, een hoge graad van vijand-
schap is ontstaan tussen verzoekers raadsman die alsdan de belangen 
van de nabestaanden behartigde, en Hans Rieder.

De verzoeker voert aan dat uit de bij het verzoekschrift tot wraking 
gevoegde stukken blijkt dat :

 — de raadsman van de verzoeker tijdens het debat voor het hof van 
assisen stelde “dat H. R. door de voorzitter van het hof (van assisen) te 
wraken “spuwde op het graf van R.”, zijnde het slachtoffer, alsook dat H. R. 
zich ten onrechte voordeed als een soort “Robin Hood in toga”, zaken 
overgenomen door de pers” ;
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H. R. zich ten aanzien van zowel meester P. V. E. als ten aanzien van 
meester N. V. E. in de nasleep van voormeld assisenproces vijandig en 
rancuneus uitliet.

3. Krachtens artikel 828, 1o, Gerechtelijk Wetboek, kan iedere rechter 
worden gewraakt wegens gewettigde verdenking.

Artikel 828, 12o, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter kan 
worden gewraakt indien er tussen hem en een van de partijen een hoge 
graad van vijandschap bestaat.

4. Gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat 
is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de 
zaak of bij de openbare opinie gewettigde twijfel wekt aangaande zijn 
geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen. Het Hof moet nagaan of 
de verdenkingen die een partij zegt te koesteren, objectief gerechtvaar-
digd kunnen zijn. 

De hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van 
omstandigheden waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding jegens 
één van de partijen of jegens de advocaat die haar vertegenwoordigt of 
haar bijstaat, de sereniteit en objectiviteit van de behandeling van de 
zaak in gevaar heeft gebracht of brengt.

5. Het Hof stelt vast dat uit de bij de akte tot wraking gevoegde kran-
tenartikels blijkt dat de gezegden waaruit de verzoeker de gewettigde 
verdenking of de hoge graad van vijandschap onder meer meent te 
moeten afleiden, niet uitgaan van de magistraat, maar van de raadsman 
van de verzoeker tot wraking. 

Het feit dat er tussen de advocaat van de verzoeker en H. R., in zijn 
hoedanigheid van advocaat, als tegenstrevers bij de behandeling van een 
andere zaak dan die waarop de wraking betrekking heeft, enige span-
ning of “intrinsieke vijandigheid” bestond, wat in de zittingszaal tussen 
de leden van deze beroepsgroep wel vaker voorkomt, weze het al dan niet 
gemeend, heeft niet tot gevolg dat H. R. als plaatsvervangend magis-
traat in de thans te beoordelen zaak waarin zijn vroegere tegenstrever 
optreedt, niet meer over de vereiste onafhankelijkheid zou beschikken 
om in alle objectiviteit te oordelen.

6. Het Hof oordeelt dat de magistraat wiens wraking wordt beoogd, 
nog over de vereiste onafhankelijkheid beschikt om in alle objectiviteit 
te oordelen.

Het Hof leidt uit de voormelde omstandigheden evenmin het bestaan 
af van een hoge graad van vijandschap zodat de vrees zou ontstaan dat 
de serene behandeling van de zaak van de verzoeker door plaatsvervan-
gend raadsheer H. R. mogelijks in het gedrang zou worden gebracht.

Het Hof oordeelt ten slotte dat er, gezien het voldoende voorgelicht is 
over de aangevoerde omstandigheden, geen grond bestaat om de  vordering 
tot verhoor van getuigen toe te wijzen.

Er bestaat geen grond tot wraking.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
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Wijst gerechtsdeurwaarder Koen Cuyvers, met kantoor te 1030 Schaar-
beek, Roodebeeklaan 27, aan om het arrest binnen achtenveertig uren 
aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker tot wraking in de kosten.

10 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Gillis (bij de balie te Gent).

N° 224
2o kamer — 10 april 2012

(P.12.0604.F)

1O VOOrlOPiGe HecHteNis. — BeVel tOt aaNHOUDiNG. — VrijHeiDsBerO-
ViNG. — termijN VaN ViereNtwiNtiG UUr. — aaNVaNG.

2O VOOrlOPiGe HecHteNis. — aaNHOUDiNG. — VerDacHte reeDs Om aNDere 
reDeNeN VastGeHOUDeN. — BetekeNiNG VaN eeN BeslissiNG tOt VrijHeiDsBerO-
ViNG. — BeVel tOt aaNHOUDiNG. — termijN VaN meer DaN ViereNtwiNtiG UreN. 
— GeVOlG. — OGeNBlik.

3O VOOrlOPiGe HecHteNis. — BeVel tOt aaNHOUDiNG. — aaNHOUDiNG. — 
VerDacHte reeDs Om aNDere reDeNeN VastGeHOUDeN. — UitVaarDiGiNG VaN 
Het BeVel tOt aaNHOUDiNG. — termijN VaN meer DaN ViereNtwiNtiG UreN. — 
GeVOlG. — OGeNBlik.

4O VOOrlOPiGe HecHteNis. — aaNHOUDiNG. — VerDacHte reeDs Om aNDere 
reDeNeN VastGeHOUDeN. — VrijHeiDsBerOViNG. — VerPlicHtiNG. — BeVel tOt 
aaNHOUDiNG wOrDt meer DaN ViereNtwiNtiG UreN later VerleeND. — VerDraG 
recHteN VaN De meNs. — artikel 5. — GrONDwet 1994. — artikel 12. — 
GeVOlG.

5O VOOrlOPiGe HecHteNis. — BeVel tOt aaNHOUDiNG. — VerDacHte reeDs 
Om aNDere reDeNeN VastGeHOUDeN. — aaNHOUDiNG. — VerPlicHtiNG. — BeVel 
tOt aaNHOUDiNG wOrDt meer DaN ViereNtwiNtiG UreN later VerleeND. — 
VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 5. — GrONDwet 1994. — artikel 12. 
— GeVOlG.

6O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 5. 
— artikel 5.1. — VerDacHte reeDs Om aNDere reDeNeN VastGeHOUDeN. — 
aaNHOUDiNG. — VerPlicHtiNG. — BeVel tOt aaNHOUDiNG wOrDt meer DaN Vier-
eNtwiNtiG UreN later VerleeND. — GeVOlG.

7O GrONDwet 1994 (art. 1 tOt 99). — artikel 12. — VerDacHte reeDs Om 
aNDere reDeNeN VastGeHOUDeN. — aaNHOUDiNG. — VerPlicHtiNG. — BeVel tOt 
aaNHOUDiNG wOrDt meer DaN ViereNtwiNtiG UreN later VerleeND. — GeVOlG.

8O VOOrlOPiGe HecHteNis. — aaNHOUDiNG. — recHt OP BijstaND VaN eeN 
aDVOcaat. — miskeNNiNG. — saNctie.

9O VOOrlOPiGe HecHteNis. — aaNHOUDiNG. — VerklariNGeN. — recHt OP 
BijstaND VaN eeN aDVOcaat. — miskeNNiNG. — VerDraG recHteN VaN De meNs. 
— artikel 6.1. — eerlijke BeHaNDeliNG VaN De zaak. — GeVOlG.
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10O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 6. 
— artikel 6.1. — eerlijke BeHaNDeliNG VaN De zaak. — aaNHOUDiNG. — 
VerklariNGeN. — recHt OP BijstaND VaN eeN aDVOcaat. — miskeNNiNG. — 
GeVOlG.

1O De termijn van vierentwintig uur, vóór het verstrijken waarvan, als daartoe 
grond bestaat, een bevel tot aanhouding moet worden verleend, begint te 
lopen vanaf het ogenblik dat de verdachte, ten gevolge van het optreden van 
de agent van de openbare macht, niet langer over de vrijheid van komen en 
gaan beschikt  (1). (Art. 2, 5o, Wet Voorlopige Hechtenis)

2o en 3o De vrijheid van komen en gaan kan niet worden ontnomen aan de 
verdachte die reeds om andere redenen wordt vastgehouden ; de beteke-
ning van een beslissing die hem, met het oog op verhoor, zijn vrijheid zou 
ontnemen, is overbodig ; dergelijke betekening kan niet leiden tot de nietig-
heid van een bevel tot aanhouding dat meer dan vierentwintig uren na die 
betekening werd verleend ; het volstaat dat dit bevel onmiddellijk verleend 
wordt na het verhoor dat de onderzoeksrechter afneemt op het ogenblik dat 
hij het meest geschikt acht. (Art. 2, 5o, Wet Voorlopige Hechtenis)

4o, 5o, 6o en 7o De artikelen 12 van de Grondwet en 5 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
verplichten de politie niet om een verdachte van zijn vrijheid te beroven 
die reeds om andere redenen wordt vastgehouden ; overeenkomstig die bepa-
lingen is een bevel tot aanhouding dat meer dan vierentwintig uur later 
wordt verleend niet nietig. (Art. 5, EVRM ; art. 12, Grondwet 1994)

8O De niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen is niet de enig mogelijke 
sanctie op de schending van Artikel 2bis van de wet van 20 juli 1990, waarbij 
voor eenieder die van zijn vrijheid is beroofd, het recht wordt ingevoerd op 
bijstand van een advocaat, vanaf dat ogenblik  (2). (Art. 2bis, Wet Voorlo-
pige Hechtenis)

9o en 10o De rechter kan beslissen dat Artikel 6 van het Verdrag tot Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet is 
geschonden, indien blijkt dat de aanvankelijk, na zijn vrijheidsberoving, 
met instemming door de beklaagde afgelegde verklaringen zonder bijstand 
van een advocaat, niet gebruikt werden in de verdere rechtspleging (3). 
(Art. 6, EVRM ; art. 2bis, Wet Voorlopige Hechtenis)

(a.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 maart 2012.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

  (1)  Zie Cass. 31 mei 2011, AR P.11.0971.N, AC 2011, nr. 369.
  (2), (3)  Zie Cass. 7 maart 2012, AR P.12.0321.N, AC 2012, nr. 154.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

A. Cassatieberoep, op 30 maart 2012 ingesteld op de griffie van het hof 
van beroep

Eerste middel

De eiser voert aan dat het bevel tot aanhouding hem, in strijd met 
artikel 2 Voorlopige Hechteniswet, meer dan vierentwintig uren na de 
vrijheidsberoving werd betekend. Volgens het middel is dit een dwin-
gende termijn niettegenstaande het feit dat de inverdenkinggestelde om 
andere redenen wordt vastgehouden.

De termijn van vierentwintig uur, vóór het verstrijken waarvan, als 
daartoe grond bestaat, een bevel tot aanhouding moet worden verleend, 
begint te lopen vanaf het ogenblik dat de verdachte, ten gevolge van 
het optreden van de agent van de openbare macht, niet langer over de 
 vrijheid van komen en gaan beschikt.

Die vrijheid kan niet worden ontnomen aan de verdachte die reeds om 
andere redenen wordt vastgehouden. De betekening van een beslissing 
die hem, met het oog op verhoor, zijn vrijheid zou ontnemen, is over-
bodig.

Zij kan niet leiden tot de nietigheid van een bevel tot aanhouding dat 
wordt verleend meer dan vierentwintig uren na de uitvoering van derge-
lijke betekening. Het volstaat dat dit bevel wordt verleend onmiddellijk 
na het verhoor dat de onderzoeksrechter afneemt op het ogenblik dat hij 
het meest geschikt acht.

De artikelen 12 Grondwet en 5 EVRM verplichten de politie niet om een 
verdachte van zijn vrijheid te beroven die reeds om andere redenen wordt 
vastgehouden. Overeenkomstig die bepalingen is een bevel tot aanhou-
ding dat meer dan vierentwintig uur later wordt verleend niet nietig.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

In strijd met wat de eiser aanvoert is de niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering niet de enig mogelijke sanctie op de schending van 
artikel 2bis van de wet van 20 juli 1990 waarbij het recht op bijstand van 
een advocaat wordt ingevoerd.

De rechter kan immers beslissen dat artikel 6 EVRM niet werd 
geschonden, met name indien blijkt dat de aanvankelijk zonder die 
bijstand afgelegde verklaringen niet gebruikt werden in de verdere 
rechtspleging.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-

vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
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B. Cassatieberoep op 31 maart 2012 ingesteld bij de directeur van de 
strafinrichting

In de regel kan een partij in strafzaken geen tweede maal cassatie-
beroep instellen tegen eenzelfde beslissing, ook al wordt dit cassatie-
beroep ingesteld vooraleer over het eerste uitspraak is gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbrugghe (bij 
de balie te Bergen).

N° 225

1o kamer — 13 april 2012
(F.09.0056.F)

1O BelastiNG OVer De tOeGeVOeGDe waarDe. — iNBreUk OP Het 
Btw-wetBOek. — Bewijs. — PrOces-VerBaal. — BelastiNGscHUlDiGe ONeeNs. 
— GescHil OVer De tOePassiNG VaN Het Btw-wetBOek. — recHtBaNk VaN 
eerste aaNleG. — materiële BeVOeGDHeiD. — recHtsmacHt VaN De HOVeN eN 
recHtBaNkeN.

2O RECHTBANKEN. — BelastiNGzakeN. — Btw. — iNBreUk OP Het Btwwet-
BOek. — Bewijs. — PrOces-VerBaal. — BelastiNGscHUlDiGe ONeeNs. — GescHil 
OVer De tOePassiNG VaN Het Btw-wetBOek. — recHtBaNk VaN eerste aaNleG. 
— materiële BeVOeGDHeiD. — recHtsmacHt VaN De HOVeN eN recHtBaNkeN.

3O MACHTEN. — recHterlijke macHt. — BelastiNGzakeN. — Btw. — iNBreUk 
OP Het BtwwetBOek. — Bewijs. — PrOces-VerBaal. — BelastiNGscHUlDiGe 
ONeeNs. — GescHil OVer De tOePassiNG VaN Het Btw-wetBOek. — recHtBaNk 
VaN eerste aaNleG. — materiële BeVOeGDHeiD. — recHtsmacHt VaN De HOVeN 
eN recHtBaNkeN.

4O VORDERING IN RECHTE. — recHtsVOrDeriNG. — BelastiNGzakeN. — Btw. 
— GelDBOetes. — PrOces-VerBaal. — VOrDeriNG tOt NietiGVerklariNG. — 
reeDs VerkreGeN eN DaDelijk BelaNG. — ONtVaNkelijkHeiD. — VOOrwaarDeN.

5O BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — GescHil OVer De 
tOePassiNG VaN Het Btw-wetBOek. — VOOrafGaaND aDmiNistratief BerOeP. — 
BeGriP.

1o, 2o en 3o Wanneer een btw-plichtige een op grond van Artikel 59, § 1, van het 
btwwetboek door de belastingadministratie opgesteld proces-verbaal betwist, 
ontstaat er tussen eerstgenoemde en die administratie een geschil over de 
toepassing van dat wetboek ; dat geschil valt onder de materiële bevoegdheid 
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van de rechtbank van eerste aanleg en, bijgevolg, onder de rechtsmacht van de 
hoven en rechtbanken  (1). (Art. 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek)

4O De beslissing is naar recht verantwoord wanneer zij oordeelt dat een btw-
plichtige die de nietigverklaring van een proces-verbaal dat geldboetes oplegt 
vordert zonder dat hij de betekening van een dwangbevel afwacht een reeds 
verkregen en dadelijk belang heeft van zodra zijn opmerkingen over dat 
proces-verbaal verworpen zijn en zijn dossier is overgedragen aan de chef 
van het controlekantoor van de btw opdat deze de verschuldigde geldboetes 
kan vaststellen  (2). (Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek)

5O Artikel 84, eerste en tweede lid, van het btw-wetboek organiseert geen voor-
afgaand administratief beroep in de zin van Artikel 1385undecies van het 
Gerechtelijk Wetboek, aangezien het de belastingschuldige niet verplicht 
zich tot de Minister van Financiën te wenden alvorens op te treden en het 
hem geen enkel vormvereiste noch termijn oplegt om dat te doen ; bijgevolg 
wordt een dergelijk beroep evenmin krachtens dat Artikel 84 georgani-
seerd (3). (Art. 84, eerste en tweede lid, Btw-wetboek ; Art 1385undecies, 
Gerechtelijk Wetboek)

(BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN t. camPeNaire B.V.B.a.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 3 maart 2006.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 maart 2012 ter griffie een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 2, 8, 9, 17, 18, 569, eerste lid, 32o, en 632 van het Gerechtelijk 
Wetboek ;

 — de artikelen 59, § 1, 83, § 1, 84, inzonderheid eerste lid, 85, 89, inzonderheid 
tweede lid, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de b elasting 
over de toegevoegde waarde ;

 — de artikelen 144, 145 en 172 van de Grondwet ;
 — artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 ;
 — algemeen bestuursrechtelijk beginsel van de continuïteit van de diensten 

dat de erkenning impliceert van het beginsel van de uitvoerbaarheid van de admi-
nistratieve beslissing ;

 — de artikelen 1318, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012 nr. 225.
  (2), (3)  Zie noot 1.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, verklaart de oorspronkelijke vorde-
ring die de verweerster bij dagvaarding van 8 oktober 2002 had ingesteld ontvan-
kelijk en ten dele gegrond en slaat de appelkosten om, dit op grond van de onder-
staande redenen :

“(Artikel 569, eerste lid, 32o, van het Gerechtelijk Wetboek), aangevuld door 
artikel 632 van dat wetboek, bepaalt dat ieder geschil betreffende de toepas-
sing van een belastingwet ter kennisneming staat van de rechtbank van eerste 
aanleg die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied 
het kantoor gelegen is waar de belasting is of moet worden geïnd of, indien het 
geschil geen verband houdt met de inning van een belasting, in wiens gebied de 
belastingdienst is gevestigd die de bestreden beschikking heeft getroffen ; aange-
zien de rechtbank zodoende bevoegd is om kennis te nemen van ieder geschil 
betreffende de toepassing van een belastingwet, zou (de eiser) die bevoegdheid 
in btw-zaken ten onrechte willen beperken tot uitsluitend de gevallen waar een 
dwangbevel werd uitgevaardigd ; uit geen enkele tekst kan opgemaakt worden dat 
de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde in dat soort zaken 
beperkt zou zijn tot de handelingen van de administratie die, vóór de wetten van 
maart 1999 waarbij de fiscale rechtspleging werd gewijzigd, door de Raad van 
State nietig verklaard konden worden ; (de eiser) voert eveneens ten onrechte 
aan dat het belang om in rechte op te treden, in de zin van de artikelen 17 en 18 
van het Gerechtelijk Wetboek, volgens de parlementaire voorbereiding van die 
wetten van maart 1999, “een aanslag” impliceert die “ten onrechte vastgesteld 
en uitvoerbaar verklaard werd” door het kohier inzake directe belastingen of 
door het dwangbevel inzake de btw ; wel integendeel, de memorie van toelichting 
vermeldt, als voorbeeld van de nieuwe bevoegdheden van de rechtbank van eerste 
aanleg, een reeks geschillen met de belastingadministratie die ontstaan vóór 
elke inkohiering, zoals de weigering om een bijkomende termijn toe te kennen 
voor de indiening van de aangifte (…) ; in deze zaak spreekt het van zelf dat (de 
verweerster), zodra haar opmerkingen over de processen-verbaal die in boetes 
voorzagen, waren verworpen en het dossier was overgedragen “aan de chef (van 
het) controlekantoor van de belasting over de toegevoegde waarde zodat hij de 
verschuldigde boetes kon vastleggen”, een reeds verkregen en dadelijk belang had 
om die processen-verbaal nietig te doen verklaren en zij niet hoefde te wachten 
tot haar een dwangbevel werd betekend”. 

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 569, eerste lid, 32o, van het Gerechtelijk Wetboek, samen gelezen met 
artikel 632 van dat wetboek kent enkele rechtbanken van eerste aanleg welis-
waar de bevoegdheid toe om kennis te nemen van “geschillen betreffende de 
toepassing van een belastingwet”, met name inzake sommige individuele rechts-
handelingen die voordien tot de bevoegdheid van de Raad van Stat behoorden en, 
voor het overige en inzonderheid, inzake directe belastingen, voor alle beroepen 
tegen de beslissingen van de gewestelijke directeurs die geen enkele rechtspre-
kende functie meer uitoefenen.

Niettemin heeft de wet het begrip “geschil betreffende de toepassing van een 
belastingwet” uitsluitend gebruikt als “bevoegdheidscriterium” ; voor het overige 
kan een beroep slechts rechtsgeldig bij de rechtbanken van de rechterlijke orde 
worden ingesteld en tot hun rechtsmacht behoren in zoverre het voor de recht-
bank kan worden gebracht en de eiser een reeds verkregen en dadelijk belang 
heeft om terstond op te treden, wat impliceert dat de aanslag ten onrechte vast-
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gesteld en uitvoerbaar verklaard werd of dat de rechtsvordering strekt tot de 
teruggave van een onverschuldigd betaalde belasting.

De rechtbank van eerste aanleg kan slechts kennisnemen van een door een 
belastingplichtige ingestelde vordering, in zoverre zij betrekking heeft op een 
belastingschuld die blijkt uit een dwangbevel dat aan de belastingschuldige bete-
kend of ter kennis werd gebracht ; daarbij moet de belastingschuld die voor de 
rechtbank van de rechterlijke orde wordt betwist, ten onrechte vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard zijn. Welnu, inzake btw vormt enkel en alleen het dwang-
bevel een uitvoerbare administratieve titel die de administratie aan zichzelf kan 
uitreiken en de eerste akte om de invordering te vervolgen van de belasting, de 
interest, de fiscale geldboetes en de bijkomende sommen. Het staat gelijk met 
het kohier inzake directe belastingen.

Hoe dan ook heeft de rechtbank van eerste aanleg bovendien enkel “bevoegdheid”, 
of beter gezegd, rechtsmacht voor geschillen die, inzake btw, betrekking hebben op 
een uitvoerbaar verklaard dwangbevel, ongeacht of die geschillen gaan over het 
beginsel zelf van de belasting, de belastbare grondslag, de voorwaarden voor de 
vaststelling ervan, de geldigheid van de bewijzen over het bestaan en de omvang 
van de belasting, of de bijkomende sommen, zoals interesten, boetes en kosten.

Daaruit volgt dat het arrest dat, hoewel niet betwist werd dat verweersters 
rechtsvordering geen betrekking had op een betwisting van een uitvoerbaar 
verklaard dwangbevel, maar wel op de geldigheid van de voorafgaande processen-
verbaal, die geen titel vormen die de belastingschuld vaststelt en uitvoerbaar 
verklaart, beslist dat de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, die bevoegd 
is inzake geschillen over de toepassing van een belastingwet, rechtsgeldig had 
kennisgenomen van de door de verweerster ingestelde rechtsvordering, ook al was 
er toen geen enkel dwangbevel uitgevaardigd op grond van die processen-verbaal, 
de artikelen 144 en 145 van de Grondwet schendt doordat het de rechtbanken van 
de gerechtelijke orde een rechtsmacht toekent waarover ze niet beschikken en 
tevens de artikelen, 8, 9, 569, eerste lid, 32o, en 632 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt doordat het volstrekte bevoegdheid en de rechtsmacht van de hoven en 
rechtbanken met elkaar verwart.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 59, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, naar luid waarvan iedere overtreding of elk misbruik van de bepalingen 
van dat Wetboek of van de ter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten 
die de opeisbaarheid van de belasting of van een geldboete aantonen of ertoe 
bijdragen die aan te tonen, door de administratie kunnen worden bewezen volgens 
de regelen en door alle middelen van het gemene recht, getuigen en vermoedens 
inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven door de processen-verbaal 
van de (bevoegde) ambtenaren, en de processen-verbaal bewijs opleveren zolang 
het tegendeel niet is bewezen, vormen de door de bevoegde ambtenaren opge-
stelde processen-verbaal een bewijsmiddel — naast andere — van de belasting 
of van de geldboetes, maar zijn ze geenszins een titel die een belasting vaststelt 
waarvan de invordering, zodoende, kan worden vervolgd, aangezien enkel het in 
artikel 85, § 1, van dat wetboek bedoelde dwangbevel de uitvoerbare administra-
tieve titel, het kohier en de eerste akte van vervolging vormt : het legt de belas-
tingschuld vast en vormt de wettelijke titel voor de inning van de belasting die 
de administratie aan zichzelf uitreikt krachtens het beginsel van de dwingende 
kracht van de administratieve rechtshandeling.

De processen-verbaal die worden opgesteld door de ambtenaren van de opspo-
ringsdirecties stellen de belasting niet vast. Krachtens artikel 9 van het Regents-
besluit van 18 maart 1831 keuren de minister van Financiën of de personen die hij 

ARREST-2012-04.indb   923 06/03/13   17:15



924 ARRESTEN VAN CASSATIE 13.4.12 - N° 225

daartoe machtigt de in artikel 59, § 1, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde bedoelde processen-verbaal goed, stellen zij de belasting vast 
en beslissen zij of een geldboete wordt opgelegd en eventueel wordt teruggegeven 
op grond van de in de processen-verbaal vervatte vaststellingen ; bovendien kan 
enkel de wet de teruggave van een belasting, in de ruime zin, toestaan overeen-
komstig artikel 172 van de Grondwet.

Die processen-verbaal vormen geen uitvoerbare titel van een ten onrechte vast-
gestelde heffing waartegen krachtens de artikelen 569, eerste lid, en 632 van het 
Gerechtelijk Wetboek, beroep kan worden ingesteld voor de bevoegde rechtbank ; 
de ontvankelijkheid van een vordering wordt beoordeeld op de dag waarop de 
zaak bij de rechtbank wordt ingesteld ; inzake btw vormt enkel het dwangbevel 
een individuele fiscale rechtshandeling waartegen voor de rechtbanken van de 
rechterlijke orde beroep kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 89 van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ; de processen-verbaal van 
vaststelling vormen immers, op zich, geen dergelijke handelingen en ze kunnen 
geen aanleiding geven tot een geschil over “burgerlijke” zaken in de zin van de 
artikelen 144 en 145 van de Grondwet, laat staan in belastingzaken wanneer er 
geen dwangbevel is uitgevaardigd.

Dit geldt zowel voor de processen-verbaal die het aan de belastingplichtige 
ten laste gelegde misdrijf vaststellen, als voor die waarbij, nadien, de voor die 
materie bevoegde ambtenaar het bedrag raamt van de belasting of van de geld-
boetes. Doordat ze vervolgens bij het dwangbevel worden gevoegd, vormen ze 
daarvan het onontbeerlijke maar niet ervan los staand bijvoegsel, aangezien 
noch de ene, noch de andere de individuele fiscale rechtshandeling vormen die de 
belasting vaststellen en ze op zich niet het voorwerp kunnen uitmaken van een 
beroep voor de rechtbank.

Daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat de rechtsvordering die strekte tot 
de nietigverklaring van de voorafgaande processen-verbaal, en die werd ingesteld 
zonder dat er een dwangbevel ter kennis werd gebracht, niettemin ontvanke-
lijk is en behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank in fiscale zaken, de arti-
kelen 59, § 1, 85 en 89, inzonderheid tweede lid, [van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde], 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831, 144, 145 
en 172 van de Grondwet, en de artikelen 8, 9, 569, eerste lid, 32o, en 632 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde onderdeel

In belastingzaken moet het persoonlijk, reeds verkregen en dadelijk belang dat 
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek vereisen opdat de rechtsvor-
dering, die noodzakelijkerwijs door de belastingschuldige moet worden ingesteld, 
ontvankelijk kan worden verklaard, betrekking hebben op een geschil over een 
aanslag die ten onrechte vastgesteld en uitvoerbaar is verklaard, wat noodzake-
lijkerwijs impliceert dat de belasting werd ingekohierd.

Wat meer bepaald de btw betreft, moet de belastingadministratie zo spoedig 
mogelijk een dwangbevel uitvaardigen, daar de belastingplichtige pas door de 
betekening of de kennisgeving van dat dwangbevel zijn betwistingen aan de 
rechter kan voorleggen ; zolang het dwangbevel niet uitgevaardigd en ter kennis 
gebracht (of betekend) werd, kan de belastingschuldige onmogelijk in rechte de 
eisbaarheid betwisten van de bedragen die hij, volgens de administratie, verschul-
digd is ; het geschil kan immers enkel strekken tot de nietigverklaring van de 
uitvoerbare titel van de individuele schuld die uitsluitend door het dwangbevel 
wordt belichaamd.

Wanneer er geen dwangbevel voorhanden is, heeft de belastingschuldige geen 
reeds verkregen en dadelijk belang om de processen—verbaal te betwisten die 
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werden opgemaakt krachtens artikel 59, § 1, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, omdat die processen-verbaal, die opgesteld zijn 
door ambtenaren die niet bevoegd zijn om de belastingschuld vast te stellen, 
deze uitvoerbaar te verklaren, de geldboetes te bepalen en ze te verminderen 
— enkel de minister van Financiën of degenen die hij daartoe machtigt zijn 
daartoe bevoegd op grond van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 
— de belasting of de geldboetes niet vastleggen en niet de akte zijn waarin de 
beslissing van de administratie vervat is om een dwangbevel uit te vaardigen bij 
ontstentenis van vrijwillige betaling, aangezien enkel uit de kennisgeving van 
het dwangbevel blijkt dat de fiscus werkelijk van plan is om de schuldvordering 
van de schatkist te recupereren.

In tegenstelling tot het dwangbevel, bevat het voorafgaande proces-verbaal 
geen enkele ingebrekestelling van de schuldenaar en vormt het geen titel die 
de fiscus de mogelijkheid biedt bewarende of uitvoerbare maatregelen te nemen 
ten nadele van de belastingschuldige. Het veroorzaakt dus geen nadeel en de 
belastingplichtige kan er geen onmiddellijk beroep tegen instellen, omdat hij 
geen reeds verkregen en dadelijk belang heeft, aangezien de kennisgeving van 
de processen-verbaal geen “geschil” tussen laatstgenoemde en de administratie 
kan doet ontstaan. Zolang de aanspraken van de fiscus niet daadwerkelijk in een 
dwangbevel zijn vastgelegd, kan er immers geen sprake zijn van “moeilijkheden” 
inzake de heffing van de rechten, geldboetes, interesten en bijkomende sommen 
in de zin van artikel 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde ; die moeilijkheden kunnen weliswaar aanleiding geven tot een adminis-
tratief beroep, maar het zijn geen geschillen over een ten onrechte vastgelegde 
en uitvoerbaar verklaarde belasting.

Daaruit volgt dat het arrest, dat met bevestiging van het beroepen vonnis en om 
de in het middel vermelde redenen, zegt dat de verweerster een reeds verkregen 
en dadelijk belang heeft om nog vóór de kennisgeving van enig dwangbevel de 
nietigverklaring te vorderen van de voorafgaande processen-verbaal, zodat haar 
vordering ontvankelijk is, die beslissing niet naar recht verantwoordt en de arti-
kelen 17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 59, § 1, 83, § 1, 84, 85, 89, inzonderheid 
tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en 9 van 
het Regentsbesluit van 18 maart 1831 schendt.

Vijfde onderdeel

De belastingadministratie geniet het voorrecht van de uitvoerbaarheid van 
de administratieve beslissing. Krachtens dat beginsel mag zij zichzelf een titel 
uitreiken die haar de mogelijkheid biedt om, aangezien zij bovendien het voor-
recht van de “ambtshalve uitvoering” geniet, de invordering van de belasting-
schuld te vervolgen. Alleen het dwangbevel kan als een dergelijke titel worden 
aangemerkt.

De belastingplichtige kan pas vanaf het tijdstip waarop het dwangbevel hem 
betekend of ter kennis gebracht werd de geldigheid of het bedrag betwisten van 
de belasting en van de bijkomende sommen die daadwerkelijk blijken uit de titel 
die de fiscus aan zichzelf heeft uitgereikt.

Als de belastingschuldige zou worden toegestaan dat hij een vordering instelt 
om een proces-verbaal van vaststelling nietig te doen verklaren, terwijl hem nog 
geen enkel dwangbevel betekend of ter kennis werd gebracht, zou hij hierdoor het 
recht krijgen om de administratie te beletten aan zichzelf een uitvoerbare titel 
uit te reiken die het enige stuk is dat de in artikel 85, § 2, van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde bedoelde rechtsgevolgen heeft.

Daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat de belastingplichtige gerechtigd is 
de nietigverklaring te vorderen van een voorafgaand proces-verbaal inzake btw, 
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ook al werd hem voorafgaandelijk geen enkel dwangbevel betekend of ter kennis 
gebracht, de artikelen 59, § 1, 84, 85, § 2, 89 van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde schendt en het bestuursrechtelijk beginsel van de conti-
nuïteit van de diensten miskent dat aan de belastingadministratie het voorrecht 
van uitvoerbaarheid van haar beslissingen toekent.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek ;

 — de artikelen 83, § 1, 84, 85 en 89 van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde ;

 — de artikelen 202/4, 202/5 en 202/6 van het Wetboek der met het zegel gelijkge-
stelde taksen, vóór de opheffing ervan door de wet van 19 december 2006 ;

 — de artikelen 219, eerste en tweede lid, 220 en 221 van het Wetboek der regis-
tratie-, hypotheek- en griffierechten ;

 — de artikelen 63 en 64 van de wet van 22 frimaire van het jaar VII ;

 — artikel 9 van het organiek Regentsbesluit van het bestuur van ‘s lands 
middelen van 8 [lees : 18] maart 1831 ;

 — artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, verklaart verweersters oorspronke-
lijke vordering ontvankelijk en gegrond in zoverre deze strekte tot nietigverkla-
ring van de processen-verbaal van 14 en 16 januari 2002, en slaat de appelkosten 
om, dit op grond van de onderstaande redenen :

“Tot slot dient geen toepassing gemaakt te worden van artikel 1385undecies, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek ; (…) hoewel artikel 84 van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde bepaalt dat moeilijkheden inzake 
de heffing van de belasting die vóór het inleiden van een rechtsgeding kunnen 
ontstaan, worden opgelost door de Minister van Financiën, gaat het niet om een 
beroep dat wordt georganiseerd door of krachtens de wet, aangezien met name 
geen enkele termijn om het in te stellen en geen enkel vormvereiste wordt opge-
legd (...) ; bovendien heeft het geschil geen betrekking op ‘de heffing van de belas-
ting’ maar op de gegrondheid van de fiscale geldboetes die de administratie wil 
opleggen”.

Grieven

Eerste onderdeel

Inzake btw bestaat er een voorafgaand administratief beroep dat ingevoerd 
werd door artikel 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde en teruggaat op artikel 63 van de wet van 22 frimaire jaar VII, die niet 
uitdrukkelijk is opgeheven. Artikel 84 van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde gaat bovendien terug op artikel 202/4 van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen : het organiseert dus een voorafgaand admi-
nistratief beroep inzake btw.

In het publiek recht echter, en in tegenstelling tot wat het arrest staande 
houdt, is het voldoende dat de wet voorziet in een administratief beroep om te 
spreken van een door of krachtens de wet “georganiseerd beroep” ; daarbij maakt 
het niet uit of dat beroep verplicht dan wel facultatief is ; een beroep wordt 
immers “door of krachtens de wet” georganiseerd, zodra het in de wet, zonder 
andere voorwaarden, is vastgelegd.
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In tegenstelling tot wat het arrest staande houdt, organiseert artikel 84 van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde een voorafgaand admi-
nistratief beroep zolang er geen dwangbevel werd uitgevaardigd en aan de belas-
tingplichtige ter kennis werd gebracht.

Voor het overige verleent dezelfde bepaling de fiscus het recht om de moeilijk-
heden inzake de heffing van de belasting te beslechten. Dat volgt noodzakelijker-
wijs uit artikel 202/4 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen dat 
doelt op de “administratieve gedingen”. Volgens laatstgenoemde bepaling wordt 
de invordering van de taksen vervolgd en worden de rechtsvorderingen ingesteld 
en berecht zoals in registratiezaken, dit wil zeggen overeenkomstig artikel 219, 
eerste en tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffie-
rechten.

Hoewel voorts, krachtens artikel 172, tweede lid, van de Grondwet, geen 
vermindering van belasting kan worden toegekend behalve indien de wet daarin 
voorziet, is dat uiteraard niet het geval met betrekking tot fiscale geldboetes die 
kunnen worden opgelegd en eventueel verminderd door de minister van Finan-
ciën, en door hem alleen, ofwel door de ambtenaren die hij daartoe uitdrukkelijk 
machtigt, en zulks krachtens artikel 9 van het Regentsbesluit nr. 78 van 8 maart 
1831. Artikel 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
in samenhang gelezen met dat artikel, vormt een bepaling inzake de heffing van 
de belasting.

In tegenstelling tot wat het arrest beslist, organiseert artikel 84 van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, in samenhang gelezen 
met de artikelen 83, § 1, 85 en 89 van dat wetboek een administratief beroep voor 
alles wat aan het dwangbevel voorafgaat. De belastingplichtige moet daarvoor 
dat beroep instellen zonder dat hij een rechtsvordering bij de rechterlijke macht 
mag instellen, zolang er geen dwangbevel in de zin van artikel 85 van dat wetboek 
werd uitgevaardigd en hem werd betekend ; aangezien de belastingplichtige, voor 
alle andere akten dan het dwangbevel, die procedure moet volgen, moet hij, hoe 
dan ook, op straffe van niet-ontvankelijkheid, zijn beroep instellen binnen de 
termijn van drie maanden, als bedoeld in artikel 1385undecies, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek. Zoals het arrest toegeeft, heeft de verweerster dat niet 
gedaan.

Anderzijds heeft het arrest evenmin naar recht kunnen beslissen dat het beroep 
van de verweerster ontvankelijk was, aangezien die vordering was ingesteld tegen 
processen-verbaal die, doordat ze enkel het bestaan van misdrijven vaststellen en 
de belasting of de geldboetes berekenen, geen aanleiding hadden gegeven tot enig 
dwangbevel, dat de enige akte is die vatbaar is voor een beroep voor de recht-
banken van de rechterlijke orde, overeenkomstig de artikelen 85 en 89 van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, die verwijzen naar de arti-
kelen 202/5 en 202/6 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen naar 
luid waarvan “de eerste akte van vervolging ter invordering van fiscale rechten 
of boeten en bijkomende sommen een dwangschrift is” en “de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel slechts kan worden gestuit bij door de belastingschuldige 
gedaan en met redenen omkleed verzet met dagvaarding”.

Die bepalingen zijn ingegeven door de artikelen 219, 220 en 221 van het Wetboek 
der registratierechten waarnaar ze uitdrukkelijk verwezen vóór de wijziging 
ervan bij artikel 8 van de wet van 13 juni 1951 tot wijziging van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, die zelf hun oorsprong vonden in artikel 64, 
eerste lid, van de wet op de registratie van 22 frimaire jaar VII, die niet uitdruk-
kelijk opgeheven is, en op grond waarvan de schuldenaar het recht niet had zijn 
geschil voor de rechtbanken te brengen zolang er geen dwangbevel was uitgevaar-
digd en betekend.
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Dat geldt thans ook voor de betwistingen van de belastingen en de fiscale geld-
boetes die inzake btw betaald moeten worden, wat impliceert dat de schuldenaar 
zijn vordering slechts tegen een betekend of ter kennis gebracht dwangbevel kan 
instellen.

Het arrest dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, en om de in het middel 
weergegeven redenen het tegenovergestelde beslist en verweersters vordering 
ontvankelijk verklaart, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht en schendt 
alle in het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de 
Grondwet.

Tweede onderdeel

In zijn appelconclusie had de eiser het volgende aangevoerd :
“Een meerderheid van de commentatoren over de wetten van maart 1999 tot 

hervorming van de fiscale rechtspleging is van mening dat, wanneer een fiscale 
bepaling een facultatief administratief beroep invoert, zonder dat het daarom 
formeel is georganiseerd door of krachtens de bewuste bepaling (er wordt geen 
enkele beroepstermijn bepaald, geen enkel vormvereiste wordt opgelegd, enz.), de 
geschillen over die fiscale bepaling voor de rechtbank van eerste aanleg vereisen 
dat de eiser op grond van die bepaling zijn administratief beroep vooraf heeft 
ingesteld, met inachtneming van de in het nieuwe artikel 1385undecies van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure en dat uitsluitend in de gevallen waarin 
geen administratief beroep door of krachtens een bepaling van de belastingwet is 
ingevoerd, een rechtsvordering rechtstreeks voor de rechtbank van eerste aanleg 
zou kunnen worden ingesteld.

Het facultatief beroep inzake btw waarin artikel 85 [lees 84] van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet, is een beroep dat wordt 
georganiseerd door een fiscale bepaling zonder dat het daarom formeel door of 
krachtens die bepaling is georganiseerd.

Een bepaalde strekking in de rechtspraak is van mening dat het administra-
tief beroep inzake btw onderworpen is aan de termijn van drie maanden waarin 
artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet.

Wanneer de belastingplichtige gebruikt heeft gemaakt van de mogelijkheid om 
administratief beroep in te stellen, alvorens een rechtsgeding in te leiden, valt 
hij door dat gebruik, volgens de rechtsleer en de rechtspraak, onder de termijn 
van drie maanden, als bedoeld in artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek.

(De verweerster) heeft op 27 februari 2002 een verzoekschrift gericht aan de opspo-
ringsdienst te Bergen ; de hoofdinspecteur, hoofd van dienst, heeft dat verzoek 
verworpen in zijn met redenen omkleed antwoord van 11 maart 2002 en (de verweer-
ster) heeft die ambtenaar op 8 oktober 2002 voor de eerste rechter gedagvaard.

Hoewel moet worden gesteld dat die rechtsvordering niet ontvankelijk is omdat 
zij niet is ingesteld tegen een dwangbevel, had (de verweerster) haar rechtsvorde-
ring, volgens de rechtspraak en rechtsleer, moeten instellen binnen drie maanden 
na het versturen van de brief die haar beroep verwierp, zulks op straffe van verval.

(Verweersters) dagvaarding werd ruim buiten de voormelde termijn van drie 
maanden betekend.

De bewuste termijn van drie maanden is een vooraf bepaalde termijn die door 
de partijen niet kan worden ingekort of verlengd, hij verstrijkt van rechtswege 
zelfs tegen de wil van de partijen in en hunnerzijde kunnen zij van die termijn 
geen afstand doen omdat hij van openbare orde is.

Wanneer de in artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde termijn van drie maanden niet in acht wordt genomen, wordt de vorde-
ring niet-ontvankelijk verklaard.
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Uitgaande van deze studie in rechtspraak en rechtsleer, moet worden aange-
nomen dat verweersters vordering die buiten de wettelijke termijn van drie 
maanden werd ingesteld, dus niet-ontvankelijk verklaard moet worden”.

Het arrest antwoordt met geen enkele overweging, inzonderheid de in het 
middel weergegeven redenen, noch met de overwegingen naar luid waarvan 
het de op artikel 1385undecies, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek geba-
seerde exceptie van nietigheid van de gedinginleidende dagvaarding verwierp, 
op het omstandige verweer van de eiser dat gebaseerd is op artikel 1385undecies, 
tweede lid, van dat wetboek en waarin hij aanvoerde dat de rechtsvordering van 
de verweerster laattijdig was omdat ze was ingesteld buiten de in die bepaling 
bedoelde termijn.

Het arrest is dus niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149 
van de Grondwet.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Middel

Eerste middel

Eerste en tweede onderdeel samen

Artikel 59, § 1, Btw-wetboek bepaalt dat iedere overtreding of elk 
misbruik van de bepalingen van dat wetboek of van de ter uitvoering 
ervan gegeven regelen, alsmede feiten die de opeisbaarheid van de belas-
ting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, 
door de administratie kunnen worden bewezen volgens de regelen en 
door alle middelen van het gemene recht, getuigen en vermoedens inbe-
grepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven door de processen-
verbaal van de Federale Overheidsdienst Financiën, en dat de processen-
verbaal bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen.

Wanneer een belastingschuldige een op grond van die bepaling door 
de administratie opgesteld proces-verbaal betwist, ontstaat er tussen 
eerstgenoemde en die administratie een geschil over de toepassing Btw-
wetboek.

Krachtens artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek, luidens 
hetwelk de rechtbank van eerste aanleg kennisneemt van geschillen 
betreffende de toepassing van een belastingwet, valt dat geschil onder de 
materiële bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg en, bijgevolg, 
onder de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken.

De onderdelen die staande houden dat die rechtbank slechts mag 
kennisnemen van geschillen over uitvoerbaar verklaarde dwangbevelen 
of van vorderingen tot teruggave van een onverschuldigd betaalde belas-
ting, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde onderdeel

Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering 
niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang 
heeft om ze in te dienen.
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Volgens artikel 18 van dat wetboek moet het belang een reeds verkregen 
en dadelijk belang zijn en kan de rechtsvordering worden toegelaten, 
indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld 
om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen.

Het arrest overweegt dat “de memorie van toelichting [van de wet van 
23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken die 
de artikelen 569, eerste lid, en 632 van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
gewijzigd] vermeldt, als voorbeeld van de nieuwe bevoegdheden van de 
rechtbank van eerste aanleg, een reeks geschillen met de belastingad-
ministratie die ontstaan zijn vóór elke inkohiering, zoals de weigering 
om een bijkomende termijn toe te kennen voor de indiening van de 
aangifte”, en dat het “in deze zaak (…) van zelf spreekt dat (de verweer-
ster), zodra haar opmerkingen op de processen-verbaal die in boetes 
voorzagen, waren verworpen en het dossier was overgedragen ‘aan de 
chef van het controlekantoor van de belasting over de toegevoegde 
waarde zodat hij de verschuldigde boetes kon vastleggen’, een reeds 
verkregen en dadelijk belang had om die processen-verbaal nietig te 
doen verklaren en zij niet hoefde te wachten tot haar een dwangbevel 
werd betekend”.

Aldus schendt het arrest noch de voormelde artikelen 17 en 18 noch 
enige andere in dit onderdeel vermelde wettelijke bepaling.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vijfde onderdeel

Het arrest overweegt dat, door het feit dat de eerste rechter verweer-
sters vordering ontvankelijk heeft verklaard, “het voorrecht dat de 
administratie geniet, niet werd belemmerd” en dat “zij voor het overige 
de procedure heeft voortgezet door ten laste van [de verweerster] twee 
dwangbevelen uit te vaardigen, met de daaraan verbonden rechtsge-
volgen”.

Met die overwegingen schendt het arrest niet de in het onderdeel 
vermelde wettelijke bepalingen en miskent het evenmin het daarin 
vermelde algemeen rechtsbeginsel betreffende de continuïteit van de 
openbare dienst.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek bepaalt, in het eerste lid, 
dat, tegen de belastingadministratie de vordering inzake de geschillen 
bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32o, slechts wordt toegelaten indien de 
eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde admi-
nistratief beroep heeft ingesteld, en, in het tweede lid, dat de vordering 
ingesteld wordt ten vroegste zes maanden vanaf de datum van ontvangst 
van het administratief beroep zo over dit beroep geen uitspraak is 
gedaan en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot 
het administratief verhaal.
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Overeenkomstig artikel 84, eerste en tweede lid, Btw-wetboek worden 
moeilijkheden inzake de heffing van de belasting die vóór het inleiden 
van een rechtsgeding ontstaan, opgelost door de minister van Financiën 
en treft hij met de belastingschuldigen dadingen, voor zover deze niet 
leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting.

Laatstgenoemde bepaling verplicht de belastingschuldige die de 
toepassing van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
betwist, niet de daarin bedoelde moeilijkheden aan de minister van 
Financiën voor te leggen en het legt hem geen enkel vormvereiste noch 
termijn op om dat te doen. Bijgevolg organiseert zij geen voorafgaand 
administratief beroep in de zin van het voormelde artikel 1385undecies. 

Een dergelijk beroep wordt evenmin krachtens artikel 84 georganiseerd.
Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Het arrest vermeldt dat “er hier geen toepassing dient te worden gemaakt 
van artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek”, aangezien 
het in artikel 84 Btw-wetboek bedoelde beroep geen beroep is dat door of 
krachtens de wet wordt georganiseerd en dat “het geschil (bovendien) geen 
betrekking (heeft) op “de heffing van de belasting” maar op de gegrondheid 
van de fiscale geldboetes die de administratie wil opleggen”.

Het arrest diende niet te antwoorden op de conclusie van de eiser 
die staande hield dat verweersters vordering niet ontvankelijk was 
omdat ze overeenkomstig artikel 1385undecies, tweede lid, Gerechte-
lijk Wetboek te laat was ingesteld ; het middel had immers niet langer 
belang wegens de beslissing van het arrest om geen toepassing te maken 
van artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer D’Aout (bij de balie te 
Luik) en de heer T’Kint.

N° 226

3o kamer — 16 april 2012
(C.11.0602.F)

VONNisseN eN arresteN. — BUrGerlijke zakeN. — alGemeeN. — ONDer-
tekeNiNG VaN Het VONNis DOOr De recHters Die De BeslissiNG HeBBeN GewezeN. 
— GeeN ONDertekeNiNG. — VeraNtwOOrDiNG. — GeeN VeraNtwOOrDiNG. — 
GelDiGHeiD VaN De BeslissiNG.
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Wanneer een beslissing, die gewezen is door een collegiale kamer, slechts is 
ondertekend door twee van de rechters die het hebben gewezen en door de 
griffier, en is uitgesproken door één van die rechters krachtens een beschik-
king tot vervanging van de eerste voorzitter, waarin vastgesteld wordt dat 
de kamervoorzitter wettig verhinderd was de beslissing uit te spreken, maar 
waarin de onmogelijkheid voor laatstgenoemde om het arrest te onderte-
kenen evenwel niet is verantwoord overeenkomstig Artikel 785, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, leidt het ontbreken van de handtekening van 
die magistraat, met toepassing van Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, 
tot de nietigheid van het arrest. (Artt. 779, 782, eerste lid, 782bis en 785, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(D. e.a. t. fraNse GemeeNscHaP)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 1 maart 2011 van het 
hof van beroep te Bergen.

De zaak is bij beschikking van 22 maart 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDel

De eisers voeren volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 779, 782, eerste lid, 782bis, 785, eerste lid, en 1042 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat de vordering van de eisers verwerpt en hen veroordeelt in de 
kosten van de twee instanties, met inbegrip van de basisrechtsplegingsvergoe-
ding van 2.000 euro per instantie, wijst erop dat het werd gewezen door de heer 
G., kamervoorzitter, mevrouw M. O., voorzitter, en mevrouw F. T., raadsheer, 
maar is alleen ondertekend door mevrouw de voorzitter O., mevrouw de raads-
heer T. en door de griffier, terwijl de uitspraak van dat arrest, op 1 maart 2011, 
is ondertekend door mevrouw de voorzitter O., die, met het oog op de uitspraak, 
werd aangewezen als vervanger van mijnheer de voorzitter G., en door de griffier.

Grieven

Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel kan 
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat dezen alle 
zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond. Artikel 782, eerste lid, van 
datzelfde wetboek bepaalt dat het vonnis, vóór de uitspraak ervan, wordt onder-
tekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier, en artikel 785, 
eerste lid, bepaalt dat, indien de voorzitter of een van de rechters in de onmo-
gelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding 
maakt onderaan op de akte. De beslissing is in dat geval geldig met de handteke-
ning van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.
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Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat alleen de handtekening van alle 
magistraten die de beslissing hebben gewezen of, bij gebrek daaraan, de vermel-
ding bepaald in artikel 785, eerste lid, een garantie vormt voor de authenticiteit 
en de onaantastbaarheid van de beslissing die enkel door de voorzitter of door 
zijn vervanger zal worden uitgesproken.

Krachtens artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt het vonnis uitge-
sproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwe-
zigheid van de andere rechters. Het tweede lid bepaalt dat, indien een kamer-
voorzitter wettig verhinderd is het vonnis uit te spreken waarvoor hij aan de 
beraadslaging heeft deelgenomen, de voorzitter van het gerecht een andere 
rechter kan aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.

Het arrest stelt vast dat mijnheer de voorzitter G. deelgenomen heeft aan de 
beraadslaging. Nochtans is het arrest niet door hem ondertekend en bevat het 
evenmin de vaststelling, door de griffier, dat die magistraat in de onmogelijkheid 
verkeerde het arrest te ondertekenen. De vermelding van de beschikking waarin 
vastgesteld wordt dat mijnheer de voorzitter G. de zitting van 1 maart 2011, 
waarop het arrest werd uitgesproken, niet heeft kunnen bijwonen, en waarin, 
met het oog daarop, zijn vervanger wordt aangewezen, vormt op zich geenszins de 
vaststelling van de verhindering om te ondertekenen.

Het arrest is bijgevolg nietig, daar het alle in het middel aangegeven bepa-
lingen schendt.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Krachtens artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt het 
vonnis, vóór de uitspraak ervan, ondertekend door de rechters die het 
hebben gewezen en door de griffier.

Artikel 785, eerste lid, van dat wetboek, bepaalt dat, indien de voor-
zitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het 
vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan 
op de akte, en dat de beslissing geldig is met de handtekening van de 
overige rechters die ze hebben uitgesproken.

Krachtens artikel 782bis, eerste lid, van datzelfde wetboek, wordt 
het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft 
gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters. 

Het tweede lid van dat artikel bepaalt evenwel dat, indien een kamer-
voorzitter wettig verhinderd is het vonnis uit te spreken, de voorzitter 
van het gerecht een andere rechter kan aanwijzen om hem op het ogen-
blik van de uitspraak te vervangen.

Het arrest, dat is gewezen door een collegiale kamer van het hof van 
beroep, is slechts ondertekend door twee van de rechters die het hebben 
gewezen en door de griffier, en is uitgesproken door één van die rechters.

Het arrest stelt vast dat de kamervoorzitter, die wettig verhinderd was 
het uit te spreken, met het oog op de uitspraak is vervangen door die 
bijzitter krachtens een beschikking van de eerste voorzitter, waarvan 
het arrest melding maakt.

De onmogelijkheid voor de kamervoorzitter om het arrest te onderte-
kenen, is evenwel niet verantwoord overeenkomstig artikel 785, eerste 
lid, Gerechtelijk Wetboek.
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Het ontbreken van de handtekening van die magistraat leidt, met 
toepassing van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek, tot de nietigheid van 
het arrest.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

16 april 2012 — 3o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Mahieu.

N° 227

3o kamer — 16 april 2012 
(S.11.0059.F)

1O cOllectieVe scHUlDeNreGeliNG. — tOelatiNG. — GescHil Betref-
feNDe Het VermOGeN. — cassatieBerOeP. — scHUlDBemiDDelaar. — OPrOe-
PiNG iN De zaak. — VerPlicHtiNG. — ONtVaNkelijkHeiD.

2O  cassatieBerOeP. — BUrGerlijke zakeN. — PersONeN DOOr Of teGeN wie 
cassatieBerOeP kaN Of mOet wOrDeN iNGestelD. — eisers eN VerweerDers. 
— cOllectieVe scHUlDeNreGeliNG. — tOelatiNG. — GescHil BetreffeNDe Het 
VermOGeN. — scHUlDBemiDDelaar. — OPrOePiNG iN De zaak. — VerPlicHtiNG. 
— ONtVaNkelijkHeiD.

1o en 2o Uit de artikelen 1675/7, § 1, eerste lid, en 1675/9, § 1, 4o, van het Gerech-
telijk Wetboek volgt dat het vermogen van de verzoeker, op het ogenblik dat 
hij toegelaten wordt tot de collectieve schuldenregeling, één geheel vormt 
en dat de rechten van de verzoeker daarop voortaan worden uitgeoefend 
door de schuldbemiddelaar ; aangezien het cassatieberoep betrekking heeft 
op een geschil betreffende het vermogen van de verzoeker, dat één geheel 
vormt, is het niet ontvankelijk wanneer het de schuldbemiddelaar niet in de 
zaak oproept. (Artt. 1675/7, § 1, eerste lid, en 1675/9, § 1, 4o, Gerechtelijk 
Wetboek)

(aVeVe N.V. t. s. e.a.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 7 februari 2011 van 
het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Het door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 Gerech-
telijk Wetboek ambtshalve tegen het cassatieberoep opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is niet gericht tegen de 
schuldbemiddelaar :

Krachtens artikel 1675/7, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, doet de 
beschikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop ontstaan 
tussen de schuldeisers en heeft ze de onbeschikbaarheid van het vermogen 
van de verzoeker tot gevolg.

Overeenkomstig artikel 1675/9, § 1, 4o, van hetzelfde wetboek, wordt de 
beschikking van toelaatbaarheid ter kennis gebracht van de betrokken 
schuldenaars onder toevoeging van de tekst van artikel 1675/7, waarbij 
zij op de hoogte worden gebracht van het feit dat iedere betaling, vanaf 
ontvangst van de beschikking, in handen van de schuldbemiddelaar 
moet gebeuren.

Uit die bepalingen volgt dat het vermogen van de verzoeker, op het 
ogenblik dat hij toegelaten wordt tot de collectieve schuldenregeling, 
één geheel vormt en dat de rechten van de verzoeker daarop voortaan 
worden uitgeoefend door de schuldbemiddelaar.

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van het arrest die, 
met bevestiging van het beroepen vonnis, op grond van artikel 1675/13 
Gerechtelijk Wetboek, voorziet in een gerechtelijke aanzuiveringsre-
geling met een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden in kapitaal, 
zonder de verkoop van het pand van de verweerder te bevelen.

Aangezien de zaak betrekking heeft op een geschil betreffende het 
vermogen van de verweerder, dat één geheel vormt, had de schuldbe-
middelaar moeten zijn opgeroepen in de zaak voor het Hof, wat niet is 
gebeurd.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is in zoverre gegrond.
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de 

vorderingen tot bindendverklaring van het arrest.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring 

van het arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

16 april 2012 — 3o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaat : de heer Verbist.
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N° 228

2o kamer — 17 april 2012
(P.11.0975.N)

1O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 6. 
— artikel 6.1. — recHt OP eeN eerlijk PrOces. — recHt OP BijstaND VaN 
aDVOcaat. — iNterPretatie eUrOPees HOf VOOr De recHteN VaN De meNs. — 
DraaGwijDte. — BePerkiNG. — VOOrwaarDe. 

2O aDVOcaat. — ONDerzOek iN strafzakeN. — VerDraG recHteN VaN De 
meNs. — artikel 6. — artikel 6.1. — recHt OP eeN eerlijk PrOces. — recHt 
OP BijstaND VaN aDVOcaat. — iNterPretatie eUrOPees HOf VOOr De recHteN 
VaN De meNs. — DraaGwijDte. — BePerkiNG. — VOOrwaarDe. 

3O ONDerzOek iN strafzakeN. — sOciaal strafrecHt. — arBeiDs-
iNsPectie. — sOciale iNsPecteUrs. — BeVOeGDHeDeN. — DraaGwijDte. — 
GeVOlG. — VerHOOr mits BijstaND VaN aDVOcaat.

4O arBeiD. — allerlei. — sOciaal strafrecHt. — arBeiDsiNsPectie. — 
sOciale iNsPecteUrs. — BeVOeGDHeDeN. — DraaGwijDte. — GeVOlG. — 
VerHOOr mits BijstaND VaN aDVOcaat.

1o en 2o Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door Artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist 
slechts dat een verdachte toegang tot een advocaat wordt verleend bij 
zijn verhoor door de politie, in zoverre hij zich in een kwetsbare positie 
bevindt  (1).

3o en 4o Uit de artikelen 3 tot 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende 
de arbeidsinspectie die de bevoegdheden van de sociale inspecteurs bepalen, 
volgt dat de sociale inspecteurs niet de mogelijkheid hebben de vrijheid te 
benemen van de aan hun toezicht onderworpen personen of andere dwang-
maatregelen tegen hen te gebruiken, zodat de aldus aan de sociale inspec-
teurs toegekende beperkte bevoegdheid op zich niet tot gevolg heeft dat een 
werkgever die door een sociale inspecteur wordt verhoord, zich in een kwets-
bare positie bevindt en tijdens het verhoor de bijstand moet genieten van een 
raadsman. 

(D.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 7 april 2011.

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

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie : Cass. 28 feb. 2012, AR P.11.1802.N, AC 2012, nr. 138.
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II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals misken-
ning van het recht van verdediging, het recht op een eerlijk proces en 
het recht op bijstand van een advocaat : het arrest dat onterecht oordeelt 
dat eisers recht van verdediging niet is miskend door het gebrek aan 
bijstand van een advocaat bij zijn verhoor door de verschillende sociale 
inspecteurs, op grond dat hij van die bijstand afstand zou hebben gedaan 
en ook niet van vrijheid was beroofd, besluit tot de gegrondheid van de 
vervolging door zelfbeschuldigende verklaringen van de eiser in acht te 
nemen die hij bij gebreke aan bijstand van een raadsman niet correct 
heeft ingeschat. 

3. Het arrest oordeelt niet dat de eiser afstand heeft gedaan van het 
recht op bijstand van een raadsman. Het stelt alleen vast dat de eiser 
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die hij had om bijstand 
van een advocaat te vragen en een beroep te doen op zijn zwijgrecht.

In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en 
mist het aldus feitelijke grondslag.

4. Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist 
slechts dat een verdachte toegang tot een advocaat wordt verleend bij 
zijn verhoor door de politie, in zoverre hij zich in een  kwetsbare positie 
bevindt.

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

5. Uit de artikelen 3 tot 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende 
de arbeidsinspectie die de bevoegdheden van de sociale inspecteurs 
bepalen, volgt dat de sociale inspecteurs niet de mogelijkheid hebben 
de vrijheid te benemen van de aan hun toezicht onderworpen personen 
of andere dwangmaatregelen tegen hen te gebruiken. De aldus aan de 
sociale inspecteurs toegekende beperkte bevoegdheid heeft op zich niet 
tot gevolg dat een werkgever die door een sociale inspecteur wordt 
verhoord, zich in een kwetsbare positie bevindt.

6. Met de redenen die het arrest bevat (p. 14, ro 25 en 26), stellen de 
appelrechters vast dat de eiser zich bij de diverse verhoren door de 
verschillende sociale inspecteurs nooit in een kwetsbare positie heeft 
bevonden. Zij oordelen op die grond naar recht dat eisers recht van 
verdediging niet is miskend doordat hij bij het verhoor door de sociale 
inspectie geen bijstand genoot van een raadsman.

In zoverre het middel aanvoert dat artikel 6 EVRM werd geschonden 
doordat bij de beoordeling van de schuldvraag rekening werd gehouden 
met de verklaringen die de eiser zonder bijstand van een raadsman heeft 
afgelegd, kan het niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Cauter 
(bij de balie te Gent).

N° 229
2o kamer — 17 april 2012

(P.11.1300.N)

1O misDrijf. — allerlei. — BelaGiNG. — iNstelleN VaN De strafVOrDeriNG. 
— VOOrwaarDe. — klacHt. — BeGriP.

2O misDrijf. — sOOrteN. — allerlei. — klacHtmisDrijf. — BelaGiNG. — 
iNstelleN VaN De strafVOrDeriNG. — VOOrwaarDe. — klacHt. — BeGriP.

3O strafVOrDeriNG. — BelaGiNG. — iNstelleN VaN De strafVOrDeriNG. — 
VOOrwaarDe. — klacHt. — BeGriP. 

4O misDrijf. — allerlei. — BelaGiNG. — aaNGifte. — klacHt. — VOOr-
waarDe.

5O misDrijf. — sOOrteN. — allerlei. — klacHtmisDrijf. — BelaGiNG. — 
aaNGifte. — klacHt. — VOOrwaarDe.

6O misDrijf. — allerlei. — BelaGiNG. — BestaaN VaN klacHt. — ONaaN-
tastBare BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. 

7O misDrijf. — sOOrteN. — allerlei. — klacHtmisDrijf. — BelaGiNG. — 
BestaaN VaN klacHt. — ONaaNtastBare BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. 

8O ONaaNtastBare BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — 
misDrijf VaN BelaGiNG. — BestaaN VaN klacHt.

9O cassatie. — BeVOeGHeiD VaN Het HOf. — allerlei. — strafzakeN. — 
misDrijf VaN BelaGiNG. — BestaaN VaN klacHt. — ONaaNtastBare BeOOrDe-
liNG DOOr De feiteNrecHter. — marGiNale tOetsiNG. — GreNs.

1o, 2o en 3o De klacht van de persoon die beweert te worden belaagd, als 
noodzakelijke voorwaarde voor de vervolging van het in Artikel 442bis van 
het Strafwetboek omschreven misdrijf van belaging, bestaat hierin dat die 
persoon aangifte doet aan de overheid, waarbij hij te kennen geeft dat hij de 
strafrechtelijke vervolging van de dader van het misdrijf wenst. (Art. 442bis 
Strafwetboek)
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4o en 5o Ook al zijn geen specifieke vormvereisten vereist, is de enkele aangifte 
van het misdrijf van belaging geen klacht als bedoeld in Artikel 442bis, 
tweede lid, Strafwetboek, wanneer de benadeelde van het misdrijf niet op 
ondubbelzinnige wijze vraagt dat een strafvervolging wordt ingesteld  (1)  (2). 
(Art. 442bis Strafwetboek)

6o, 7o, 8o en 9o De rechter stelt het bestaan van een klacht wegens het misdrijf 
van belaging onaantastbaar in feite vast ; het Hof kan enkel nagaan of 
de appelrechters uit de door hen gedane vastgestelde feiten geen gevolgen 
trekken die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen 
worden verantwoord (3). (Art. 442bis, tweede lid, Strafwetboek)

(r. t. B. e.a.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 juni 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

14. Het middel voert aan dat de strafvordering voor de telastleg-
gingen B en C onontvankelijk diende te worden verklaard : belaging is 
een klachtmisdrijf ; in hun respectieve aangiften van 5 september 2008 
hebben noch de eerste verweerder, noch de tweede verweerster “expressis 
verbis” klacht neergelegd lastens de eiseres wegens belaging (telastleg-
ging B) ; zij hebben enkel gevraagd dat de eiseres zou worden aange-
maand de verweerders met rust te laten.

15. In zoverre het middel niet aangeeft waarom de strafvordering voor 
de telastlegging C onontvankelijk zou zijn, is het wegens onduidelijk-
heid niet ontvankelijk.

16. Artikel 442bis, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat het misdrijf 
belaging alleen kan worden vervolgd op een klacht van de persoon die 
beweert te worden belaagd. 

De klacht bestaat hierin dat de persoon die beweert te zijn belaagd, 
aangifte doet aan de overheid, waarbij hij te kennen geeft dat hij de 
strafrechtelijke vervolging van de dader van het misdrijf wenst.

Ook al zijn geen specifieke vormvereisten vereist, is de enkele aangifte 
van het misdrijf geen klacht als bedoeld in artikel 442bis, tweede lid, 

  (1)  Zie : Cass. 11 maart 2008, AR P.08.0011.N, AC 2008, nr. 170.
  (2), (3)  Zie : Cass. 1 juni 2010, AR P.10.0155.N, AC 2010, nr. 381.

ARREST-2012-04.indb   939 06/03/13   17:15



940 ARRESTEN VAN CASSATIE 17.4.12 - N° 229

voormeld, wanneer de benadeelde van het misdrijf niet op ondubbelzin-
nige wijze vraagt dat een strafvervolging wordt ingesteld. 

17. De rechter stelt het bestaan daarvan onaantastbaar in feite vast. 
In zoverre het middel opkomt tegen die beoordeling door de rechter 

of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, is het niet ontvankelijk.  Het Hof kan enkel nagaan of de 
appelrechters uit de door hen gedane vastgestelde feiten geen gevolgen 
trekken die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet 
kunnen worden verantwoord.

18. De appelrechters stellen vast dat :
 — in het aanvankelijk proces-verbaal (stuk 30) door de verweerders 

wel degelijk klacht werd ingediend uit hoofde van belaging ;
 — uit de redactie van het voormeld aanvankelijk proces-verbaal 

waarin door de verbalisant een “kort relaas van de feiten” wordt geak-
teerd, blijkt dat de verweerders uitdrukkelijk de wens hebben geuit om 
klacht neer te leggen uit hoofde van belaging.

Zij oordelen dat de aangifte van de verweerders een klacht is waarbij 
de benadeelde van het misdrijf op ondubbelzinnige wijze vraagt dat een 
strafvervolging wordt ingesteld om reden dat uit het verhoor van de 
tweede verweerster (stuk 22) blijkt dat zij uitdrukkelijk stelt dat zij 
wenst dat de eiseres aangemaand wordt om hen volledig met rust te 
laten.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in 2/3 van de kosten en laat de overige kosten 

ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

17 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Andersluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Janssens (bij de balie te Dendermonde).
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N° 230

2o kamer — 17 april 2012

(P.11.1403.N)

1O Verzet. — VOOr Verzet VatBare BeslissiNGeN.

2O BUrGerlijke recHtsVOrDeriNG. — BUrGerlijke VOrDeriNG Uit 
misDrijf. — BeHaNDeliNG VOOr Het GerecHt Dat UitsPraak Heeft GeDaaN OVer 
De strafVOrDeriNG. — VOrDeriNG VaN VONNis OP teGeNsPraak DOOr meest 
GereDe Partij. — Niet VerscHijNeNDe Partij. — Partij Die Nalaat cONclUsie 
te NemeN. — GeVOlG.

3O Verzet. — BUrGerlijke VOrDeriNG Uit misDrijf. — BeHaNDeliNG VOOr Het 
GerecHt Dat UitsPraak Heeft GeDaaN OVer De strafVOrDeriNG. — VOrDeriNG 
VaN VONNis OP teGeNsPraak DOOr meest GereDe Partij. — Niet VerscHijNeNDe 
Partij. — Partij Die Nalaat cONclUsie te NemeN. — GeVOlG.

4O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 6. — 
artikel 6.1. — recHt OP tOeGaNG tOt eeN recHter. — BUrGerlijke VOrDeriNG 
Uit misDrijf. — BeHaNDeliNG VOOr Het GerecHt Dat UitsPraak Heeft GeDaaN 
OVer De strafVOrDeriNG. — BePaliNG VaN cONclUsietermijNeN eN recHtsDaG 
DOOr De recHter. — Partij Die Niet VerscHijNt eN Nalaat cONclUsie OVer te 
leGGeN. — BeslissiNG. — mOGelijkHeiD tOt Verzet. — Vereiste 

5O Verzet. — BUrGerlijke VOrDeriNG Uit misDrijf. — BeHaNDeliNG VOOr Het 
GerecHt Dat UitsPraak Heeft GeDaaN OVer De strafVOrDeriNG. — BePaliNG 
VaN cONclUsietermijNeN eN recHtsDaG DOOr De recHter. — Partij Die Niet 
VerscHijNt eN Nalaat cONclUsie OVer te leGGeN. — BeslissiNG. — GeeN mOGe-
lijkHeiD tOt Verzet. — BestaaNBaarHeiD met Het recHt OP tOeGaNG tOt eeN 
recHter.

1O Verzet kan slechts aangetekend worden tegen een vonnis dat bij verstek 
is gewezen, maar niet tegen een vonnis op tegenspraak. (Art. 187 Wetboek 
van Strafvordering)

2o en 3o De wijze van instaatstelling, bepaald in Artikel 4, derde tot twaalfde 
lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, laat de meest gerede 
partij toe op de rechtsdag een vonnis op tegenspraak te vorderen zodat de 
partij die alsdan niet verschijnt en nalaat conclusie te nemen binnen de 
door de rechter bepaalde termijn, niet beschikt over de mogelijkheid alsnog 
verzet aan te tekenen. (Art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Straf-
vordering)

4o en 5o Artikel 6.1 EVRM vereist niet dat een partij die regelmatig werd opge-
roepen en de gelegenheid werd geboden conclusie te nemen overeenkomstig 
de bepalingen van Artikel 4, derde tot elfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering, maar niet verschijnt, noch vertegenwoordigd wordt door 
een raadsman en nalaat tijdig conclusie over te leggen, alsnog de mogelijk-
heid moet worden geboden verzet aan te tekenen tegen de beslissing die 
aldus gewezen wordt.

(m. t. O.V. imea B.V., iNtercOmmUNale maatscHaPPij  
VOOr eNerGieVOOrzieNiNG aNtwerPeN)
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arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 28 juni 2011.

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

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 4 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 186 en 187 Wetboek 
van Strafvordering, evenals miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel van het recht van verdediging : wanneer de benadeelde partij er 
voor opteert haar burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter te 
brengen, zijn de regels van het strafprocesrecht van toepassing ; degene 
die bij verstek is veroordeeld, kan overeenkomstig artikel 187 Wetboek 
van Strafvordering hiertegen in verzet komen ; uit de processtukken 
blijkt dat de eiser nooit persoonlijk aanwezig was op enige rechtszit-
ting, noch vertegenwoordigd werd door een advocaat ; hij heeft bijgevolg 
nooit tegenspraak kunnen voeren ; het feit dat het arrest van 30 maart 
2010 “op tegenspraak” gewezen werd, doet geen afbreuk aan eisers recht 
om verzet aan te tekenen.

2. Artikel 4, elfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring bepaalt : “Behoudens akkoord van de partijen of de in artikel 748, 
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde uitzondering, worden de 
conclusies die na het verstrijken van de in het tiende lid vastgestelde 
termijnen worden overgelegd, ambtshalve uit de debatten geweerd. Op 
de vastgestelde dag kan de meest gerede partij een vonnis op tegen-
spraak vorderen.”

Artikel 187, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat hij die 
bij verstek is veroordeeld, tegen het vonnis in verzet kan komen binnen 
een termijn van vijftien dagen na de dag waarop het is betekend.

Verzet kan slechts aangetekend worden tegen een vonnis dat bij 
verstek is gewezen, maar niet tegen een vonnis op tegenspraak.

De wijze van instaatstelling, bepaald in artikel 4, derde tot twaalfde 
lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, laat de meest 
gerede partij toe op de rechtsdag een vonnis op tegenspraak te vorderen. 
De partij die alsdan niet verschijnt en nalaat conclusie te nemen binnen 
de door de rechter bepaalde termijn, beschikt niet over de mogelijkheid 
alsnog verzet aan te tekenen.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in 
zoverre naar recht.
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3. Het hof van beroep stelt onaantastbaar vast dat :
 — de eiser bij schrijven van 23 oktober 2009 aan zijn woonplaats op de 

hoogte werd gebracht van de verdere gang van de procedure en in bijlage 
een afschrift ontving van de bepaling van artikel 4 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering ;

 — een afschrift van het verzoekschrift van de verweerster bij gerechts-
brief van 12 november 2009 ter kennis werd gebracht aan de eiser ;

 — deze zending tegen ontvangstbewijs op 17 november 2009 aan de eiser 
persoonlijk werd afgeleverd ;

 — bij beschikking van 7 december 2009 de partijen op de hoogte werden 
gebracht van de bepaling van de conclusietermijnen en van de rechtsdag ;

 — een afschrift van die beschikking bij gerechtsbrief van 8 december 
2009 tegen ontvangstbewijs werd afgeleverd op 11 december 2009 aan 
eisers woonplaats ;

 — op de vastgestelde rechtsdag de eiser niet verscheen, noch vertegen-
woordigd werd alhoewel hij regelmatig opgeroepen werd, en de verweer-
ster de toepassing van artikel 4, elfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering vorderde.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht dat 
het arrest van 30 maart 2010 dat hierop gewezen werd, een arrest op 
tegenspraak is en het door de eiser hiertegen aangetekende verzet niet 
ontvankelijk is.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM : het feit 
dat de benadeelde partij die zijn burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter brengt, overeenkomstig artikel 4, elfde lid, Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering systematisch het rechtsmiddel van 
verzet kan uitsluiten wanneer de beweerdelijk schadeveroorzakende 
partij afwezig blijft ter rechtszitting, leidt tot het absoluut aantasten 
van het recht op toegang tot een rechter.

8. Artikel 6.1 EVRM vereist niet dat een partij die regelmatig werd 
opgeroepen en de gelegenheid werd geboden conclusie te nemen overeen-
komstig de bepalingen van artikel 4, derde tot elfde lid, Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering, maar niet verschijnt, noch verte-
genwoordigd wordt door een raadsman en nalaat tijdig conclusie over 
te leggen, alsnog de mogelijkheid moet worden geboden verzet aan te 
tekenen tegen de beslissing die aldus gewezen wordt.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
De appelrechters die in die zin oordelen, verantwoorden hun beslissing 

naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet aangenomen worden.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Souidi (bij de balie te Antwerpen).

N° 231

2o kamer. — 17 april 2012
(P.11.1697.N)

1O straf. — alGemeeN. — straf eN maatreGel. — wettiGHeiD. — waNBeDrijf 
strafBaar met GeVaNGeNisstraf eN GelDBOete. — werkstraf met VerVaN-
GeNDe GeVaNGeNisstraf OPGeleGD aaN De scHUlDiG VerklaarDe BeklaaGDe. — 
GeeN GelDBOete. — GeeN VerzacHteNDe OmstaNDiGHeDeN. — GeVOlG.

2O straf. — aNDere straffeN. — werkstraf. — waNBeDrijf strafBaar met 
GeVaNGeNisstraf eN GelDBOete. — werkstraf met VerVaNGeNDe GeVaNGeNis-
straf OPGeleGD aaN De scHUlDiG VerklaarDe BeklaaGDe. — GeeN GelDBOete. 
— GeeN VerzacHteNDe OmstaNDiGHeDeN. — wettiGHeiD.

1o en 2o Legt een onwettige straf op, de rechter die een beklaagde schuldig 
verklaart aan een wanbedrijf dat gestraft wordt met een gevangenisstraf 
en met een geldboete, en hem vervolgens enkel een werkstraf oplegt met 
een vervangende gevangenisstraf, zonder hem evenwel te veroordelen tot de 
bijkomende straf van een geldboete of zonder verzachtende omstandigheden 
in aanmerking te nemen  (1).

(PrOcUreUr GeNeraal Bij Het HOf VaN BerOeP te aNtwerPeN t. a.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 21 september 2011.

De eiser voert in een verzoekschrift dat 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 de artikelen 1, 2, 3, 7, 37ter, 
38, 40, 392, 398, eerste lid, en 399, eerste lid, Strafwetboek : het arrest  
 

  (1)  Zie : Cass. 12 feb. 2003, AR P.02.1530.F, AC 2003, nr. 102.
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veroordeelt de verweerder wegens het wanbedrijf van artikel 399, eerste 
lid, Strafwetboek tot een werkstraf van honderdveertig uren zonder 
bijkomende geldboete ; deze straf mag evenwel enkel opgelegd worden 
als hoofdstraf, te dezen in de plaats van een hoofdgevangenisstraf van 
twee maanden tot twee jaar, en er wordt geen door artikel 399, eerste 
lid, Strafwetboek bepaalde geldboete van vijftig tot tweehonderd euro, 
zijnde een door dat artikel verplicht gestelde bijkomende straf, uitge-
sproken ; aldus is de uitgesproken straf onwettig. 

2. Artikel 37ter, § 1, eerste zin, Strafwetboek bepaalt : “Indien een feit 
van die aard is om door een politiestraf of een correctionele straf gestraft 
te worden, kan de rechter als hoofdstraf een werkstraf opleggen. Binnen 
de perken van de op het misdrijf gestelde straffen, alsook van de wet op 
grond waarvan de zaak voor hem werd gebracht, voorziet de rechter in 
een gevangenisstraf of in een geldboete die van toepassing kan worden 
ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd.”

3. Artikel 399, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat hij die zich schuldig 
maakt aan slagen of verwondingen die een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, gestraft 
wordt met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geld-
boete van vijftig euro tot tweehonderd euro. 

4. De appelrechters verklaren de verweerder schuldig aan het in 
artikel 399, eerste lid, Strafwetboek omschreven misdrijf. 

Zij leggen hem vervolgens uit dien hoofde enkel een werkstraf van 
honderdveertig uren op (met een vervangende gevangenisstraf van zeven 
maanden), zonder hem evenwel te veroordelen tot de bijkomende straf 
van een geldboete en zonder verzachtende omstandigheden in aanmer-
king te nemen.

Aldus leggen de appelrechters de verweerder een onwettige straf op.

Het middel is gegrond.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

5. De onwettigheid van de straf tast de wettigheid van de schuldigver-
klaring niet aan.

6. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing over-
eenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de aan de 
verweerder opgelegde straf en over de bijdrage aan het Slachtofferfonds.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten van het cassatie-
beroep en laat de overige helft ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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17 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal.

N° 232

2o kamer — 17 april 2012
(P.12.0240.N)

1O ONDerzOeksGerecHteN. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — 
cONtrOle OVer De tOePassiNG VaN De BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe OBser-
Vatie. — OBserVatie GesteUND Of afGeleiD Uit OBserVatie aaNGeweND iN 
aNDer strafDOssier. — GeVOlG.

2O ONDerzOek iN strafzakeN. — BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe VaN 
OBserVatie. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — cONtrOle OVer De 
tOePassiNG VaN De OBserVatie. — OBserVatie GesteUND Of afGeleiD Uit OBser-
Vatie aaNGeweND iN aNDer strafDOssier. — GeVOlG.

3O ONDerzOeksGerecHteN. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — 
cONtrOle OVer De tOePassiNG VaN De BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe OBser-
Vatie. — OBserVatie GesteUND Of afGeleiD Uit OBserVatie aaNGeweND iN 
aNDer strafDOssier. — aNDer strafDOssier NOG iN GerecHtelijk ONDerzOek. 
— GeeN GeHele Of GeDeeltelijke iNzaGe VaN Niet-afGeslOteN strafDOssier. 
— cONtrOle OVer De tOePassiNG VaN De BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe OBser-
Vatie iN Niet-afGeslOteN DOssier. — OmVaNG.

4O ONDerzOek iN strafzakeN. — BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe VaN 
OBserVatie. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — cONtrOle OVer De 
tOePassiNG VaN De OBserVatie. — OBserVatie GesteUND Of afGeleiD Uit 
OBserVatie aaNGeweND iN aNDer strafDOssier. — aNDer strafDOssier NOG iN 
GerecHtelijk ONDerzOek. — GeeN GeHele Of GeDeeltelijke iNzaGe VaN Niet-
afGeslOteN strafDOssier. — cONtrOle OVer De tOePassiNG VaN De BijzONDere 
OPsPOriNGsmetHODe OBserVatie iN Niet-afGeslOteN DOssier. — OmVaNG.

5O ONDerzOeksGerecHteN. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — 
cONtrOle OVer De tOePassiNG VaN De BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe OBser-
Vatie. — OBserVatie GesteUND Of afGeleiD Uit OBserVatie aaNGeweND iN 
aNDer strafDOssier. — cONclUsies. — Verweer OVer De reGelmatiGHeiD VaN 
De OBserVatie aaNGeweND iN Niet-afGeslOteN strafDOssier. — Verweer OVer 
De imPact OP De reGelmatiGHeiD VaN De OBserVatie aaNGeweND iN afGeleiD 
DOssier. — GeVOlG.

6O ONDerzOek iN strafzakeN. — BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe VaN 
OBserVatie. — kamer VaN iNBescHUlDiGiNGstelliNG. — cONtrOle OVer De 
tOePassiNG VaN De BijzONDere OPsPOriNGsmetHODe OBserVatie. — OBserVatie 
GesteUND Of afGeleiD Uit OBserVatie aaNGeweND iN aNDer strafDOssier. — 
cONclUsies. — Verweer OVer De reGelmatiGHeiD VaN De OBserVatie aaNGe-
weND iN Niet-afGeslOteN strafDOssier. — Verweer OVer De imPact OP De 
reGelmatiGHeiD VaN De OBserVatie aaNGeweND iN afGeleiD DOssier. — GeVOlG.

1o en 2o De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig Artikel 235ter 
Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid moet onderzoeken van de in 

ARREST-2012-04.indb   946 06/03/13   17:15



N° 232 - 17.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 947

een strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie, die 
is gesteund op of afgeleid uit een in een ander strafdossier aangewende 
bijzondere opsporingsmethode observatie, dient daartoe ook de regelmatig-
heid te beoordelen van de in dat laatste strafdossier aangewende bijzondere 
opsporingsmethode observatie  (1).

3o en 4o De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig Artikel 235ter 
Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid moet onderzoeken van de in 
een strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie, die 
is gesteund op of afgeleid uit een in een ander strafdossier aangewende 
bijzondere opsporingsmethode observatie dat een gerechtelijk onderzoek 
betreft dat nog niet door de onderzoeksrechter aan de procureur des Konings 
krachtens Artikel 127, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is over-
gezonden en de procureur-generaal van oordeel is dat in het kader van de 
door Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bedoelde controle van de 
regelmatigheid van de in het eerste dossier aangewende bijzondere opspo-
ringsmethode observatie aan partijen geen gehele of gedeeltelijke inzage 
van het niet-afgesloten strafdossier kan worden gegeven, dient zijn controle 
van het eerste dossier te verrichten aan de hand van eensdeels de door 
Artikel 47septies, § 2, tweede en derde lid, bedoelde processen-verbaal en 
schriftelijke beslissingen van de bevoegde magistraat, waarvan de partijen 
kennis kunnen nemen en waarover zij tegenspraak kunnen voeren, en 
anderdeels het door Artikel 47septies, § 1, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering bedoelde vertrouwelijk dossier (2).

5o en 6o De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig Artikel 235ter 
Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid moet onderzoeken van de in 
een strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie, die is 
gesteund op of afgeleid uit een in een ander strafdossier aangewende bijzon-
dere opsporingsmethode observatie, is ertoe gehouden de in de conclusie 
aangevoerde opmerkingen van partijen over de regelmatigheid van de in 
het niet-afgesloten strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode 
observatie en hun impact op de regelmatigheid van de bijzondere opsporings-
methode observatie in het afgeleide dossier te beantwoorden (3).

(G.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in hoofdzaak gezegd :

1. In deze zaak stelt zich de vraag naar de aard en de omvang van 
de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling over de toepas-
sing van de bijzondere opsporingsmethode observatie wanneer dit onder-
zoeksgerecht vaststelt of aanneemt dat het strafdossier, dat bij toepas-
sing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering aan zijn controle is 
onderworpen, afgeleid is van, of gesteund is op, een ander nog niet afge-
sloten strafdossier waarin eveneens de bijzondere opsporingsmethode 
observatie werd toegepast.

2. In casu moest de kamer van inbeschuldigingstelling, nadat het 
dossier door de onderzoeksrechter was overgemaakt aan de procureur 

  (1), (2), (3)  Zie conclusie O.M.
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des Konings krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, Wetboek van Straf-
vordering, de controle doen over de toepassing van de bijzondere opspo-
ringsmethode observatie in een drugszaak. De verdediging voerde aan, 
en de kamer van inbeschuldigingstelling aanvaardde, dat het drugsdos-
sier was gesteund op de informatie bekomen in een nog niet afgesloten 
dossier van witwassen. De inverdenkinggestelde in de drugszaak vroeg 
om een gelijktijdige en volwaardige controle van de bijzondere opspo-
ringsmethode observatie aangewend in het witwasdossier.

3. De kamer van inbeschuldigingstelling ging over tot een controle 
van het witwasdossier bij toepassing van artikel 235quater Wetboek 
van Strafvordering, wat impliceert dat de inverdenkinggestelden niet 
werden gehoord. Bij arrest K/126/12 oordeelde het onderzoeksgerecht dat 
de bijzondere opsporingsmethode regelmatig verlopen was. Vervolgens 
deed de kamer van inbeschuldigingstelling de controle van het drugsdos-
sier met inachtname van alle voorschriften van artikel 235ter Wetboek 
van strafvordering. Bij arrest K/127/12 besliste het onderzoeksgerecht 
dat de uitgevoerde observatie in de drugszaak regelmatig was verlopen.

4. De inverdenkinggestelde in de drugszaak tekende cassatieberoep 
aan tegen beide arresten. Meteen kan gesteld worden dat de voorziening 
tegen het arrest K/126/12, gewezen bij toepassing van artikel 235quater 
Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is. De bestreden beslis-
sing is geen eindbeslissing en deed evenmin uitspraak bij toepassing van 
één der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering  (1).

5. Ofschoon er kritiek zou kunnen geuit worden op de concrete wijze 
waarop het onderzoeksgerecht in casu een verband legt tussen beide 
zaken om vervolgens in arrest K/127/12 tot het besluit te komen dat de 
observatie in de drugszaak regelmatig is, lijkt mij de door de kamer 
van inbeschuldigingstelling gevolgde werkwijze correct en komt het mij 
voor dat het arrest K/127/12 de censuur van Uw Hof doorstaat.

6. Het lijkt mij een logische toepassing van de artikelen 235ter en 
235quater Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, die geroepen is om in een dossier de controle van de toepas-
sing van de bijzondere opsporingsmethoden te doen overeenkomstig 
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, wanneer zij vaststelt dat 
dit dossier een spin-off is van een ander dossier, de toepassing van de 
bijzondere opsporingsmethoden in het moederdossier kan controleren 
bij toepassing van artikel 235quater van hetzelfde wetboek, voor zover 
dit tenminste binnen de territoriale bevoegdheid van het onderzoeks-
gerecht valt ; zoniet zal de procureur-generaal bij het hof van beroep 
waar de controle van het afgeleide dossier plaatsvindt zijn ambtgenoot 
bevoegd voor het moederdossier moeten verzoeken de controle van het 
moederdossier te laten doen door de territoriaal bevoegde kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

Deze laatste controle is uiteraard een voorlopige controle die hoe dan 
ook niet uitsluit dat op het geëigende moment in het moederdossier 

  (1)  Cass. 15 februari 2011, AR P.10.1665.N, AC 2011, nr. 134 met conclusie AG Duins-
laeger.
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nog een controle bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Straf-
vordering zal moeten gebeuren. Eventuele tegenstrijdigheid tussen de 
beslissing in het aanvankelijke dossier en de beslissing in het afgeleide 
dossier kunnen later eventueel nog geremedieerd worden bij toepassing 
van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, voor zover aan de voor-
waarden van die bepaling is voldaan en dat nog mogelijk is.

7. Toestaan dat in het kader van de voorliggende casus ook het moeder-
dossier zou moeten onderworpen aan een controle ex artikel 235ter 
Wetboek van Strafvordering, desgevallend zonder inzage of volledige 
inzage voor partijen van het open strafdossier, is niet verzoenbaar met 
de controle bepaald door artikel 235ter die per definitie plaatsvindt op 
het einde van het onderzoek en met inzage van het volledige strafdossier 
of, in de hypothese van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, na 
het einde van het onderzoek en met inzage van het volledige strafdos-
sier. Elke premature controle van het moederdossier, die niet uitgevoerd 
wordt overeenkomstig artikel 235quater, lijkt mij een controle contra 
legem of houdt minstens in dat de rechter die een sui generis procedure 
opzet zich ongeoorloofd op het terrein van de wetgever begeeft.

Bovendien zou een sui generis procedure met betrekking tot de controle 
van het moederdossier naar aanleiding van de volwaardige controle 
van het afgeleide dossier, toelaten om voortijdig “in te breken” in dat 
moederdossier, dat zich eventueel nog in het stadium van de proac-
tieve recherche kan bevinden, zelfs door iemand die geen partij is in dat 
moederdossier ; het zou dan immers volstaan om verdachte of inverden-
kinggestelde te zijn in het afgeleide dossier om inzage te verkrijgen in 
het moederdossier. 

8. Het eerste middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt 
naar recht ; het tweede dat daaruit is afgeleid, is daarom niet ontvanke-
lijk. Uit de ambtshalve toepassing van de procedure ex artikel 235quater 
Wetboek van Strafvordering in een niet afgesloten strafdossier ter gele-
genheid van de procedure ex artikel 235ter Wetboek van Strafvordering 
in een ander daarvan afgeleid strafdossier, kan op zich geen schending 
van artikel 6 EVRM of van het recht van verdediging worden afgeleid. 
Het derde middel kan niet worden aangenomen.

Conclusie : verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf 

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 januari 2012 (nr. 
K/126/12) (hierna arrest I).

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 januari 2012 
(nr. K/127/12) (hierna arrest II), gewezen na verwijzing bij arrest van het 
Hof van 13 december 2011.

De eiser voert in twee gelijkluidende memories die aan dit arrest zijn 
gehecht, drie middelen aan.
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest I is gewezen met toepassing van artikel 235quater Wetboek 
van Strafvordering in het witwasdossier GE.27.98.3278/09.  Het stelt vast 
dat de tijdens dit gerechtelijk onderzoek toegepaste bijzondere opspo-
ringsmethode observatie regelmatig is verlopen.

Het arrest I is geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een 
van de gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering.

Het cassatieberoep I is niet ontvankelijk.
2. Het arrest II verklaart de op artikel 235ter Wetboek van Straf-

vordering gesteunde vordering tot onderzoek van de regelmatigheid 
van de bijzondere opsporingsmethode observatie in het witwasdossier 
GE.27.98.3278/09 niet ontvankelijk, omdat dit dossier nog niet is meege-
deeld aan de procureur des Konings voor eindvordering.

Het arrest II is in zoverre geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak 
in een van de gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering.

Het cassatieberoep II is in zoverre niet ontvankelijk. 

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

 — artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
3. De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig 

artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid moet 
onderzoeken van de in een strafdossier aangewende bijzondere opspo-
ringsmethode observatie, die is gesteund op of afgeleid uit een in een 
ander strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode obser-
vatie, dient daartoe ook de regelmatigheid te beoordelen van de in dat 
laatste strafdossier aangewende bijzondere opsporingsmethode obser-
vatie.

4. Indien dit laatste strafdossier een gerechtelijk onderzoek betreft 
dat nog niet door de onderzoeksrechter aan de procureur des Konings 
krachtens artikel 127, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is 
overgezonden en de procureur-generaal van oordeel is dat in het 
kader van de door artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bedoelde 
controle van de regelmatigheid van de in het eerste dossier aangewende 
bijzondere opsporingsmethode observatie aan partijen geen gehele of 
gedeeltelijke inzage van het niet-afgesloten strafdossier kan worden 
gegeven, dient de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling 
te gebeuren aan de hand van eensdeels de door artikel 47septies, § 2, 
tweede en derde lid, bedoelde processen-verbaal en schriftelijke beslis-
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singen van de bevoegde magistraat, waarvan de partijen kennis kunnen 
nemen en waarover zij tegenspraak kunnen voeren, en  anderdeels het 
door artikel 47septies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
bedoelde vertrouwelijk dossier.

5. De kamer van inbeschuldigingstelling is ertoe gehouden de in de 
conclusie aangevoerde opmerkingen van partijen over de regelmatig-
heid van de in het niet-afgesloten strafdossier aangewende bijzondere 
opsporingsmethode observatie en hun impact op de regelmatigheid van 
de bijzondere opsporingsmethode observatie in het andere dossier te 
beantwoorden.

6. Het arrest oordeelt dat :
 — de kamer van inbeschuldigingstelling bij toepassing van artikel 235quater 

Wetboek van Strafvordering kennis heeft genomen van het vertrouwe-
lijk dossier in de zaak GE.27.98.3278/09, in samenhang met de voeging van 
eensluidend verklaarde afschriften ex artikel 47septies, § 2, laatste lid, 
Wetboek van Strafvordering van dit strafdossier ;

 — uit het arrest van 24 januari 2012 van de controle op grond van 
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering in de zaak GE.27.98.3278/09 
volgt dat de toegepaste bijzondere opsporingstechniek van de observatie 
in deze zaak op volledig wettelijke gronden is tot stand gekomen en ten 
uitvoer gelegd ;

 — in zoverre eisers in de zaak GE.60.F1.3202/11 neergelegde besluiten 
betrekking hebben op de zaak GE.27.98.3278/09, de erin ontwikkelde argu-
menten geen antwoord behoeven omdat dit dossier niet ter behandeling 
voorligt ;

 — de beweringen van de eiser met betrekking tot de observatie 
in het dossier GE.27.98.3278/09 geen steun vinden in het onderzoek ex 
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering.

Die beslissing, die aldus de regelmatigheid van de bijzondere opsporings-
methode observatie in het niet-afgesloten strafdossier GE.27.98.3278/09 
en de impact ervan op de regelmatigheid van de bijzondere opsporings-
methode observatie in de zaak GE.60.F1.3202/11 uitsluitend toetst op 
grond van de op niet-tegensprekelijke wijze uitgevoerde controle ex 
artikel 235quater Wetboek van Strafvordering en die oordeelt dat de 
argumenten van de eiser ter zake om die reden geen antwoord behoeven, 
is niet naar recht verantwoord.

Middelen

7. De middelen van partijen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, behoeven geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest II in zoverre het uitspraak doet over 

de door artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bedoelde controle in 
het dossier GE.60.F1.3202/11.

Verwerpt het cassatieberoep I.
Verwerpt het cassatieberoep II voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest II.

Veroordeelt de eiser in de kosten van het cassatieberoep I en tot een 
derde van de kosten van het cassatieberoep II.

Laat de overige kosten van het cassatieberoep II ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

17 april  2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Andersluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Hende 
en de heer Scheerlinck (bij de balie te Gent).

N° 233
2o kamer — 17 april 2012

(P.12.0348.N)

1O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 6. — 
artikel 6.1. — ONDerzOek iN strafzakeN — ONDerzOeksrecHter. — OPsPOreN 
VaN telecOmmUNicatie. — lOkalisereN VaN telecOmmUNicatie. — telefONie-
maatreGel Die GeeN BijkOmeNDe iNfOrmatie OPleVert. — VermelDiNGeN iN Het 
strafDOssier.

2O ONDerzOek iN strafzakeN. — ONDerzOeksrecHter. — OPsPOreN VaN 
telecOmmUNicatie. — lOkalisereN VaN telecOmmUNicatie. — telefONiemaat-
reGel Die GeeN BijkOmeNDe iNfOrmatie OPleVert. — VermelDiNGeN iN Het 
strafDOssier.

3O ONDerzOeksrecHter. — OPsPOreN VaN telecOmmUNicatie. — lOkali-
sereN VaN telecOmmUNicatie. — telefONiemaatreGel Die GeeN BijkOmeNDe 
iNfOrmatie OPleVert. — VermelDiNGeN iN Het strafDOssier.

4O teleGraaf eN telefOON. — strafzakeN. — ONDerzOeksrecHter. — 
OPsPOreN VaN telecOmmUNicatie. — lOkalisereN VaN telecOmmUNicatie. — 
telefONiemaatreGel Die GeeN BijkOmeNDe iNfOrmatie OPleVert. — Vermel-
DiNGeN iN Het strafDOssier.

1o, 2o, 3o en 4o Artikel 6 EVRM en het beginsel van de wapengelijkheid vereisen 
niet dat omtrent een door Artikel 88bis Wetboek van Strafvordering bedoelde 
telefoniemaatregel die geen bijkomende informatie opleverde wegens het niet 
meer actief zijn van het geviseerde GSM-nummer, een omstandig proces-
verbaal wordt opgesteld en aan het strafdossier wordt toegevoegd, zodat de 
vermelding dat de maatregel geen bijkomende informatie heeft opgeleverd 
volstaat. (Art. 6 EVRM ; Art. 88bis Wetboek van Strafvordering)

(a.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 11 januari 2012.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf 

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Middel

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, 
alsmede miskenning van de wapengelijkheid : het strafdossier bevat 
geen verslag van de mini-instructie op het telefoonnummer (…) voor 
de periode 1 november 2009 tot en met 12 november 2009, waartoe de 
vervolgende partij wel toegang had ; er is concluderende informatie 
voorhanden, maar geen omstandig proces-verbaal ; aan de eiser werd een 
belangrijk bewijselement onttrokken, zodat zijn recht op een eerlijk 
proces werd miskend. 

4. Artikel 6 EVRM en het beginsel van de wapengelijkheid vereisen 
niet dat omtrent een door artikel 88bis Wetboek van Strafvordering 
bedoelde telefoniemaatregel die geen bijkomende informatie opleverde 
wegens het niet meer actief zijn van het geviseerde GSM-nummer, een 
omstandig proces-verbaal wordt opgesteld en aan het strafdossier wordt 
toegevoegd. De vermelding dat de maatregel geen bijkomende infor-
matie heeft opgeleverd volstaat.

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

5. De aangevoerde schending van artikel 13 EVRM is geheel afgeleid 
uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 6 EVRM.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Onmiddellijke aanhouding

7. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van de cassatiebe-
roepen gaat het arrest in kracht van gewijsde.

In zoverre de cassatieberoepen van de eiser betrekking hebben op de 
beslissing tot onmiddellijke aanhouding, hebben zij geen voorwerp meer.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

ARREST-2012-04.indb   953 06/03/13   17:15



954 ARRESTEN VAN CASSATIE 17.4.12 - N° 234

17 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Thyssen (bij de 
balie te Brussel).

N° 234

2o kamer. — 17 april 2012
(P.12.0534.N)

1O wetteN. DecreteN. OrDONNaNties. BeslUiteN. — werkiNG iN De 
tijD eN iN De rUimte. — Niet-terUGwerkeNDe kracHt VaN De strafwetteN — 
wet terBescHikkiNGstelliNG strafUitVOeriNGsrecHtBaNk. — tOePassiNG.

2O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 7. 
— Niet-terUGwerkeNDe kracHt VaN De strafwetteN — wet terBescHikkiNG-
stelliNG strafUitVOeriNGsrecHtBaNk. — tOePassiNG.

3O BescHermiNG VaN De maatscHaPPij. — terBescHikkiNGstelliNG 
VaN De reGeriNG. — iNterNeriNG DOOr De miNister VaN eeN ter BescHikkiNG 
VaN De reGeriNG GestelDe VerOOrDeelDe. — VrijHeiDsBeNemiNG Die laNGer 
DaN ééN jaar DUUrt. — VerzOek aaN De miNister tOt iNVrijHeiDstelliNG. — 
wet terBescHikkiNGstelliNG strafUitVOeriNGsrecHtBaNk — iNwerkiNGtre-
DiNG. — GeVOlG.

4O strafUitVOeriNG. — strafUitVOeriNGsrecHtBaNk. — iNterNeriNG 
DOOr De miNister VaN eeN ter BescHikkiNG VaN De reGeriNG GestelDe VerOOr-
DeelDe. — VrijHeiDsBeNemiNG Die laNGer DaN ééN jaar DUUrt. — VerzOek aaN 
De miNister tOt iNVrijHeiDstelliNG. — wet terBescHikkiNGstelliNG straf-
UitVOeriNGsrecHtBaNk — iNwerkiNGtreDiNG. — GeVOlG.

1o en 2o Het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de strafwetten, 
vastgelegd in het Artikel 7.1 EVRM en Artikel 2 Strafwetboek is niet van 
toepassing op de wetten die, zoals de Wet Terbeschikkingstelling Strafuit-
voeringsrechtbank, geen beschuldiging of straf opleggen. 

3o en 4o Vanaf 1 januari 2012 zijn de strafuitvoeringsrechtbanken uitslui-
tend bevoegd voor de uitvoering van de maatregel van de terbeschikking-
stelling, zodat vanaf die datum de minister van Justitie niet meer bevoegd 
is om, bij toepassing van het opgeheven Artikel 25quater Wet Bescher-
ming Maatschappij, over een aanvraag tot invrijheidstelling van een door 
hem geïnterneerde ter beschikking van de regering gestelde te oordelen ; de 
omstandigheid dat de Wet Terbeschikkingstelling Strafuitvoeringsrechtbank 
deze mogelijkheid tot aanvraag tot invrijheidstelling door de ter beschik-
king gestelde heeft afgeschaft en vervangen door voor een van zijn vrijheid 
benomen terbeschikkinggestelde qua termijn minder gunstige procedure, 
doet hieraan geen afbreuk. (Artt. 11 en 12 Wet Terbeschikkingstelling 
Strafuitvoeringsrechtbank)

(l.)
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arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 maart 2012.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 25quater Wet Bescher-
ming Maatschappij en de artikelen 11 en 12 van de wet van 26 april 
2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoerings-
rechtbank (hierna Wet Terbeschikkingstelling Strafuitvoeringsrecht-
bank), evenals miskenning van het redelijkheidsbeginsel, het algemeen 
beginsel inzake goed bestuur en van eerbiedigende werking van de oude 
wet : de eiser heeft rechten geput uit artikel 25quater Wet Bescherming 
Maatschappij ; de opheffing van die bepaling door de Wet Terbeschik-
kingstelling Strafuitvoeringsrechtbank geldt enkel voor de toekomst, 
zodat de oude wet van toepassing blijft voor alle toekomstige gevolgen 
van de onder deze wet ontstane toestanden, waaronder de invrijheid-
stelling op proef en in zoverre de nieuwe wet geen overgangsbepalingen 
bevat ; de nieuwe wet bepaalt geen overgangsbepalingen, wanneer nog 
onder gelding van de oude een aanvraag tot invrijheidstelling werd 
gedaan aan de minister van Justitie ; overeenkomstig de oude wet had 
de eiser recht op een uitspraak binnen de maand na zijn aanvraag en bij 
niet-naleving diende hij in vrijheid te worden gesteld ; onder gelding van 
de nieuwe wet zou de eiser nog een lange tijd moeten wachten op een 
uitspraak over zijn aanvraag ; artikel 25quater Wet Bescherming Maat-
schappij blijft van toepassing op de aanvragen tot invrijheidstelling, 
die werden gedaan vóór de opheffing ervan, en de minister van Justitie 
behield zijn bevoegdheid over deze aanvragen te oordelen en had overi-
gens over eisers aanvraag van 16 december 2011 nog kunnen oordelen 
vóór 1 januari 2012 ; de eiser dient in vrijheid te worden gesteld daar geen 
beslissing werd genomen door de minister van Justitie binnen de maand 
na eisers aanvraag.

2. In zoverre het middel opkomt tegen het uitblijven van een beslissing 
van de minister, is het niet gericht tegen het arrest en mitsdien niet 
ontvankelijk. 

3. Het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de strafwetten, 
vastgelegd in het artikel 7.1 EVRM en artikel 2 Strafwetboek is niet van 
toepassing op de wetten die, zoals de Wet Terbeschikkingstelling Straf-
uitvoeringsrechtbank, geen beschuldiging of straf opleggen. 

4. Artikel 25quater (oud) Wet Bescherming Maatschappij bepaalde : 
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“Na een jaar vrijheidsbeneming die uitsluitend is gesteund op een 
beslissing tot internering overeenkomstig artikel 25bis, kan de geïnter-
neerde ter beschikking van de regering gestelde veroordeelde aan de 
Minister van Justitie vragen in vrijheid te worden gesteld. 

Die aanvraag kan jaarlijks worden hernieuwd. 
De Minister beslist binnen een maand na de aanvraag en kan deze 

afwijzen indien de reclassering van de betrokkene nog steeds onmoge-
lijk blijkt. 

Indien de minister niet beslist heeft binnen de gestelde termijn, wordt 
de betrokkene in vrijheid gesteld. 

De beslissing waarbij de Minister de aanvraag afwijst, moet met 
redenen zijn omkleed overeenkomstig artikel 25bis, tweede lid ; de direc-
teur van de inrichting waar de betrokkene is geïnterneerd, geeft hem 
kennis van die beslissing en overhandigt hem een afschrift daarvan.

De ter beschikking van de regering gestelde veroordeelde die op grond 
van artikel 25bis wordt geïnterneerd, kan tegen de beslissing van de 
Minister opkomen volgens de procedure bepaald in artikel 25ter.”

Artikel 11 Wet Terbeschikkingstelling Strafuitvoeringsrechtbank, die 
krachtens artikel 13 van deze wet in werking is getreden op 1 januari 
2012, heft het hoofdstuk VII van de Wet Bescherming Maatschappij op, 
waaronder de artikelen 25ter en 25quater Wet Bescherming Maatschappij. 

Het artikel 12 Wet Terbeschikkingstelling Strafuitvoeringsrechtbank 
bepaalt : “Bij de inwerkingtreding van deze wet worden de dossiers van 
de ter beschikking van de regering gestelden waarin de minister van 
Justitie hetzij een beslissing tot internering, hetzij een beslissing tot 
invrijheidstelling op proef heeft genomen ambtshalve en zonder kosten 
ingeschreven op de algemene rol van de strafuitvoeringsrechtbanken. 
De minister maakt de dossiers over aan de griffier van de bevoegde straf-
uitvoeringsrechtbank (…)”.

5. Uit deze bepalingen volgt dat de strafuitvoeringsrechtbanken vanaf 
1 januari 2012 uitsluitend bevoegd zijn met betrekking tot de uitvoering 
van de maatregel van de terbeschikkingstelling en dat de minister van 
Justitie vanaf 1 januari 2012 niet meer bevoegd is om over een aanvraag 
tot invrijheidstelling van een door hem geïnterneerde ter beschikking 
van de regering gestelde bij toepassing van het opgeheven artikel 25quater 
Wet Bescherming Maatschappij te oordelen. De omstandigheid dat de 
Wet Terbeschikkingstelling Strafuitvoeringsrechtbank deze mogelijk-
heid tot aanvraag tot invrijheidstelling door de ter beschikking gestelde 
heeft afgeschaft en vervangen door voor een van zijn vrijheid benomen 
terbeschikkingestelde qua termijn minder gunstige procedure, doet 
hieraan geen afbreuk. 

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen 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.

17 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Bleyaert (bij de 
balie te Brugge).

N° 235

2o kamer. — 17 april 2012
(P.11.2059.N)

1O VONNisseN eN arresteN. — strafzakeN. — strafVOrDeriNG. — 
BeslissiNG Die De recHtsmacHt VaN De recHter OVer eeN GescHilPUNt UitPUt. 
— NieUwe UitsPraak OVer HetzelfDe GescHilPUNt. — GeVOlG

2O VONNisseN eN arresteN. — strafzakeN. — strafVOrDeriNG. — raaD-
kamer. — BescHikkiNG waarBij GeOOrDeelD wOrDt Dat De zaak Niet iN staat 
VaN wijzeN is. — BescHikkiNG Die recHtsmacHt OVer Dit GescHilPUNt UitPUt. 
— GeeN HOGer BerOeP. — GeVOlG. — mOGelijkHeiD Om OPNieUw UitsPraak te 
DOeN OVer Het zelfDe GescHilPUNt. — VOOrwaarDe.

3O ONDerzOeksGerecHteN. — raaDkamer. — BescHikkiNG waarBij GeOOr-
DeelD wOrDt Dat De zaak Niet iN staat VaN wijzeN is. — BescHikkiNG Die 
recHtsmacHt OVer Dit GescHilPUNt UitPUt. — GeeN HOGer BerOeP. — GeVOlG. 
— mOGelijkHeiD Om OPNieUw UitsPraak te DOeN OVer HetzelfDe GescHilPUNt. 
— VOOrwaarDe.

1O Uit Artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat een vonnis 
een eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een 
geschilpunt is uitgeput, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald, 
volgt dat de rechter die door de definitieve beslissing over een geschilpunt 
zijn rechtsmacht heeft uitgeput en opnieuw over dit geschilpunt beslist, 
machtsoverschrijding begaat ; niet het gezag van gewijsde maar de reeds 
volledig uitgeoefende rechtsmacht belet de rechter opnieuw uitspraak te 
doen  (1).

2o en 3o Wanneer de raadkamer met een niet bestreden beschikking heeft 
geoordeeld dat de zaak niet in staat van wijzen is om de rechtspleging te 
regelen, heeft zij haar rechtsmacht over dit geschilpunt uitgeput en zij kan 
op die beslissing niet terugkomen, behoudens het onderzoek werd vervolle-
digd of ingeval van gewijzigde omstandigheden ; het enkele gegeven dat het 
openbaar ministerie zijn initiële vordering tot regeling van de rechtspleging 
bevestigt of dat de onderzoeksrechter weigert verder te onderzoeken, vormt 
geen gewijzigde omstandigheid (2).

(V. e.a. t. BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN)

  (1), (2)  Zie de andersluidende conclusie van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger :

1. Deze zaak heeft betrekking op feiten van lidmaatschap van een 
criminele organisatie, valsheid in geschrifte en gebruik ervan, fiscale 
valsheden en gebruik, witwas, fiscale fraude en inbreuk op de vennoot-
schapswet.

2. Deze procedure heeft een aantal hindernissen gekend : voor een goed 
begrip van deze cassatieprocedure is het van belang te wijzen op het 
feit dat deze zaak een eerste keer voor de regeling van de rechtspleging 
bij de raadkamer werd aangebracht, waarbij dit onderzoeksgerecht, bij 
beschikking van 11 juni 2009, oordeelde dat de zaak niet in staat van 
wijzen was, wegens de onvolledigheid van het dossier. Na een reeks proce-
duremoeilijkheden wordt de zaak opnieuw door de raadkamer behan-
deld, zonder dat nieuwe onderzoekshandelingen werden uitgevoerd, en 
bij beschikking van 29 juni 2011 verwijst de raadkamer de eisers naar de 
correctionele rechtbank met aanneming van verzachtende omstandig-
heden. Tegen deze beschikking wordt hoger beroep aangetekend door de 
eisers, wat uiteindelijk resulteert in het thans bestreden arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 14 november 2011.

3. In dit bestreden arrest oordeelt de kamer van inbeschuldigingstel-
ling, onder meer, dat :

 — de hogere beroepen onontvankelijk zijn voor zover ze middelen 
bevatten betreffende de al dan niet aanwezigheid van voldoende bezwaren,

 — de hogere beroepen onontvankelijk zijn voor zover ze middelen 
bevatten betreffende het al dan niet in staat zijn van de zaak als zijnde 
een onderdeel van de beoordeling van de bezwaren,

 — de hogere beroepen voor het overige ongegrond zijn,
 — de raadkamer wat betreft de beroepen beschikking van 29 juni 

2011 regelmatig werd gevat en over de rechtsmacht beschikte o(m) de 
bezwaren te beoordelen

 — de strafvordering niet onontvankelijk is,
 — het proces-verbaal van 6 april 2010 niet nietig is en derhalve niet uit 

het strafdossier dient te worden verwijderd,
 — de strafvordering wat de ten laste van de eiser IV gelegde feiten 

betreft, niet vervallen is bij toepassing van het principe “non bis in 
idem”,

 — de redelijke termijn, zoals voorzien in artikel 6.1 EVRM (op datum 
van het bestreden arrest) niet is overschreden

4. De eiser I voert één middel aan, de eiser II.1 voert twee middelen aan, 
de eiser III.1 en de eiseressen III.2 tot en met III.4 voeren drie inhoudelijk 
gelijkluidende middelen aan en de eiser IV voert vier middelen aan.

De overige eisers II.2 en V voeren geen middel aan
(…)

6. In zijn enig middel voert de eiser I schending aan van artikel 19 
Gerechtelijk 

Wetboek : volgens deze eiser oordeelt de kamer van inbeschuldiging-
stelling in het bestreden arrest onterecht dat de raadkamer regelmatig 
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was gevat en dat zij over de rechtsmacht beschikte om uitspraak te doen 
over de bezwaren.

Volgens de eiser I weigert de kamer van inbeschuldigingstelling bijge-
volg onterecht de verwijzingsbeschikking van 29 juni 2011 nietig te 
verklaren : de raadkamer besliste bij beschikking van 11 juni 2009 immers 
reeds dat de zaak niet in staat van wijzen was en dat is, steeds volgens 
de eiser I, geen voorlopige maatregel in de zin van artikel 19, tweede lid, 
Gerechtelijk Wetboek, maar de definitieve beslechting van het geschil-
punt betreffende de volledigheid van het onderzoek, zodat de rechtsmacht 
van de raadkamer daaromtrent reeds was uitgeput en de raadkamer in de 
beroepen beschikking van 29 juni 2011 hierover geen uitspraak meer kon 
doen. Nu er geen aanvullende onderzoekshandelingen gesteld werden, 
kon raadkamer bij beschikking van 29 juni 2011 niet terugkomen op de 
eerdere beslissing van 11 juni 2009 betreffende het niet in staat zijn van 
de zaak. De eiser I wijst verder erop dat de door de kamer van inbeschul-
digingstelling aangehaalde omstandigheden dat een beslissing van het 
onderzoeksgerecht geen gezag van gewijsde heeft, maar door de rechts-
leer gecatalogeerd wordt als een voorbereidende beslissing, dat de vast-
stelling van het niet in staat zijn van de zaak geen definitief einde stelt 
aan de rechtspleging en dat het dossier werd aangevuld met een nieuw 
stuk doordat het openbaar ministerie zijn vordering tot regeling van de 
rechtspleging heeft gehandhaafd, daaraan niets afdoen. Bovendien kon 
de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest evenmin 
oordelen dat de strafvordering anders zou kunnen worden belemmerd, 
aangezien het openbaar ministerie de mogelijkheid had hoger beroep aan 
te tekenen tegen de eerste beschikking van 11 juni 2009.

7. Het als geschonden aangevoerde artikel 19 Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt in zijn eerste lid : “Het vonnis is een eindvonnis inzover daarmee 
de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behou-
dens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.”

Dit artikel werd door het Hof toepasselijk geacht in strafzaken  (1).
8. Het beantwoorden van dit middel vereist dat zowel de aard van de 

beschikking van 11 juni 2009 onderzocht wordt, als de rechtsmacht van 
de raadkamer.

9. De rechtsmacht van de raadkamer als onderzoeksgerecht wordt 
bepaald door de wettelijke opdracht, zoals deze geregeld is in de arti-
kelen 128, 129, 130 en 133 Wetboek van Strafvordering, die respectievelijk 
betrekking hebben op de buitenvervolgingstelling, de verwijzing naar de 
politierechtbank, de verwijzing naar de correctionele rechtbank of op de 
toezending van de stukken aan de procureur-generaal met het oog op de 
verdere doorverwijzing naar het hof van assisen  (2).

10. Eens het gerechtelijk onderzoek voltooid is, bestaat de opdracht 
van de raadkamer bijgevolg erin te beslissen over het resultaat van 
dit onderzoek, door te oordelen of er redenen zijn om de zaak door het 
vonnisgerecht te laten behandelen. 

  (1)  Cass. 11 dec. 1991, AR 9358, AC 1991-92, 329 ; Cass. 25 april 1996, AR P.94.1565.N, AC 
1996, nr. 126.

  (2)  Voor de helderheid van de uiteenzetting wordt abstractie gemaakt van de hier 
niet van toepassing zijnde andere bevoegdheden van de raadkamer.
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Dat is het geschilpunt waarover de raadkamer uitspraak moet doen.
De raadkamer moet zich dus beperken tot het beantwoorden van deze 

vraag : zij herbegint het onderzoek niet, zij het vult het niet aan en zij 
stelt geen daden van onderzoek  (1).

11. Uit de aanhef van artikel 127 Wetboek van Strafvordering moet 
blijken dat de raadkamer pas geroepen is tussen te komen, wanneer (de 
onderzoeksrechter oordeelt dat) het onderzoek voltooid is.

De raadkamer kan evenwel een andere mening toegedaan zijn en 
oordelen dat het onderzoek nog niet volledig is : het onderzoeksgerecht 
zal dan weigeren de rechtspleging te regelen en vaststellen dat in deze 
stand van het onderzoek geen uitspraak kan worden gedaan  (2). Het 
onderzoeksgerecht schorst in dit geval de uitspraak op en maakt het 
dossier van de rechtspleging terug over aan de procureur des Konings om 
hem toe te laten, hetzij de onderzoeksrechter te vorderen bijkomende 
onderzoekshandelingen te verrichten, hetzij beroep aan te tekenen tegen 
de beschikking van de raadkamer  (3). De raadkamer kan inderdaad geen 
bevelen of injuncties geven aan de onderzoeksrechter, die aan haar niet 
hiërarchisch ondergeschikt is of de procureur des Konings die een van de 
raadkamer onafhankelijk instantie is  (4).

12. Het oordeel over het (al dan) niet volledig zijn van het dossier van 
de rechtspleging is dus een aan de uitspraak over het eigenlijke geschil-
punt van het al dan niet voorhanden zijn van redenen om de zaak door 
het vonnisgerecht te laten behandelen, — uitspraak die de rechtsmacht 
van het onderzoeksgerecht uitput —, voorafgaande kwestie en de raad-
kamer zal uiteindelijk nog steeds een standpunt moet innemen over het 
al dan niet verwijzen van de zaak naar de bevoegde rechter.

13. Het Hof oordeelde bij zijn arrest van 4 april 2006  (5) dat de beslis-
sing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshandelingen 
beveelt, slechts voorlopig is en geen gezag van gewijsde heeft, zodat het 
onderzoeksgerecht vrij blijft om nadien ter gelegenheid van de regeling 
van de rechtspleging te oordelen dat het onderzoek volledig is.

14. De beslissing van de raadkamer van 11 juni 2009 dat de zaak niet in 
staat van wijzen was, was bijgevolg slechts een voorlopige beslissing, 
waardoor de rechtsmacht van het onderzoeksgerecht omtrent de rege-
ling van de rechtspleging niet is uitgeput. Een dergelijke beslissing kan 
niet beschouwd worden als een “eindvonnis waarmee de rechtsmacht 
van de rechter over een geschilpunt uitgeput is” in de zin van artikel 19, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting vertrekt, faalt bijge-
volg in zoverre naar recht.

15. De kamer van inbeschuldigingstelling zegt overigens zelf in het 
bestreden arrest (p. 47), zoals overigens ook aangehaald in het middel :

  (1)  R. De clercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed. 2010, p. 347, nrs. 699 en 700.
  (2)  R. VerstraeteN, Handboek Strafvordering, 4de ed., nr. 1209.
  (3)  H.-D. BOsly, D. VaNDermerescH en M.-A. BeerNaert, Droit de la procédure pénale, 

5e ed., 2008, p. 917.
  (4)  R. VerstraeteN, Handboek Strafvordering, 4de ed., nr. 1204.
  (5)  Cass. 4 april 2006, AR P.05.1650.N, AC 2006, nr. 195.
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“De beschikkingen van (de) onderzoeksgerechten hebben in de regel, 
wanneer zij oordelen over de regeling van de rechtspleging geen gezag 
van gewijsde, a fortiori niet wanneer in de betreffende beschikking de 
zaak niet in staat wordt verklaard. 

Dergelijke beschikking, die in de rechtsleer gecatalogeerd wordt 
als een voorbereidende beslissing, maakt geen definitief einde aan de 
rechtspleging. De raadkamer zal immers, na een nieuwe beschikking tot 
mededeling door de onderzoeksrechter, opnieuw gevat moeten worden 
voor de definitieve regeling van de rechtspleging en de raadkamer zal 
opnieuw uitspraak moeten doen over de zaak.

Derhalve diende de raadkamer, zoals in casu, na een nieuwe beschik-
king tot mededeling, alsnog over te gaan tot de regeling van de rechts-
pleging, waarbij zij de mogelijkheid had hetzij de zaak niet in staat te 
verklaren, hetzij de rechtspleging effectief te regelen.”

16. Met deze redenen verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstel-
ling haar beslissing, dat de raadkamer in haar beschikking van 29 juni 
2011 terecht oordeelde dat zij, gelet op de procedurale voorgaanden, over 
de nodige rechtsmacht beschikte, naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
De overige door het middel bekritiseerde redenen zijn overtollige 

motieven.
In zoverre het middel tegen deze redenen is gericht, is het niet ontvan-

kelijk.
17. De eisers III voeren, in hun eerste middel, zij het met andere 

bewoordingen, een zelfde schending van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek 
aan. Hun eerste middel kan bijgevolg evenmin worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Het ambtshalve onderzoek levert geen grond tot cassatie op.
Conclusie : verwerping van de cassatieberoep

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 november 2011.

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

De eiser II.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

De eiser II.2 voert geen middel aan.
De eiser III.1 en de eisers III.2 tot en met III.4 voeren in gelijkluidende 

memories die aan dit arrest zijn gehecht, telkens drie middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 

middelen aan.
De eisers V voeren geen middel aan.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 15 maart 2012 een 

schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd. 
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. VOOrafGaaNDe recHtsPleGiNG

Op 20 maart 2007 vordert de procureur des Konings de verwijzing van 
onder meer de eisers naar de correctionele rechtbank.

De raadkamer oordeelt bij beschikking van 11 juni 2009 dat de zaak niet 
in staat van wijzen is, zonder daartoe concrete elementen op te geven.

Met kantschrift van 11 juni 2009 vordert de procureur des Konings de 
onderzoeksrechter de regeling van de rechtspleging te doen voortzetten, 
waarna partijen terug worden opgeroepen voor de rechtszitting van 
16 september 2009.

De raadkamer neemt de zaak op 16 september 2009 in beraad en beveelt 
bij beschikking van 14 oktober 2009 de heropening van het debat. Tegen 
die beschikking wordt door onder meer de eisers I, II, III en V hoger 
beroep aangetekend.

De procureur-generaal vordert op 30 oktober 2009 de kamer van inbe-
schuldigingstelling om overeenkomstig artikel 136bis Wetboek van 
Strafvordering de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken.

De kamer van inbeschuldigingstelling vernietigt bij arrest van 8 april 
2010 de beschikking van de raadkamer van 14 oktober 2009 omdat na de 
beschikking van 11 juni 2009 de zaak bij afwezigheid van een beschikking 
tot mededeling door de onderzoeksrechter onregelmatig was aanhangig 
gemaakt. Het arrest maakt de zaak over aan de procureur des Konings 
om te handelen als naar recht.

De procureur des Konings maakt bij kantschrift van 18 mei 2010 het dossier 
terug over aan de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter deelt met een 
beschikking van 19 mei 2010 het dossier terug mee aan de procureur des 
Konings, die zijn vordering tot regeling van de rechtspleging van 20 maart 
2007 bevestigt en vordert de regeling der rechtspleging te hernemen.

De raadkamer verwijst bij beschikking van 29 juni 2011 onder meer de 
eisers naar de correctionele rechtbank. Tegen die beschikking komen de 
eisers in hoger beroep.

Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen onontvankelijk 
voor zover ze middelen bevatten betreffende de al dan niet aanwezigheid 
van bezwaren en betreffende het al dan niet in staat zijn als onderdeel 
van de beoordeling van de bezwaren. Het verklaart de hogere beroepen 
voor het overige ongegrond en stelt onder meer vast dat de raadkamer 
wat betreft de beschikking van 29 juni 2011 regelmatig werd gevat en 
over de rechtsmacht beschikte om de bezwaren te beoordelen.

III. BeslissiNG VaN Het HOf 

Beoordeling

Middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek : 
het arrest oordeelt ten onrechte dat de raadkamer met betrekking tot 
de beroepen beschikking regelmatig werd gevat en zij over de rechts-
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macht beschikte om over de bezwaren te oordelen ; het weigert dan ook 
ten onrechte de beroepen beschikking nietig te verklaren ; de raadkamer 
oordeelde op 11 juni 2009 dat de zaak niet in staat van wijzen was, wat 
geen voorlopige maatregel is in de zin van artikel 19, tweede lid, Gerech-
telijk Wetboek, maar de definitieve beslechting van een geschilpunt, 
namelijk de vaststelling dat het onderzoek niet volledig was, zodat 
de rechtsmacht van de raadkamer omtrent dit punt was uitgeput ; bij 
afwezigheid van aanvullende onderzoekshandelingen kon de beroepen 
beschikking van 29 juni 2011 niet terugkomen op de beslissing van 11 juni 
2009 omtrent het niet in staat zijn van de zaak ; de door het arrest aange-
haalde omstandigheden dat een beslissing van het onderzoeksgerecht 
geen gezag van gewijsde heeft, dat de vaststelling van het niet in staat 
zijn van de zaak geen definitief einde stelt aan de rechtspleging en dat 
het openbaar ministerie zijn vordering tot regeling van de rechtsple-
ging heeft gehandhaafd, doen daaraan niets af ; evenmin kon het arrest 
oordelen dat de strafvordering zou kunnen worden belemmerd, aange-
zien het openbaar ministerie hoger beroep had kunnen aantekenen tegen 
de beschikking van 11 juni 2009.

2. Artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vonnis 
een eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter 
over een geschilpunt is uitgeput, behoudens de rechtsmiddelen bij de 
wet bepaald.

De rechter die door de definitieve beslissing over een geschilpunt zijn 
rechtsmacht heeft uitgeput en opnieuw over dit geschilpunt beslist, 
begaat machtsoverschrijding.

Niet het gezag van gewijsde maar de reeds volledig uitgeoefende 
rechtsmacht belet de rechter opnieuw uitspraak te doen.

3. Wanneer de raadkamer met een niet-bestreden beschikking heeft 
geoordeeld dat de zaak niet in staat van wijzen is om de rechtspleging 
te regelen, heeft zij haar rechtsmacht over dit geschilpunt uitgeput. Zij 
kan op die beslissing niet terugkomen, behoudens het onderzoek werd 
vervolledigd of ingeval van gewijzigde omstandigheden.

Het enkele gegeven dat het openbaar ministerie zijn initiële vordering 
tot regeling van de rechtspleging bevestigt of dat de onderzoeksrechter 
weigert verder te onderzoeken, vormt geen gewijzigde omstandigheid.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan waaronder 
het arrest, blijkt dat de raadkamer bij beschikking van 11 juni 2009 
heeft geoordeeld dat de zaak niet in staat van wijzen was en dat zij bij 
beschikking van 29 juni 2011 de eisers heeft verwezen naar de correc-
tionele rechtbank zonder dat het dossier vervolledigd was of dat het 
bestaan van gewijzigde omstandigheden werd vastgesteld.

5. Het arrest oordeelt dat :
 — de beschikkingen van de onderzoeksgerechten, wanneer zij oordelen 

over de regeling van de rechtspleging en a fortiori wanneer zij vaststellen 
dat de zaak niet in staat van wijzen is, geen gezag van gewijsde hebben ;

 — een dergelijke beschikking, die in de rechtsleer wordt gecatalo-
geerd als een voorbereidende beschikking, geen definitief einde maakt 
aan de rechtspleging en de raadkamer na een nieuwe beschikking tot 
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mededeling opnieuw moet worden gevat voor de definitieve regeling van 
de rechtspleging en opnieuw uitspraak zal moeten doen over de zaak 
en zo de mogelijkheid heeft de zaak niet in staat te verklaren hetzij de 
rechtspleging effectief te regelen ;

 — na de beschikking van 11 juni 2009 waarbij de zaak niet in staat werd 
verklaard aan het dossier een nieuw stuk werd toegevoegd, namelijk de 
schriftelijke vordering van de procureur des Konings waarbij die zijn 
vordering van 20 maart 2007 integraal heeft bevestigd ;

 — anders beslissen zou inhouden dat wanneer de procureur des Konings 
geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de beschikking van niet in 
staat zijn en de onderzoeksrechter oordeelt geen bijkomende onder-
zoeksdaden te moeten stellen, de strafvordering definitief geen voort-
gang zou kunnen vinden ;

 — de raadkamer geen injuncties of instructies kan geven aan de onder-
zoeksrechter die niet haar ondergeschikte is ;

 — door de beschikking tot verwijzing het recht van verdediging of het 
recht op een eerlijk proces in zijn geheel genomen niet zijn miskend, 
de eiser zijn middelen heeft kunnen laten gelden bij de regeling van de 
rechtspleging en er geen redenen zijn om aan te nemen dat hij dat niet 
meer zou kunnen in de verdere procedure.

Op die gronden kon het arrest niet wettig oordelen dat de raadkamer 
wat betreft de beroepen beschikking regelmatig werd gevat en over 
rechtsmacht beschikte om de bezwaren te beoordelen.

Het middel is gegrond.

Eerste middel van de eisers III

Dit middel heeft dezelfde strekking als het enig middel van de eiser I.
Het is om de hierboven vermelde redenen eveneens gegrond.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

 — artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
7. Hoewel de beschikking van de raadkamer van 11 juni 2009 de zaak 

niet in staat van wijzen heeft verklaard, bevestigt het arrest de beroepen 
beschikking die de eisers II, IV en V naar de correctionele rechtbank 
verwijst.

8. Om de redenen vermeld als antwoord op het enig middel van de 
eiser I, is die beslissing niet naar recht verantwoord.

Overige grieven

9. De overige grieven die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwij-
zing, behoeven geen antwoord.

Omvang van de cassatie

10. De vernietiging dient bij toepassing van artikel 408, eerste lid, 
Wetboek van Strafvordering te worden uitgebreid tot de oudste nietige 
akte, dit is de beroepen beschikking van de raadkamer van 29 juni 2011.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest, evenals de beroepen beschikking van 29 juni 2011 

in zoverre die beschikking op de eisers betrekking heeft. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde arrest en van de gedeeltelijk vernietigde beroepen 
beschikking van 29 juni 2011.

Laat de kosten van de cassatieberoepen ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de procureur des Konings te Antwerpen.

17 april 2012— 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Andersluidende conclusie :  
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Verstraeten (bij de balie te Brussel), de heer Van Eeckhaut (bij de balie 
te Gent), de heer Verbist, de heer Bleys en de heer Vangenuchten (bij de 
balie te Antwerpen).

N° 236

2o kamer — 18 april 2012
(P.11.2039.F)

1O milieUrecHt. — aDmiNistratieVe GelDBOete. — BerOeP. — cOrrecti-
ONele recHtBaNk. — DraaGwijDte VaN Het BerOeP. — strafVOrDeriNG. — 
UitwerkiNGeN.

2O strafVOrDeriNG. — milieU. — aDmiNistratieVe GelDBOete. — BerOeP. 
— cOrrectiONele recHtBaNk. — DraaGwijDte VaN Het BerOeP. — Uitwer-
kiNGeN.

3O milieUrecHt. — aDmiNistratieVe GelDBOete. — BerOeP. — cOrrectiO-
Nele recHtBaNk. — afwijziNG VaN Het BerOeP. — BeVestiGiNG VaN De aDmiNis-
tratieVe GelDBOete. — aarD VaN De VerOOrDeliNG. — UitwerkiNGeN.

4O reDeNeN VaN De VONNisseN eN arresteN. — GeeN cONclUsie. 
— strafzakeN (Geestrijke DraNkeN eN DOUaNe eN accijNzeN iNBeGrePeN). 
— aDmiNistratieVe GelDBOete. — BerOeP. — cOrrectiONele recHtBaNk. — 
afwijziNG VaN Het BerOeP. — BeVestiGiNG VaN De aDmiNistratieVe GelDBOete. 
— aarD VaN De VerOOrDeliNG. — UitwerkiNGeN.

1o en 2o Het beroep voor de rechtbank, dat krachtens Artikel D.164 van het 
decreet van het Waals Gewest van 5 juni 2008 is ingesteld in het kader van de 
administratieve sanctieregeling, heeft niet tot gevolg dat de strafvordering 
herleeft als die vervallen is door de beslissing van de procureur des Konings 
om niet te vervolgen of door het feit dat hij geen beslissing heeft genomen 
binnen de voorgeschreven termijn. (Artt. D.164 en D.151, Decr.W. 5 juni 
2008)

3o en 4o Wanneer de correctionele rechtbank het beroep afwijst en de adminis-
tratieve geldboete bevestigt, spreekt zij geen strafrechtelijke veroordeling uit 
en behoudt die geldboete haar oorspronkelijke aard, zonder een straf te zijn 
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in de zin van het interne recht ; daaruit volgt dat de rechter noch gehouden 
was elk van de bestanddelen van de overtreding die aanleiding heeft gegeven 
tot de administratieve geldboete, bewezen te verklaren, noch in het vonnis de 
wetsbepalingen diende te vermelden die het feit strafbaar stellen en de straf 
erop bepalen, noch de keuze van de straf en de strafmaat met redenen diende 
te omkleden. (Artt. D.164 en D.151, Decr.W. 5 juni 2008 ; art. 195, eerste en 
tweede lid, Strafwetboek)

(imetam N.V. t. waalse OVerHeiDsDieNst, OPeratiONeel DirectOraat-
GeNeraal laNDBOUw, NatUUrlijke HUlPBrONNeN eN leefmilieU)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van 26 oktober 2011 van 
de correctionele rechtbank te Namen, die in eerste en laatste aanleg 
uitspraak doet over een verzoek van de eiseres tot betwisting van een 
administratieve geldboete, opgelegd door de sanctionerend ambtenaar 
van de Waalse overheidsdienst.

De eiseres voert in een verzoekschrift waarvan een afschrift aan dit 
arrest is gehecht, twee middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel D.164 van het decreet van het Waals Gewest van 
5 juni 2008 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de 
beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake 
leefmilieu, kan de overtreder, wanneer een administratieve geldboete 
werd opgelegd wegens een overtreding van de tweede categorie in de 
zin van artikel D.151, beroep instellen bij de correctionele rechtbank 
waar de procedure geregeld wordt door de bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering. De beslissing van die rechtbank is niet vatbaar voor 
hoger beroep.

Eerste onderdeel

Het voormelde artikel D.164 bepaalt dat het verzoekschrift met name 
de redenen bevat waarom de administratieve geldboete wordt aange-
vochten. De eiseres was in casu van mening dat de activiteit die haar ten 
laste werd gelegd, geen uitstaans had met een quad- “omloop”.

Op de conclusie waarin drie bestanddelen van de overtreding worden 
betwist, met name dat een “inrichting” van klasse 2 werd “geëxploi-
teerd”, te dezen een quad-“omloop”, antwoordt het vonnis dat de grond-
slag van de vervolging niet kan worden betwist, gezien de nauwkeu-
righeid van de lijst die door de Waalse regering is opgemaakt van de 
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geklasseerde installaties, en dat het gebruik van motorvoertuigen 
met inwendige verbrandingsmotor daarin uitdrukkelijk vermeld staat 
“wanneer de omlopen of terreinen niet geheel op de openbare weg zijn 
gelegen.”

Het feit dat het aldus door de rechtbank gegeven antwoord onduidelijk 
of ontoereikend zou zijn, kan geen schending uitmaken van artikel 149 
Grondwet dat de rechter alleen verplicht een vormvereiste in acht te 
nemen en dat bijgevolg geen verband houdt met de waarde van dat 
antwoord.

Het eerste onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede, derde en vierde onderdeel

Het beroep bij de rechtbank, dat is ingesteld in het kader van de admi-
nistratieve sanctieregeling, heeft niet tot gevolg dat de strafvordering 
herleeft, als die vervallen is door de beslissing van de procureur des 
Konings om niet te vervolgen of als hij geen beslissing heeft genomen 
binnen de voorgeschreven termijn.

Wanneer de correctionele rechtbank, die zoals te dezen het beroep 
afwijst, de administratieve geldboete bevestigt, spreekt zij geen straf-
rechtelijke veroordeling uit en behoudt die geldboete haar oorspronke-
lijke aard, zonder een straf te zijn in de zin van het interne recht.

Daaruit volgt dat de rechter niet gehouden is elk van de bestanddelen 
van de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot de administratieve 
boete, bewezen te verklaren. Hij dient bovendien in het vonnis noch de 
wetsbepalingen te vermelden die het feit strafbaar stellen en de straf 
erop bepalen, noch de keuze van de straf en de strafmaat met redenen 
te omkleden.

Het middel dat het tegendeel aanvoert in de onderdelen ervan die 
achtereenvolgens de schending aanvoeren van artikel 149 Grondwet en 
artikel 195, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering, faalt naar 
recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

18 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Roelants en de heer Orban de 
Xivry (bij de balie te Marche-en-Famenne), de heer David en de heer Van 
Renterghem (bij de balie te Namen).
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N° 237

1o kamer. — 19 april 2012
(C.11.0199.N)

1O DOUaNe eN accijNzeN. — accijNzeN. — GasOlie. —VerHOGiNG VaN De 
BijzONDere accijNs. — VerVOer VaN GOeDereN. — VrijstelliNG. — DraaG-
wijDte.

2O GrONDwet 1994 (art. 1 tOt 99). — artikel 10. — GelijkHeiDsBeGiNsel. 
— miskeNNiNG. — BeGriP.

3O GrONDwet 1994 (art. 1 tOt 99). — artikel 11. — GelijkHeiDsBeGiNsel. 
— miskeNNiNG. — BeGriP.

1o De vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns voor welbepaalde 
gasolie gebruikt als motorbrandstof voor het vervoer van goederen, geldt niet 
voor door de overheid gebruikte gasolie voor het vervoer van goederen over 
de weg  (1). (Artt. 5, derde streepje en 7 Richtlijn 2003/96/EG, 27 okt. 2003 ; 
art. 429, § 5, 1), c), Programmawet 27 dec. 2004 ; art. 3, b), KB 29 feb. 2004)

2o en 3o De miskenning van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, houdt in dat gelijke toestanden ongelijk worden 
behandeld of ongelijke toestanden gelijk worden behandeld, zodat er geen 
miskenning van het gelijkheidsbeginsel bestaat wanneer ongelijke toestanden 
ook verschillend worden behandeld ; de publiekrechtelijke rechtspersonen 
kunnen geen categorie van personen vormen die vergelijkbaar zijn met de 
privaatrechtelijke rechtspersonen, ook wanneer deze vergelijkbare diensten 
verlenen. (Artt. 10 en 11 Grondwet)

(BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN t. staD aNtwerPeN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Op 21 maart 2005 diende verweerster bij eiser, met het oog op het 
bekomen van een vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns 
op gasolie, voorzien in artikel 429, § 5, 1), c) van de Programmawet van 
27 december 2004, een aanvraag in tot registratie als eindgebruiker 
van “professionele diesel” voor haar vrachtwagens groter of gelijk aan 
7.500 kg., die door verweerster gebruikt worden voor de huisvuilomha-
ling en voor het vervoer van huisraad bij uitdrijvingen.

Bij beschikking van 30 maart 2005 besliste eiser dat de gevraagde vrij-
stelling niet kon worden verleend aangezien verweerster niet tot de 
privaatrechtelijke sector behoort en de wetgever geen gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om de vrijstelling van de verhoging van 
het accijnstarief ook door te voeren voor het gebruik van gasolie door 
overheidsinstanties of voor afvalinzameling.

Op 2 mei 2005 stelde verweerster een administratief beroep in tegen 
deze beschikking dat bij directoriale beslissing van 3 juli 2007 ongegrond 
werd verklaard.

  (1)  Zie de conclusie van het O.M.
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Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen op 2 oktober 2007, vorderde verweerster de vernie-
tiging van deze beslissing.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen verklaarde deze vorde-
ring bij vonnis van 15 oktober 2008 gegrond en oordeelde dat noch de 
Richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2003, noch de Programmawet van 
27 december 2004, vereist dat de vrijstelling van de verhoging van de 
bijzondere accijns zich uitsluitend richt tot de private sector zodat deze 
vrijstelling ook van toepassing is op verweerster, zijnde een publiek-
rechtelijke rechtspersoon, nu zij voldoet aan alle voorwaarden van 
artikel 429, § 5, 1), c) van de Programmawet van 27 december 2004 en van 
artikel 7, § 3, a), van de Richtlijn 2003/96/EG.

In graad van beroep bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen dat 
vonnis bij het thans bestreden arrest van 5 oktober 2010.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiser aan 
dat het bestreden arrest niet wettig heeft geoordeeld in bovenstaande 
zin, nu verweerster een publiekrechtelijke instelling is die niet “voor 
eigen rekening of voor rekening van derden” goederen kan vervoeren, en 
bijgevolg gasolie niet commercieel kan aanwenden. 

3. Krachtens artikel 429, § 5, 1) c) van de programmawet van 27 december 
2004 en artikel 3, b) van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 is 
welbepaalde gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 50 mg/kg, 
gebruikt als motorbrandstof, vrijgesteld van de verhoging van de bijzon-
dere accijns na 1 januari 2004, aan de hand van een terugbetaling indien 
deze gasolie wordt gebruikt “voor het vervoer van goederen voor eigen 
rekening of voor rekening van derden met een motorvoertuig of een 
samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederen-
vervoer over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa gelijk is 
aan of meer is dan 7,5 ton.”

Voornoemde artikelen betreffen de omzetting in het nationaal recht 
van artikel 7, 3, a) van de richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 
2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten en elektriciteit, krachtens hetwelk de 
lidstaten de commerciële aanwending van gasolie lager mogen belasten 
dan de niet-commerciële aanwending.

Overeenkomstig bedoeld artikel 7, 3, a) wordt onder commerciële 
aanwending verstaan, gasolie gebruikt voor voortbeweging voor het 
vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden 
met een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend 
bestemd is voor het goederenvervoer over de weg met een maximum 
toegelaten laadvermogen van 7,5 ton of meer.

4. Artikel 429, § 5, 1), c) van de Programmawet van 27 december 2004, 
neemt de definitie over van wat in artikel 7, 3, a) van de Richtlijn 2003/96/
EG onder “commerciële aanwending” van gasolie wordt verstaan zodat 
deze bepaling uitsluitend toelaat een vrijstelling te verlenen voor de 
“commerciële aanwending” van gasolie.

Door de invoering van dit artikel 429, § 5, 1), c) maakte de wetgever 
aldus gebruik van de mogelijkheid, geboden door de Richtlijn 2003/96/
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EG, om een gedifferentieerde behandeling uit te werken ten behoeve 
van de commerciële vervoersector, met het oog op een beperking van de 
concurrentieverstoring in de professionele transportsector.

Dienaangaande wordt in overweging nr. 19 van de Preambule van de 
Richtlijn 2003/96/EG het volgende gesteld :

“Om belasting te kunnen heffen op dieselbrandstof die gebruikt wordt 
door vervoerders met name die met intracommunautaire activiteiten, 
moet een specifieke behandeling mogelijk zijn, inclusief maatregelen 
met het oog op de invoering van een systeem van heffingen op het 
weggebruik, om de concurrentieverstoring die deze vervoerders zouden 
kunnen ondervinden te beperken”.

De vrijstellingsbepaling van artikel 7.3.a) van de Richtlijn 2003/96/EG, 
richt zich bijgevolg uitsluitend tot de professionele transportsector. In 
de openbare sector bestaat immers geen concurrentie.

5. In de voorbereidende werken van de richtlijn 2003/96 (toelichting in 
het verslag van 11 september 2003 over de ontwerprichtlijn van de Raad 
tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting 
van energieproducten en elektriciteit) wordt verwezen naar het voor-
stel voor een richtlijn houdende wijziging van Richtlijn 92/81/EEG en 
Richtlijn 92/82/EEG tot vaststelling van een bijzondere belastingregeling 
voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie en 
tot geleidelijke onderlinge aanpassing van de accijnzen op benzine en op 
gasolie (COM (2002) 410 definitief) : 

“Met betrekking tot gasolie voor commerciële doeleinden heeft de 
Commissie in juli van het afgelopen jaar een voorstel ingediend tot wijzi-
ging van de accijnsrichtlijn (COM(220) 410). De aanpak die in dit voorstel 
wordt voorgesteld, relict verder door een geleidelijke harmonisering van 
de accijnzen van de lidstaten voor gasolie voor commerciële doeleinden, 
met als argument dat het vervoer van goederen een grensoverschrij-
dende activiteit is die door concurrentiedistorsies bedreigd wordt zolang 
er uiteenlopende belastingtarieven voor grote vrachtwagens gehanteerd 
worden en dat alleen een geharmoniseerd tarief “accijnstoerisme” door 
vrachtwagenchauffeurs kan vermijden, die lange afstanden afleggen 
om bij de goedkoopste pomp te kunnen tanken. Zonder op de details 
van dit voorstel, dat momenteel door onze commissie wordt behandeld, 
in te willen gaan, heeft uw rapporteur begrip voor het argument dat 
de Commissie naar voren brengt. Er zij echter op gewezen dat de bier 
behandelde tekst de lidstaten uitsluitend de mogelijkheid biedt onder-
scheid te maken tussen gasolie voor niet-commerciële en commerciële 
doeleinden en dat geen gemeenschappelijk tarief is gepland.”

6. Het probleem van de door de accijnsverschillen in de verschil-
lende lidstaten veroorzaakte concurrentiestoornis en de definitie van 
commerciële gasolie is duidelijk geschetst in dat voorstel (COM (2002) 
410 definitief) naar waar wordt verwezen : 

“Zware vrachtwagens hebben een groot brandstofreservoir waardoor 
zij met een voile tank tussen 1500 en 3000 kilometer kunnen afleggen. In 
de praktijk betekent dit dat vrachtwagens in het internationale vervoer 
een soort van fiscale planning maken en hun voordeel doen met de zeer 
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grote verschillen tussen de nationale accijnzen op gasolie en zich bevoor-
raden in de lidstaten waar de belastingen het laagst zijn [=“brandstof-
toerisme”]

Deze praktijken verstoren de concurrentieverhoudingen op de trans-
portmarkten omdat niet alle ondernemers in dezelfde mate toegang 
hebben tot brandstoffen die aan lage accijns zijn onderworpen. De onder-
nemingen in het internationale wegvervoer maken ook gebruik van de 
grote autonomie van hun vrachtwagen om hun exploitatiekosten op de 
nationale markten te drukken. Dit leidt derhalve tot verstoring van de 
concurrentie ten opzichte van ondernemingen die zich uitsluitend met 
nationaal of regionaal vervoer bezighouden en die geen gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheid de gasolie aan te kopen waar deze het goed-
koopst is.

Deze “omwegen” hebben bovendien ernstige consequenties voor het 
milieu omdat een groter aantal kilometers wordt afgelegd dan nood-
zakelijk zou zijn indien deze verschillen tussen de accijnstarieven niet 
zouden bestaan. Dergelijke omwegen die om fiscale redenen worden 
gemaakt, hebben uiteraard ook een verlies aan ontvangsten voor de 
lidstaten ten gevolge”.

7. In dit voorstel tot richtlijn wordt “commerciële gasolie” op bijna 
identieke (i.p.v. 7,5 is er sprake van 16 ton) wijze gedefinieerd als in 
richtlijn 2003/96. Zo bepaalt artikel 8 quater van het voorstel (COM (2002) 
410 definitief) het volgende : 

“Onder “commerciële gasolie” wordt verstaan gasolie die als motor-
brandstof voor de volgende commerciële doeleinden wordt gebruikt : 
a) het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van 
derden met een motorvoertuig of een aantal aan elkaar gekoppelde 
voertuigen die uitsluitend voor het vervoer van goederen over de weg 
zijn bestemd en waarvan het hoogste toegelaten gewicht 16 ton of meer 
bedraagt”.

De “commerciële gasolie” uit dit voorstel is hetzelfde begrip als de 
notie die in casu ter discussie staat. In dit voorstel is duidelijk gemaakt 
dat het wel degelijk gasolie “voor beroepsdoeleinden” betreft, “los te 
koppelen van die voor motorbrandstoffen voor particulier gebruik”. 
De mededingingsverstoringen die gecorrigeerd moeten worden, hebben 
betrekking op het gebruik van gasolie voor commerciële doeleinden 
door ondernemingen waarvan het internationale vervoer de hoofdactivi-
teit is. Volgens het voorstel garandeert de omschrijving van het begrip 
“gebruik voor commerciële doeleinden” dat ondernemingen van om het 
even welke omvang profijt kunnen trekken van de maatregelen, die zowel 
op het vervoer voor eigen rekening als voor rekening van derden gericht 
zijn.

Het voorstel van 2002, dat uiteindelijk is ingetrokken, stelde een 
uniforme belastingvoet voor voor motorbrandstof voor commerciële 
doeleinden. Vandaag is, om dezelfde redenen als hierboven en gelet op 
het feit dat het voorstel van 2002 is ingetrokken, een nieuw voorstel 
hangende, nl. het voorstel voor een richtlijn houdende wijziging van 
richtlijn 2003/96/EG tot aanpassing van de bijzondere belastingregeling 

ARREST-2012-04.indb   971 06/03/13   17:15



972 ARRESTEN VAN CASSATIE 19.4.12 - N° 237

voor als motorbrandstof voor commerciële doeleinden gebruikte gasolie 
en tot coördinatie van de belasting van als motorbrandstof gebruikte 
loodvrije benzine en gasolie (COM/2007/0052 def).

8. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de Europese wetgever, 
wanneer hij het heeft over “commerciële gasolie” doelde op de onder-
nemingen/het bedrijfswezen en niet op de overheden die vervoer over de 
weg verrichten.

In dit verband verwijst eiser terecht naar de parlementaire voorberei-
ding van de Wet van 27 december 1994 tot invoering van een Eurovignet, 
waarbij in het Verslag namens de Commissie voor de Financiën wordt 
toegelicht dat de vervoerssector twee takken omvat :

“a) het vervoer voor eigen rekening : het betreft industriële of commer-
ciële bedrijven die over een eigen transportstructuur beschikken om 
eigen producten te leveren ;

b) het vervoer voor rekening van derden : het betreft bedrijven die zich 
uitsluitend bezighouden met het vervoer van goederen voor derden” 
(Parl.St., Senaat, Zitting 1994-95, 1239/2, p. 30 en 31).

De overeenstemming met de terminologie in artikel 7,3, a) van de 
Richtlijn 2003/96/EG is inderdaad treffend en illustreert dat deze bepa-
ling zich uitsluitend richt tot de private sector.

9. Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 29 februari 
2004 legt artikel 3 van het koninklijk besluit als volgt uit : “Artikel 3 in 
huidige besluit voorziet in een specifiek tarief van de accijnzen voor de 
transportsector van personen en goederen. Deze professionele sectoren 
zullen in dit geval voor de door hen gebruikte gasolie met een laag 
zwavelgehalte vrijgesteld zijn van de verhogingen van de bijzondere 
accijns na 1 januari 2004”.

Ook hieruit blijkt dat de bedoelde vrijstelling van de verhoging van 
de accijns niet geldt voor door de overheid gebruikte gasolie voor het 
vervoer van goederen over de weg  (1).

  (1)  De Minister van Financiën had nochtans eerst de indruk gegeven aan de overheden 
dat zij daarvan zouden kunnen genieten en is daar dan op teruggekomen. Zie Commissie 
Financiën en Begroting, Beknopt verslag 15-02-2005, Parl. St. Kamer, CRIV 51 Com 496, 
p. 25 ev : “Dirk Claes (CD&V) : “Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik 
wens u een vraag te stellen omtrent de teruggave van accijnzen aan lokale overheden. 
Inzake de terugbetalingsprocedure betreffende professionele diesel werd begin december 
2004 vanuit de gewestelijke directie van douane en accijnzen een bericht verstuurd om 
de regeling ook te doen gelden voor lokale besturen. Vooral gemeenten, technische 
diensten, schoolbussen enzovoort en intercommunales met afvalophaling en vervoer 
beschikken over dat soort van voertuigen. Aangekondigd werd dat dit zou kunnen en 
einde december en begin januari zijn dan ook heel wat aanvragen tot erkenning binnen-
gekomen bij uw diensten.

Op 25 januari 2005 echter kwam er plots een totaal ander bericht. Het kabinet van 
Financiën verplichtte het hoofdbestuur de gewestelijke directies te laten weten dat de 
regeling toch niet zou gelden voor openbare besturen. Dat is toch wel een zeer eigenaar-
dige gang van zaken. De terugbetalingsprocedure voor professionele diesel zou alleen 
gelden voor het vervoer per taxi en ook voor het gebruik van plaatselijk openbaar 
vervoer. Het komt er dus op neer dat het alleen de taxi’s zouden zijn en het gemeens-
chappelijk vervoer als De Lijn en TEC die hiervan zouden genieten. [...] Hoe kunt u die 
plotse ommezwaai verklaren ?
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Publiekrechtelijke instellingen of rechtspersonen zijn geen commer-
ciële instellingen en kunnen bijgevolg niet voor eigen rekening of voor 
rekening van derden vervoer van goederen verrichten. In dat opzicht 
kunnen zij dus niet in aanmerking komen voor de vrijstelling van de 
verhoging van de bijzondere accijns op gasolie bedoeld in artikel 429, 
§ 5, 1), c) van de Programmawet van 27 december 2004, die uitsluitend de 
aanwending van “commerciële gasolie” viseert.

10. Voor de toepassing van artikel 429, § 5, 1), c) van de Program-
mawet van 27 december 2004 volstaat het derhalve niet dat het vervoer 
met een motorvoertuig gebeurt of met een samenstel van voertuigen 
dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg en 
waarvan de maximaal toegelaten massa gelijk is aan of meer is dan 7,5 
ton. Tevens is vereist dat het vervoer met een commercieel oogmerk 
wordt verricht.

Het bestreden arrest heeft derhalve niet wettig beslist dat de vrij-
stelling, bedoeld in artikel 429, § 5, 1), c) van de Programmawet van 
27 december 2004, ook van toepassing is op verweerster, op grond dat 
zij voldoet aan alle voorwaarden van deze bepaling en van artikel 7,3, 
a) van de Richtlijn 2003/96/EG, terwijl verweerster een publiekrechte-
lijke instelling is die niet “voor eigen rekening of voor rekening van 
derden” goederen kan vervoeren, mitsdien gasolie niet commercieel kan 
aanwenden.

Het eerste onderdeel komt dan ook gegrond voor.

Staatssecretaris Herve Jamar : Intake de registratieprocedure van de personen die 
in aanmerking kunnen komen voor de terugbetaling van de bijzondere accijns was er, 
in de opstartfase van de procedure, inderdaad voorzien dat de overheidsadministra-
ties zich konden laten registreren. De uitsluiting van de voertuigen van de overheid-
sadministraties van de terugbetaling van de accijns in het raam van de regeling voor 
professionele diesel vindt haar oorsprong in het feit dat de administratie der douane en 
accijnzen geconfronteerd werd met bepaalde specifieke situaties die oorspronkelijk niet 
waren voorzien in de administratieve rondzendbrief van 1 januari 2005. Bijgevolg werden 
zowel het geheel van de communautaire bepalingen als de richtlijnen van de regering 
die hebben geleid tot de invoering van het verlaagde accijnstarief ten voordele van de 
professionele diesel aan een volledig hernieuwd onderzoek onderworpen.

Uit dat onderzoek, dat tevens leidde tot het stellen van een bijkomende informele 
vraag ter precisering, aan de communautaire autoriteiten die bevoegd zijn inzake de 
richtlijn 2003/96 van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de commu-
nautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, is gebleken 
dat het concept van de professionele diesel waarvan sprake is in Artikel 7, § 3, van de 
genoemde richtlijn, moet worden beperkt tot enkel de professionele vervoerders.

De richtlijn 2003/96 laat aan de lidstaten toe om de vrijstellingsprocedure van de 
verhoging van de bijzondere accijns dewelke geldt voor de professionele diesel toe te 
passen op andere mogelijke verminderingen van accijnzen.

De regering heeft beslist deze mogelijkheid te gebruiken voor twee situaties opge-
nomen in Artikel 5, derde streepje van de richtlijn, in casu het plaatselijk openbaar 
personenvervoer, taxi’s inbegrepen, evenals — onder bepaalde voorwaarden — het 
vervoer van personen met een beperkte mobiliteit.

Bijgevolg zijn van de vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijnzen 
betreffende het gasolieverbruik voor wegvervoer uitgesloten, de voertuigen die worden 
gebruikt in de andere situaties vermeld in Artikel 5, derde streepje, in casu onder meer 
de voertuigen van de overheidsadministraties”.
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11. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat ook het derde onderdeel mij 
gegrond voorkomt.

In zoverre moet worden aangenomen — quod non — dat geen enkele 
bepaling van de Richtlijn of van de Programmawet uitsluit dat ook een 
publiekrechtelijke instelling gasolie “commercieel” kan aanwenden, 
dan lieten de onderliggende feiten alleszins niet toe te besluiten tot het 
“commercieel” gebruik van gasolie.

Noch de huisvuilomhaling door een stad, noch het vervoer van huis-
raad bij uitdrijvingen, kunnen immers beschouwd worden als commer-
ciële activiteiten. Elk commercieel oogmerk ontbreekt bij die activi-
teiten die louter de openbare dienstverlening aanbelangen.

Het bestreden arrest liet evenwel na vast te stellen dat de bedoelde 
activiteiten een commercieel karakter hadden, noch werd gemotiveerd 
waarom het gebruik van gasolie voor huisvuilomhaling en voor het 
vervoer van huisraad bij uitdrijvingen beantwoordde aan een commer-
ciële aanwending van gasolie.

Het bestreden arrest stelde enkel vast dat artikel 429, § 5, 1), c) van 
de Programmawet van 27 december 2004 zich niet uitsluitend richt tot 
de private sector en dat deze vrijstelling op verweerster van toepassing 
is aangezien zij voldoet aan alle voorwaarden van deze bepaling en van 
artikel 7, 3, a) van de Richtlijn 2003/96/EG.

Het bestreden arrest heeft op die gronden niet wettig beslist dat de 
vrijstelling, bedoeld in artikel 429, § 5, 1), c) van de Programmawet 
van 27 december 2004, van toepassing is op verweerster, zonder vast te 
stellen dat de vervoersactiviteiten in kwestie een commercieel karakter 
hadden.

12. Verweerster stelt voor een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof. 

Er zou sprake zijn van een discriminatie, in geval 429, § 5, 1), c) van 
de Programmawet van 27 december 2004 aldus wordt uitgelegd dat de 
daarin voorziene vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns 
op gasolie na 1 januari 2004 niet toepasselijk is op de gasolie die gebruikt 
wordt voor het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor reke-
ning van derden door publiekrechtelijke instellingen met een voertuig 
of samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goede-
renvervoer over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa gelijk 
is aan of meer is dan 7,5 ton, terwijl privaatrechtelijke rechtspersonen 
die voor eigen rekening of voor rekening van derden eenzelfde vervoer 
van dezelfde goederen met dezelfde voertuigen verrichten wel van de 
vrijstelling genieten. Zij verzoekt het Hof desbetreffend een vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof.

13. Er kan m.i. geen aanleiding toe bestaan de voorgestelde vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof nu de publiekrechtelijke instellingen 
of rechtspersonen geen categorie van personen vormen die vergelijk-
baar zijn met de privaatrechtelijke rechtspersonen, ook niet wanneer 
ze eenzelfde vervoer van dezelfde goederen verrichten met dezelfde voer-
tuigen.

Besluit : vernietiging.
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arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 5 oktober 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 6 december 2011 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDel

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. 

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructu-
rering van de communautaire regeling voor de belasting van energiepro-
ducten en elektriciteit (hierna : Richtlijn 2003/96) bepaalt in artikel 5, 
derde streepje, dat de lidstaten, onder fiscaal toezicht, gedifferentieerde 
belastingniveaus kunnen toepassen voor plaatselijk openbaar perso-
nenvervoer (taxi’s inbegrepen), afvalinzameling, stridkrachten en over-
heidsadministraties, gehandicapten en ziekenauto’s, op voorwaarde dat 
deze belastingniveaus niet onder de bij deze richtlijn voorgeschreven 
minimumbelastingniveaus liggen en verenigbaar zijn met het Gemeen-
schapsrecht.

Artikel 7 Richtlijn 2003/96 bepaalt : 
“1. Met ingang van 1 januari 2004 en vanaf 1 januari 2010 worden de 

minimumbelastingniveaus voor motorbrandstoffen vastgesteld zoals 
beschreven in bijlage I.A. (…). 

2. De lidstaten mogen onderscheid maken tussen commerciële en niet-
commerciële aanwending van gasolie gebruikt voor voortbeweging, op 
voorwaarde dat de communautaire minimumbelastingniveaus gerespec-
teerd worden en het belastingniveau voor commerciële gasolie gebruikt 
voor voortbeweging niet onder het op 1 januari 2003 geldende nationale 
belastingniveau daalt, niettegenstaande de in deze richtlijn bepaalde 
afwijkingen voor dit gebruik. 

3. Onder commerciële gasolie gebruikt voor voortbeweging wordt 
verstaan gasolie gebruikt voor voortbeweging voor onderstaande doel-
einden : a) het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor reke-
ning van derden met een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen 
dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg met een 
maximum toegelaten laadvermogen van 7,5 ton of meer bedraagt (…).”

Volgens overweging 19 bij Richtlijn 2003/96, moet, om belasting te 
kunnen heffen op dieselbrandstof die gebruikt wordt door vervoer-
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ders met name die met intracommunautaire activiteiten, een speci-
fieke behandeling mogelijk zijn, inclusief maatregelen met het oog 
op de invoering van een systeem van heffingen op het weggebruik, om 
de concurrentieverstoring die deze vervoerders zouden kunnen onder-
vinden, te beperken.

Overweging 20 bij Richtlijn 2003/96 bepaalt dat de lidstaten wellicht 
behoefte hebben aan een mogelijkheid om te differentiëren tussen 
commerciële en nietcommerciële diesel. Zij kunnen die mogelijkheid 
benutten om het verschil tussen de belastingheffing op niet-commer-
ciële gasolie gebruikt voor voortbeweging en op benzine kleiner te 
maken.

2. Uit overweging 19 bij Richtlijn 2003/96 en de voorgeschiedenis 
ervan volgt dat de Europese wetgever heeft willen remediëren aan de 
verschillen tussen de fiscale behandeling van energieproducten in de 
lidstaten waarmee het bedrijfsleven, met name de professionele vervoer-
ders over de weg van goederen en personen, wordt geconfronteerd. De 
bedoeling van de richtlijn is het fundament te vormen voor een doelma-
tige markt en eerlijkere concurrentie.

Naast de mogelijke gedifferentieerde behandeling in het geval van 
commerciële aanwending van gasolie zoals bepaald in artikel 7 Richtlijn 
2003/96, laat artikel 5 van die richtlijn gedifferentieerde belastingniveaus 
toe voor het openbaar personenvervoer, afvalinzameling, strijdkrachten 
en overheidsadministraties, gehandicapten en ziekenauto’s. Dit zijn 
vormen van gebruik die in de regel door de overheid worden verzorgd.

Uit de richtlijn zelf en haar voorgeschiedenis blijkt kennelijk dat de 
commerciële gasolie, zoals gedefinieerd in artikel 7.3 Richtlijn 2003/96, 
niet doelt op door de overheid gebruikte gasolie voor het vervoer van 
goederen over de weg. 

3. Richtlijn 2003/96 is in het Belgisch recht omgezet bij koninklijk 
besluit van 29 februari 2004 houdende diverse bepalingen inzake accijnzen 
en verder bij de programmawet van 27 december 2004.

Artikel 3, b), koninklijk besluit van 29 februari 2004 en artikel 429, 
§ 5, 1), c), van de programmawet van 27 december 2004, zoals te dezen 
van toepassing, bepalen dat welbepaalde gasolie met een zwavelgehalte 
van niet meer dan 50 mg/kg, gebruikt als motorbrandstof, vrijgesteld is 
van de verhoging van de bijzondere accijns na 1 januari 2004, indien deze 
gasolie wordt gebruikt voor “het vervoer van goederen voor eigen reke-
ning of voor rekening van derden met een motorvoertuig of een samen-
stel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer 
over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa gelijk is aan of 
meer is dan 7,5 ton”.

Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 29 februari 
2004 legt artikel 3 van het koninklijk besluit als volgt uit : “Artikel 3 in 
huidige besluit voorziet in een specifiek tarief van de accijnzen voor de 
transportsector van personen en goederen. Deze professionele sectoren 
zullen in dit geval voor de door hen gebruikte gasolie met een laag 
zwavelgehalte vrijgesteld zijn van de verhogingen van de bijzondere 
accijns na 1 januari 2004”.
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Hieruit blijkt dat de bedoelde vrijstelling van de verhoging van de 
accijns niet geldt voor door de overheid gebruikte gasolie voor het 
vervoer van goederen over de weg.

4. Door te oordelen dat de vrijstelling van artikel 429, § 5, 1), c), van 
de programmawet van 27 december 2004, ook van toepassing is op de 
verweerster, schenden de appelrechters deze wetsbepaling.

Het onderdeel is gegrond.

Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

5. De publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen geen categorie van 
personen vormen die vergelijkbaar zijn met de privaatrechtelijke rechts-
personen, ook wanneer deze vergelijkbare diensten verlenen.

De aangevoerde ongelijkheid heeft derhalve geen betrekking op gelijke 
toestanden.

6. Er is geen reden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te 
stellen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

19 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkgestelde conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. 
De Baets.

N° 238

1o kamer — 19 april 2012
(F.11.0017.N)

1O DOUaNe eN accijNzeN. — recHteN Bij iNVOer Of UitVOer. — PrOceDUre 
tOt NaVOrDeriNG. — termijN VaN 3 jaar. — aaNVaNG. — BOekiNG. — BeGriP.

2O DOUaNe eN accijNzeN. — recHteN Bij iNVOer Of UitVOer. — PrOceDUre 
tOt NaVOrDeriNG. — termijN VaN 3 jaar. — wijze VaN iNleiDiNG. — keNNisGe-
ViNG VaN Het BeDraG VaN De recHteN. — BeGriP.

3O DOUaNe eN accijNzeN. — recHteN Bij iNVOer Of UitVOer. — PrOceDUre 
tOt NaVOrDeriNG. — termijN VaN 3 jaar. — aarD VaN De termijN.

4O DOUaNe eN accijNzeN. — recHteN Bij iNVOer Of UitVOer. — PrOceDUre 
tOt NaVOrDeriNG. — termijN VaN 3 jaar. — tijDiG meeGeDeelDe DOUaNe-
scHUlD. — tOePasselijke VerjariNGstermijN.

1o Het uit een douaneschuld voortvloeiend bedrag aan rechten wordt geboekt 
in de zin van Artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 1697/79, door de 
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opneming van dit bedrag in het door de bevoegde douaneautoriteiten opge-
maakte proces-verbaal van bevinding van een inbreuk op de toepasselijke 
douanewetgeving  (1). (Art. 2.1, eerste en tweede lid, Verordening (EEG) 
nr. 1697/79 Raad 24 juli 1979)

2o De procedure tot navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer wordt 
ingeleid door kennisgeving aan de betrokkene van het bedrag van deze 
rechten dat hij verschuldigd is, zonder dat de bedoelde kennisgeving vereist 
dat een rechter gevat wordt van de betwisting omtrent de verschuldigdheid 
van de navordering (2). (Art. 2.2 , Verordening (EEG) nr. 1697/79 Raad 
24 juli 1979)

3o De in Artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 1697/79 gestelde termijn 
van drie jaar is een vervaltermijn binnen dewelke de douaneschuld moet 
meegedeeld worden aan de schuldenaar (3). (Art. 2.1, tweede lid, Verorde-
ning (EEG) nr. 1697/79 Raad 24 juli 1979)

4o Op de invordering van de binnen de in Artikel 2.1, tweede lid, van de 
Verordening 1697/79 gestelde vervaltermijn van drie jaar meegedeelde doua-
neschuld, is de verjaringstermijn van Artikel 2262bis, § 1, van het Burger-
lijk Wetboek van toepassing (4). (Art. 2.1, tweede lid, Verordening (EEG) 
nr. 1697/79 Raad 24 juli 1979 ; art. 2262bis, § 1, BW) 

(sOcrimex fraNce s.a., VeNNOOtscHaP Naar fraNs recHt  
t. BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1.Bij tussenarrest van 22 januari 2008 oordeelden de appelrechters, 
zoals de eerste rechter, dat het litigieus dwangbevel dd. 18 januari 1996 
tot invordering van invoerrechten en antidumpingrechten nietig was bij 
gebrek aan voldoende motivering en bijgevolg niet kan dienen als basis 
voor de vordering van de Belgische Staat en evenmin stuitende werking 
heeft. 

Appelrechters beslisten echter dat de nietigheid van het dwangbevel 
weliswaar tot gevolg had dat de Belgische Staat niet meer over een 
uitvoerbare titel beschikte doch niet dat de douaneschuld en de vorde-
ring inzake douane en accijnzen hierdoor teniet zouden zijn gegaan, 
aangezien een belastingschuld ontstaat krachtens de wet en door het 
zich voordoen van een belastbaar feit.

Door de Belgische Staat werd bij conclusie neergelegd ter griffie op 
5 augustus 1999 een tegenvordering ingesteld die ertoe strekte over-
eenkomstig artikel 280 AWDA juncto artikel 14 van het Gerechtelijk 
Wetboek, vast te horen stellen dat aan alle materiële voorwaarden voor 
het ontstaan van de fiscale schuld is voldaan en dienvolgens de tegen-
vordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren ten beloop van de 
fiscale schuld bepaald in het dwangbevel.

De appelrechters oordeelden in voormeld tussenarrest dat de Belgische 
Staat wel degelijk een belang had om een tegenvordering in te stellen, 
en verklaarden deze tegenvordering in het thans bestreden eindarrest 

  (1), (2), (3), (4)  Zie de conclusie van het O.M.
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dd. 29 juni 2010 ontvankelijk, niet verjaard en gegrond, en veroordeelden 
eiseres tot betaling van de belastingschuld bepaald in het dwangbevel, 
verhoogd met de nalatigheidsintresten.

2. Het eerste onderdeel van het enig middel komt op tegen de toepassing 
door de appelrechters van artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 
1679/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van rechten bij 
invoer of bij uitvoer.

Krachtens deze bepaling kan de procedure tot navordering van niet-
geheven rechten niet meer worden ingeleid na een termijn van drie jaar 
vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opge-
eiste bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, 
vanaf de dag waarop de douaneschuld ter zake van het betrokken goed 
is ontstaan. 

Waar in het tussenarrest van 15 juni 2004 was beslist dat er geen 
oorspronkelijke boeking heeft plaatsgevonden nu de litigieuze autora-
dio’s zonder enigerlei heffing waren ingevoerd, kon het bestreden arrest, 
volgens het eerste onderdeel, niet wettig beslissen dat er sprake was van 
een navordering van geboekte rechten.

Het bestreden arrest liet de termijn van drie jaar om tot navordering 
over te gaan derhalve niet wettig lopen vanaf de datum van de boeking, 
nu deze termijn diende aan te vangen te rekenen vanaf de dag waarop de 
douaneschuld betreffende de betrokkenen goederen was ontstaan.

Het bestreden arrest miskende bijgevolg artikel 2.1, tweede lid, van de 
Verordening 1679/79, minstens kwamen de appelrechters, in strijd met 
artikel 19 Ger.W., terug op een reeds beslecht punt.

In zoverre het bestreden arrest niet de exacte dagen heeft bepaald 
waarop de douaneschuld oorspronkelijk was geboekt, of waarop de doua-
neschuld precies was ontstaan (het bestreden arrest beperkte er zich toe 
vast te stellen dat de feiten die met de douaneschuld verband houden 
zich hebben voorgedaan in de loop van de jaren 1991 tot en met 1993), 
kan de startdag van de termijn van drie jaar, bepaald in artikel 2.1, 
tweede lid, van de Verordening 1679/79, niet worden achterhaald en stelt 
het bestreden arrest Uw Hof aldus in de onmogelijkheid om zijn wette-
lijke controle uit te oefenen of de navordering al dan niet heeft plaats-
gevonden binnen de wettelijke termijn van drie jaar, aldus het eerste 
onderdeel  (1).

3. Zoals verweerder terecht opwerpt in zijn memorie van antwoord, 
berust het eerste onderdeel op een verkeerde lezing van het tussenar-
rest van 15 juni 2004 waar het hierin leest dat was beslist dat er geen 
oorspronkelijke boeking heeft plaatsgevonden op grond dat de litigieuze 
autoradio’s zonder enigerlei heffing werden ingevoerd.

Het bedoelde tussenarrest stelde vast dat de NV Henri Paes & Co, in 
opdracht van de S.A. Pagnot et Cie, aangiften bij het in het vrije verkeer 
brengen IM 0 en aangiften ten verbruik IM 4 heeft ingediend voor de 
invoer van autoradio’s met als geadresseerde eiseres, waarbij certifi-
caten van oorsprong, formulier A, waren gevoegd, waaruit zou dienen 

  (1)  Schending van de artikelen 2260, 2261 BW en 149 Gw.
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te blijken dat deze goederen van oorsprong uit Indonesië waren zodat 
genoten kon worden van een preferentieel stelsel  (1).

Uit deze vaststellingen volgt niet dat in het tussenarrest door de 
appelrechters was beslist dat er “geen oorspronkelijke boeking” heeft 
plaatsvonden.

Evenmin volgt uit deze vaststellingen dat de termijn van drie jaar 
voor de navordering begint te lopen te rekenen vanaf de dag waarop de 
douaneschuld betreffende de litigieuze autoradio’s was ontstaan.

Het tussenarrest van 15 juni 2004 stelde integendeel vast dat er 
inbreuken werden vastgesteld bij processen-verbaal van 16 juni 1994 en 
29 november 1994, en dat verweerder hierin de volgende verschuldigd-
heden heeft berekend :

“— invoerrechten : 21.639.356 BEF
 —  antidumpingrechten : 36.380.398 BEF”  (2).

4. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
volgt dat een proces-verbaal, opgesteld door verweerder overeenkom-
stig de artikelen 267 e.v. AWDA, als een boeking van de verschuldigde 
rechten kan worden beschouwd  (3).

Anders dan het eerste onderdeel aanneemt, kan uit de vaststellingen 
van het tussenarrest van 15 juni 2004 derhalve wel degelijk worden afge-
leid dat er een boeking van verschuldigde rechten heeft plaatsgevonden. 

Door te oordelen dat er sprake is van een navordering van geboekte 
rechten kan het bestreden derhalve niet worden verweten te zijn terug-
gekomen op een in het tussenarrest reeds definitief beslecht geschilpunt.

Het uitgangspunt van het eerste onderdeel dat er geen boeking heeft 
plaatsgevonden, gelet op hetgeen in het tussenarrest reeds was beslist, 
mist derhalve feitelijke grondslag.

Het bestreden arrest kon derhalve wettig oordelen dat het bedrag 
aan rechten dat voortvloeit uit de douaneschuld werd opgenomen in 
het proces-verbaal van 16 juni 1994, wat in toepassing van het arrest 
van het Hof van Justitie van 16 juli 2009 beschouwd kan worden als een 
boeking  (4).

De startdatum voor de termijn van drie jaar om tot navordering over 
te gaan, kon aldus worden bepaald aan de hand van de datum van het 
proces-verbaal waarin het bedrag van de verschuldigde rechten werd 
opgenomen, hetzij op 16 juni 1994.

Gelet op deze vaststellingen verkeert Uw Hof wel degelijk in de moge-
lijkheid om zijn wettigheidscontrole uit te oefenen door na te gaan of de 
navordering heeft plaatsgevonden binnen de wettelijke termijn van drie 
jaar, te rekenen vanaf de boeking.

Het eerste onderdeel mist tevens feitelijke grondslag in zoverre het 
aanneemt dat de “dagen van de oorspronkelijke boeking” in het bestreden 
arrest niet worden bepaald.

  (1)  P. 3, voorlaatste alinea.
  (2)  P. 4, tweede alinea.
  (3)  Zie HvJ, 16 juli 2009, C-126/08 ; Cass. 15 dec. 2009, P.07.1543.N, AC 2009, nr. 744.
  (4)  P. 14, 2.2.5, eerste alinea.
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5. Verweerder merkt in zijn memorie van antwoord terecht op dat 
in artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 1679/79, als zodanig geen 
termijn wordt bepaald waarbinnen het oorspronkelijk opgeëiste bedrag 
moet worden geboekt. Krachtens die bepaling is het niet de boeking 
maar de navordering die moet plaatsvinden binnen de termijn van drie 
jaar :

“Eiser voert aan dat ‘de boeking alleszins binnen de termijn van drie 
jaren na het ontstaan is geschied’. Het is echter niet de boeking, maar 
de navordering (lopend vanaf de kennisgeving van het bedrag) die binnen 
de drie jaar moet plaatsvinden na het boeken van de douaneschuld, of 
indien geen boeking was, na het ontstaan van de douaneschuld”  (1).

Het eerste onderdeel faalt derhalve naar recht in zoverre het artikel 2.1, 
tweede lid, van de Verordening 1679/79, in die zin interpreteert dat deze 
bepaling vereist dat de boeking moet plaatsvinden binnen de drie jaar na 
het ontstaan van de douaneschuld.

6. Het tweede onderdeel voert aan dat het bestreden arrest artikel 2.2 
van de Verordening 1679/79 heeft miskend door de toezending van de 
processen-verbaal van 16 juni en 29 november 1994, door middel van de 
aangetekende brieven van respectievelijk 17 juni en 2 december 1994, als 
“kennisgevingen” te beschouwen die een “procedure” tot navordering in 
de zin van artikel 2.2 van de Verordening 1679/79 “inleiden”, terwijl geen 
rechter aan de hand van deze kennisgevingen werd gevat van de betwis-
ting omtrent de verschuldigdheid van de navordering.

Volgens het tweede onderdeel veronderstelt de term “procedure” in 
de zin van artikel 2.2 van de Verordening 1679/79, dat binnen de termijn 
van drie jaar ook een rechter wordt gevat van het geschil. Pas dan kan 
men stellen dat de wettelijke termijn van drie jaar, waarvan sprake in 
artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 1679/79, is nageleefd.

7. Overeenkomstig artikel 2.2 van de Verordening 1679/79, moet de 
procedure tot navordering worden ingeleid door kennisgeving aan de 
betrokkene van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat 
hij verschuldigd is.

Deze procedure beoogt de inning van een openstaande schuld. Deze 
navorderingsprocedure moet binnen de in artikel 2.1, tweede lid, van 
de Verordening 1679/79, bepaalde driejarige vervaltermijn worden inge-
leid  (2).

Voor de inleiding van deze navorderingsprocedure geldt als enige 
vereiste dat aan de betrokkene kennis wordt gegeven van het bedrag 
van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat hij verschuldigd is. 

De wijze waarop deze kennisgeving gebeurt, is, zoals het bestreden 
arrest terecht opmerkt, aan geen enkele formaliteit onderworpen  (3).

Deze kennisgeving kon in onderhavige zaak bijgevolg wettig geschieden 
door de toezending van de processen-verbaal van 16 juni en 29 november 1994, 

  (1)  Conclusie van adv.-gen. Timperman, M., bij Cass. 26 februari 2008, P.07.1021.N, 
punt 11, arrest niet gepubliceerd.

  (2)  Conclusie van het O.M. bij Cass. 9 januari 2009, C.07.0188.N, AC 2009, nr. 19.
  (3)  Cf. Cass. 5 juni 2007, P.06.1404.N, AC 2007, nr. 304 ; Conclusie van adv.-gen. Jacobs, 

bij HvJ, 23 februari 2006, C-201/04, inzake Molenbergnatie, r.o. 82-83.
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bij de aangetekende brieven van respectievelijk 17 juni en 2 december 
1994, minstens door het verzoek tot betaling van 11 oktober 1994 (en 
27 januari 1995) van de Gewestelijke directie der douane en accijnzen te 
Antwerpen  (1).

8. De kennisgeving van het bedrag van de verschuldigde rechten is 
de eerste stap in de navorderingsprocedure. Voor de inleiding van deze 
navorderingsprocedure is niet vereist dat de rechter wordt gevat van de 
betwisting omtrent de verschuldigdheid van de navordering.

Waar de administratie bevoegd is om zichzelf bij dwangbevel een titel 
te verschaffen  (2), is de tussenkomst van de rechter immers niet noodza-
kelijk opdat de verschuldigde rechten kunnen worden geïnd.

Ook zonder dat het invorderingsgeschil wordt voorgelegd aan de rechter 
kan de wettelijke termijn van drie jaar, waarvan sprake in artikel 2.1, 
tweede lid, van de Verordening 1679/79, derhalve worden nageleefd.

In zoverre het tweede onderdeel het standpunt inneemt dat de termen 
“inleiden” en “procedure” in de zin van artikel 2.2 van de Verordening 
1679/79, inhouden dat binnen de termijn van drie jaar ook een rechter 
moet worden gevat van het invorderingsgeschil, faalt het naar recht.

Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
9. In het tweede onderdeel wordt tenslotte nog aangevoerd dat, zelfs zo 

de toezending van de processen-verbaal van 16 juni en 29 november 1994, 
door de aangetekende brieven van respectievelijk 17 juni en 2 december 
1994, minstens het verzoek tot betaling van 11 oktober 1994, als een 
stuiting van de wettelijke termijn van drie jaar, waarvan sprake in 
artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 1679/79, zouden moeten worden 
beschouwd, zulks enkel tot gevolg kan hebben dat dezelfde termijn van 
drie jaar opnieuw een aanvang neemt, doch niet dat de tienjarige verja-
ringstermijn van artikel 2262bis BW van toepassing wordt, zoals ten 
onrechte door de appelrechters werd beslist.

Het onderdeel faalt op dit punt naar recht nu het uitgaat van de 
onjuiste rechtsopvatting dat de termijn van artikel 2.1, tweede lid, van 
de Verordening 1679/79, een verjaringstermijn uitmaakt die vatbaar is 
voor stuiting  (3).

10. In het derde onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest 
niet wettig heeft beslist dat verweerder, ingeval van tijdige mededeling 
van de “kennisgeving”, waarvan sprake in artikel 2.2 van de Verordening 
1679/79, over de tienjaarlijkse verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, 
BW, beschikt om een procedure voor de rechter in te leiden  (4).

Volgens het onderdeel cumuleert het bestreden arrest op die manier 
ten onrechte twee verschillende termijnen, enerzijds de termijn van drie 
jaar bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 1679/79, welke 
termijn door voormelde “kennisgeving” wordt gestuit, anderzijds, de 
verjaringstermijn van tien jaar bepaald in artikel 2262bis BW.

  (1)  Arrest, p. 14, 2.2.5, tweede alinea.
  (2)  Artikelen 313 en 314 AWDA.
  (3)  Cfr. het antwoord op het derde onderdeel.
  (4)  Schending van Artikel 2262bis, § 1, BW, 2.1, tweede lid en 3 van de Verordening 

1679/79.
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11. De navorderingstermijn van artikel 2.1, tweede lid, van de Veror-
dening 1679/79, betreft een vervaltermijn en geen verjaringstermijn  (1).

Vervaltermijnen zijn niet vatbaar voor verlenging door stuiting of 
schorsing. 

Wanneer de procedure tot navordering werd ingeleid binnen de termijn 
van drie jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belasting-
schuldige opgeëiste bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft 
plaatsgevonden, vanaf de dag waarop de douaneschuld ter zake van het 
betrokken goed is ontstaan, dan kan diezelfde termijn van drie jaar 
derhalve niet opnieuw een aanvang nemen. 

De “kennisgeving” van het bedrag van de verschuldigde rechten aan 
de betrokkene heeft geen stuitende werking nu er sprake is van een 
vervaltermijn.

Nadat de douaneschuld tijdig werd medegedeeld aan de schuldenaar, 
conform artikel 2.1, tweede lid, en 2.2 van de Verordening 1679/79, is het 
de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, BW die 
toepasselijk is op de eventuele daaropvolgende burgerlijke rechtsvorde-
ring tot betaling van de douaneschuld  (2).

Het bestreden arrest oordeelde derhalve wettig dat, indien de medede-
ling tijdig is gebeurd binnen de vervaltermijn van drie jaar, de admi-
nistratie, overeenkomstig artikel 2262bis BW, beschikt over een termijn 
van tien jaar vanaf de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 om 
een rechtsvordering in te stellen.

Anders dan het onderdeel aanvoert is deze gemeenrechtelijke verja-
ringstermijn niet enkel van toepassing in het raam van artikel 3 van de 
Verordening 1679/79, maar ook in het raam van de artikelen 2.1, tweede 
lid, en 2.2 van de Verordening 1679/79.

12. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de 
verschuldigde rechten werden geboekt in de processen-verbaal van 
16 juni 1994 en 29 november 1994, terwijl de kennisgeving aan eiseres van 
het bedrag van de verschuldigde rechten, overeenkomstig artikel 2.2 
van de Verordening 1679/79, heeft plaatsgevonden door de toezending van 
deze processen-verbaal bij aangetekende brieven van respectievelijk 
17 juni 1994 en 2 december 1994, minstens door het verzoek tot betaling 
van 11 oktober 1994.

De procedure tot navordering was bijgevolg tijdig ingeleid binnen de 
drie jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschul-
dige opgeëiste bedrag was geboekt.

Ook de daaropvolgende burgerlijke rechtsvordering tot betaling van 
de douaneschuld werd tijdig, binnen de gemeenrechtelijke tienjarige 
verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, BW ingesteld bij de rechter.

Uit het tussenarrest van 12 december 2006  (3) blijkt immers dat 
verweerder, bij conclusies van 5 augustus 1999, een tegenvordering heeft 

  (1)  Conclusies van het O.M. bij Cass. 9 januari 2009, C.07.0188.N, AC 2009, nr. 19.
  (2)  A. BOssUyt, “Enkele capita selecta uit het EG-douanerecht”, RW 2008-09, 1716, 

nr. 7 ; zie ook J. De Backer, Douanegeschillen inzake internationale handel, BTW & Acci-
jnzen, Diegem, Kluwer, 1996, 73.

  (3)  P. 7, 2.2.
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ingesteld, die ertoe strekte de betaling te bekomen van de verschuldigde 
rechten, dit voor het geval het dwangbevel, dat betreffende deze douane-
schuld op 18 januari 1996 door verweerder was uitgevaardigd, nietig zou 
worden verklaard.

Waar iedere vordering in rechte die ertoe strekt het bedreigde recht 
rechtens te doen erkennen, de verjaring stuit, heeft deze conclusie de 
tienjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, B.W. regelmatig 
gestuit, welke stuiting voortduurt tijdens het gehele geding  (1).

Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen dat de 
vordering van verweerder nog niet was verjaard  (2).

13. In het vierde onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest 
dubbelzinnig is gemotiveerd  (3) waar het niet duidelijk aangeeft wanneer 
de verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, BW precies een aanvang 
neemt, hetzij vanaf de mededeling “door toezending bij aangetekend 
schrijven van 17 juni 1994 van het proces-verbaal van 16 juni 1994 en 
door de toezending bij aangetekend schrijven van 2 december 1994 van 
het proces-verbaal van 29 november 1994, minstens door het verzoek tot 
betaling van 11 oktober 1994”, in welk geval de aanvang van de verja-
ringstermijn duidelijk is bepaald en het bestreden arrest dienaangaande 
wettig is gemotiveerd, hetzij vanaf de aanvang van de driejaarlijkse 
termijn, waarvan sprake in artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 
1679/79, in welk geval de aanvang van de verjaringstermijn niet duidelijk 
is bepaald nu enkel de jaren gedurende dewelke de litigieuze autora-
dio’s werden ingevoerd en gebeurlijk geboekt werden aangegeven doch 
niet de dag of de dagen waarop de verjaringstermijn een aanvang neemt 
zodat het bestreden arrest, in die interpretatie, strijdig is met de arti-
kelen 2260 en 2261 BW.

14. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat de appel-
rechters de aanvang van de verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, 
BW wel degelijk hebben doen ingaan vanaf de mededeling “door toezen-
ding bij aangetekend schrijven van 17 juni 1994 van het proces-verbaal 
van 16 juni 1994 en door de toezending bij aangetekend schrijven van 
2 december 1994 van het proces-verbaal van 29 november 1994, minstens 
door het verzoek tot betaling van 11 oktober 1994”  (4).

Uit niets blijkt dat de aanvang van de driejaarlijkse termijn van 
artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 1679/79, als vertrekpunt van de 
gemeenrechtelijk verjaringsregeling in aanmerking zou zijn genomen.

Zoals hoger reeds gezegd, kan de gemeenrechtelijk verjaringstermijn 
van tien jaar slechts aanvangen nadat de navorderingsprocedure, binnen 
de driejarige termijn van artikel 2.1, tweede lid, van de Verordening 
1679/79, werd ingeleid.

Het bestreden arrest is bijgevolg niet tegenstrijdig gemotiveerd zodat 
het vierde onderdeel feitelijke grondslag mist.

15. Volledigheidshalve weze het volgende gepreciseerd.

  (1)  Cass. 24 april 1992, AC 1991-92, nr. 447 ; Cass. 13 september 1993, AC 1993, 692.
  (2)  Cfr. memorie van antwoord, nrs. 9 t.e.m. 11.
  (3)  Schending van Artikel 149 Gw.
  (4)  P. 15, voorlaatste alinea.
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De verschuldigde douanerechten die aan de grondslag lagen van de 
tegenvordering die verweerder bij conclusies van 5 augustus 1999 had 
ingesteld, waren oorspronkelijk onderworpen aan de gemeenrechtelijke 
verjaringstermijn van 30 jaar zoals bepaald in artikel 2262 (oud) BW.

Na de wijziging van deze bepaling en de invoeging van artikel 2262bis 
bij wet van 10 juni 1998 werd de gemeenrechtelijke verjaringstermijn op 
tien jaar gebracht.

In de gevallen waarin de rechtsvordering was ontstaan vóór de inwer-
kingtreding van voormelde wet van 10 juni 1998, begonnen de nieuwe 
verjaringstermijnen waarin zij voorziet, overeenkomstig artikel 10 
van deze wet, slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding, waarbij de 
totale duur van de verjaringstermijn evenwel niet meer dan 30 jaar mag 
bedragen.

In onderhavige zaak, waarin de rechtsvordering was ontstaan vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998, situeerde de aanvang van 
de verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, BW zich derhalve op het 
ogenblik waarop deze nieuwe bepaling in werking trad, hetzij op 27 juli 
1998, zodat de douaneschuld ten vroegste 10 jaar later, op 27 juli 2008, kon 
verjaren, behoudens stuiting.

In casu werd overigens niet betwist dat de rechtsvordering van verweerder 
nog niet was verjaard op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet 
van 10 juni 1998.

De vordering van verweerder tot betaling van de verschuldigde rechten, 
ingesteld bij conclusies op 5 augustus 1999, was derhalve nog niet verjaard.

Gelet op voormelde overgangsbepaling kon het bestreden arrest zich 
derhalve wettig beperken tot de vaststelling dat de administratie over 
een termijn van tien jaar beschikt vanaf de inwerkingtreding van de wet 
van 10 juni 1998.

De aanvangsdatum van de tienjaarlijkse termijn van artikel 2262bis, 
§ 1, BW werd aldus wettig vastgesteld.

Het vierde onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

16. Uw Hof kan geen acht slaan op de door eiseres op 3 mei 2011 ter 
griffie van het Hof neergelegde nota als antwoord op de door verweerder 
ingediende memorie van antwoord, nu de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep door verweerder niet in vraag werd gesteld.

Besluit : verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 29 juni 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 november 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. cassatiemiDDel

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

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 2.1, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1697/79 van 
de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer 
of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor 
goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de 
verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide (hierna : 
verordening 1697/79), zoals te dezen van toepassing, leiden de bevoegde 
autoriteiten een procedure in tot navordering van niet-geheven rechten 
wanneer zij constateren dat het gehele bedrag van de rechten bij invoer 
of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een goed dat is aange-
geven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling 
van dergelijke rechten voortvloeide, niet van de belastingschuldige is 
opgeëist.

Krachtens artikel 2.1, tweede lid, Verordening 1697/79 kan de proce-
dure niet worden ingeleid na een termijn van drie jaar vanaf de dag 
waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag 
is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag 
waarop douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan.

2. Het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten wordt 
geboekt door de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde douane-
autoriteiten opgemaakte proces-verbaal van bevinding van een inbreuk 
op de toepasselijke douanewetgeving.

3. Door te oordelen dat inbreuken werden vastgesteld bij de processen-
verbaal van 16 juni 1994 en 29 november 1994 met vermelding van de 
verschuldigde rechten, en deze rechten op dat ogenblik werden geboekt, 
verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat de termijn 
van drie jaar vanaf deze data begon te lopen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordelen de appelrech-

ters in het tussenarrest van 15 juni 2004 niet dat er geen oorspronkelijke 
boeking plaatsvond maar stellen zij enkel vast dat aangiften werden 
ingediend voor de invoer van autoradio’s met de eiseres als geadres-
seerde, waarbij certificaten van oorsprong waren gevoegd, waaruit zou 
dienen te blijken dat de goederen van oorsprong uit Indonesië kwamen 
zodat kon genoten worden van een preferentieel stelsel.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
5. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, vermelden de appelrech-

ters wel de dagen van de boeking op de data van de processen-verbaal 
van 16 juni 1994 en 29 november 1994.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
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Tweede onderdeel

6. Krachtens artikel 2.2 Verordening 1697/79, zoals te dezen van toepas-
sing, wordt de procedure tot navordering ingeleid door kennisgeving aan 
de betrokkene van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat 
hij verschuldigd is.

7. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de bedoelde kennisgeving 
vereist dat hierdoor een rechter gevat wordt van de betwisting omtrent 
de verschuldigdheid van de navordering, faalt naar recht.

Derde onderdeel

8. Krachtens artikel 2.1, tweede lid, Verordening 1697/79 kan de proce-
dure niet worden ingeleid na een termijn van drie jaar vanaf de dag 
waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag 
is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag 
waarop douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan.

Deze termijn is een vervaltermijn binnen dewelke de douaneschuld 
moet meegedeeld worden aan de schuldenaar.

Op de invordering van de tijdig meegedeelde douaneschuld is de verja-
ringstermijn van artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek van toepassing.

9. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de verjaringstermijn van 
artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek enkel van toepassing is in het 
raam van artikel 3 Verordening 1697/79, faalt in zoverre naar recht.

10. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters een 
stuiting van de termijn bepaald in artikel 2.2 Verordening 1697/79 hebben 
vastgesteld, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het 
mitsdien feitelijke grondslag.

Vierde onderdeel

11. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordelen de appel-
rechters niet dat de mededeling zoals bedoeld in artikel 2.1, tweede 
lid, Verordening 1697/79 het vertrekpunt was van de verjaring voor de 
vordering van de verweerder maar wel dat indien deze mededeling tijdig 
is gebeurd, de administratie op grond van artikel 2262bis Burgerlijk 
Wetboek beschikt over een termijn van tien jaar vanaf de inwerkingtre-
ding van de wet van 10 juni 1998.

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer 
De Bruyn.
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N° 239

1o kamer — 19 april 2012
(F.11.0018.N)

1O faillissemeNt, faillissemeNtsakkOOrD eN GerecHtelijk 
akkOOrD. — recHtsPleGiNG. — VOrDeriNG tOt faillietVerklariNG. — 
V.O.f. eN VeNNOteN. — ONsPlitsBaar GescHil.

2O ONsPlisBaarHeiD (GescHil). — faillissemeNtszakeN — VOrDeriNG 
tOt faillietVerklariNG. — V.O.f. eN VeNNOteN. — ONsPlitsBaar GescHil.

1o en 2o De vordering tot faillietverklaring van de vennootschap onder firma 
en die van de vennoten doet een onsplitsbaar geschil rijzen in de zin van 
Artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek ; dit geldt tevens voor de rechtsmid-
delen tegen deze faillietverklaring. (Art. 31 Gerechtelijk Wetboek)

(c. t. BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 29 juni 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 november 2011 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck 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 

Eerste onderdeel

1. De appelrechters verwijzen naar de door de verweerder opgeworpen 
exceptie dat de eiser reeds een eerste hoger beroep had ingesteld tegen het 
beroepen vonnis dat bij een eerder arrest van 12 mei 2009 werd beoordeeld.

Zij oordelen dat uit de leer met betrekking tot het gezag van gewijsde 
volgt dat het arrest van 12 mei 2009 niet meer kan worden aangevochten, 
zodat het tweede beroep ingesteld bij verzoekschrift van 25 mei 2009 niet 
ontvankelijk is wegens schending van het gewijsde.

Door aldus te oordelen beantwoorden zij het bedoelde verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

2. De vordering tot faillietverklaring van de vennootschap onder firma 
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en die van de vennoten doet een onsplitbaar geschil rijzen. Dit geldt 
tevens voor de rechtsmiddelen tegen deze faillietverklaring.

3. Het onderdeel gaat geheel ervan uit dat het faillissement van de 
eiser werd ingetrokken.

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 5 juni 2009 waar-
naar de eiser verwijst :

 — neemt aan dat, in gevolge het arrest van dit Hof van 16 januari 2009, 
de vordering tot faillietverklaring van de vennootschap onder firma 
en van de vennoten een onsplitsbaar geschil doet rijzen in de zin van 
artikel 31 Gerechtelijk Wetboek ;

 — verklaart het verzet van de vennoten tegen het faillissementsvonnis 
van 16 november 2006 gegrond en oordeelt dat het verstekvonnis en het 
vonnis van 19 september 2009 dient vernietigd te worden, maar verwijst 
vervolgens de vordering voor verdere behandeling naar de bijzondere rol, 
totdat de verwijzingsrechter na cassatie zal geoordeeld hebben “of door 
de eerste rechter terecht geoordeeld werd dat de VOF failliet was”.

4. Het middel dat uitsluitend steunt op de intrekking van het faillis-
sement van een der vennoten, ongeacht de stand van het faillissement 
van de VOF, kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 april 2012— 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de 
heer De Bruyn.

N° 240

1o kamer — 19 april 2012
(F.11.0058.N)

iNkOmsteNBelastiNGeN. — aaNslaGPrOceDUre. — allerlei. — fiscaal 
BaNkGeHeim. — DraaGwijDte. 

Artikel 318, eerste lid, van het WIB92, krachtens welke bepaling de adminis-
tratie niet gemachtigd is om in de rekeningen, boeken en documenten van de 
bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met 
het oog op het belasten van hun cliënten, staat er niet aan in de weg dat 
de belastingadministratie de inlichtingen die ze ongevraagd heeft verkregen 
van de bedoelde financiële instellingen, kan aanwenden om de betrokken 
cliënten of derden te belasten  (1). (Art. 318, eerste lid, WIB92)

(N. t. BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN)

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens eiser gevestigde aanvul-
lende aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1997 tot 
en met 2002.

Bij een controle die de belastingadministratie verrichtte bij de BVBA 
Abasid rees twijfel over de juistheid en werkelijkheid van een aantal 
aankoopfacturen met betrekking tot de verhuur en aankoop van mate-
rieel. De aftrek van de aankoopfacturen werd geweigerd omdat onvol-
doende werd aangetoond dat het ging om werkelijke leveringen of 
verhuur.

De BVBA Abasid tekende bezwaar aan. 
De ambtenaar belast met het onderzoek van het bezwaar verstuurde 

een vraag om inlichtingen aan de Mercator Bank waarin haar werd 
gevraagd om de identiteit en volmachtdragers mee te delen van twee 
financiële rekeningen.

De Mercator Bank deelde bedoelde ambtenaar mee dat één rekening op 
naam stond van eiser in cassatie en dat eiser volmacht had op de andere 
rekening. Als bijlage deelde de bank, zonder dat dit gevraagd was, een 
overzicht mee van de verrichtingen op deze rekeningen.

Daarop werd eiser belast op de inkomsten die hij via deze rekeningen 
had geïnd en werd een belastingverhoging van 50% opgelegd. 

2. De betwisting betreft meer bepaald de vraag of gegevens afkom-
stig van een bankinstelling (NV Mercator), die binnen het kader van de 
behandeling van een bezwaarschrift (ingediend door de BVBA Abasid), 
naar aanleiding van een vraag om inlichtingen op grond van artikel 374, 
tweede lid, WIB92, worden medegedeeld aan de ambtenaar belast met het 
onderzoek van het bezwaarschrift, voor taxatiedoeleinden mogen worden 
gebruikt lastens een belastingplichtige (eiser) die niet de bezwaarin-
diener is.

Eiser achtte een dergelijke gegevensuitwisseling strijdig met het 
bankgeheim bedoeld in artikel 318, eerste lid, WIB92 en diende bezwaar 
in tegen de aanvullende aanslagen die lastens hem waren gevestigd op 
grond van de bancaire inlichtingen die de taxatieambtenaar op voor-
melde wijze had bekomen.

Zowel de gewestelijke directeur, bij beslissing van 27 maart 2007, als de 
eerste rechter, bij vonnis van 22 april 2009, oordeelden dat deze taxatie 
wettelijk was en dat er geen sprake was van enige schending van het 
“fiscaal bankgeheim”, hetgeen in graad van beroep ook de opvatting was 
van het hof van beroep.

3. In het enig middel wordt het bestreden arrest verweten niet wettig, 
zonder schending van het fiscaal bankgeheim, te hebben beslist dat de 
inlichtingen, die de administratie regelmatig binnen de perken van 
artikel 374, tweede lid, WIB92 van de NV Mercator had bekomen, in 
het kader van de behandeling van het bezwaarschrift ingediend door 
de BVBA Abasid, gebruikt mochten worden voor het vestigen van de 
aanvullende aanslagen lastens eiser  (1).

  (1)  Schending van de artikelen 318, 336 en 374 WIB92.
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4. Overeenkomstig artikel 318, eerste lid, WIB92, is de administratie, 
in afwijking van de bepalingen van artikel 317, en onverminderd de toep-
passing van de artikelen 315, 315bis en 316, niet gemachtigd om in de 
rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en 
spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten 
van hun cliënten.

Krachtens artikel 374 WIB92, beschikt de ambtenaar van de adminis-
tratie der directe belastingen, met een hogere graad dan die van contro-
leur, ten einde de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, 
over de bewijsmiddelen en de bevoegdheden die aan de administratie 
verleend zijn bij de artikelen 315 tot 319, 322 tot 330, 333 tot 336, 339 tot 343 
en 346. Bovendien kan hij, in het kader van dat bezwaarschrift, van de 
voormelde financiële instellingen, alle inlichtingen vorderen waarvan 
zij kennis hebben en welke nuttig kunnen zijn.

Artikel 374, tweede lid, WIB92 voorziet aldus in het kader van de 
bezwaarfase in een uitzondering op het fiscaal bankgeheim dat geldt in 
de taxatiefase, zij het binnen de strikte context van het bezwaarschrift, 
waarbij slechts om inlichtingen kan worden verzocht met betrekking 
tot de grieven die in het bezwaarschrift worden opgeworpen  (1).

Krachtens artikel 336 WIB92, kan elke inlichting, stuk, proces-verbaal 
of akte, in het uitoefenen van zijn functie ontdekt of bekomen door een 
ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tussenkomst van een der in de artikelen 327 en 328 aangeduide diensten, 
besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen, 
door de Staat worden ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens 
de belastingwetten verschuldigde som.

In combinatie met artikel 374, tweede lid, WIB92, maakt deze bepaling 
het mogelijk dat de financiële gegevens, bekomen van een bankinstelling 
naar aanleiding van een regelmatig onderzoek om inlichtingen op grond 
van artikel 374, tweede lid, WIB92, gebruikt mogen worden door de admi-
nistratie van de directe belastingen voor het vestigen van een aanvullende 
aanslag, zelfs lastens een belastingplichtige die niet de bezwaarindiener is.

Door het feit dat die gegevens regelmatig, binnen de perken van 
artikel 374, tweede lid, WIB92, werden verkregen, zijn deze gegevens 
niet langer gedekt door het fiscaal bankgeheim en kunnen zij derhalve 
worden aangewend voor andere doeleinden dan het onderzoek van het 
bezwaarschrift in het kader waarvan die financiële gegevens werden 
bekomen :

Eens bancaire informatie immers door een bepaalde administratie op 
correcte wijze werd bekomen, wordt deze informatie de facto gemeen-
goed voor de overige fiscale diensten en zulks zelfs lastens derden, los 
van enig strafonderzoek  (2).

  (1)  Zie hierover P. malHerBe, M. BeyNsBerGer en P. DaeNeN, “Heeft het Belgische 
fiscale bankgeheim nog een toekomst ?”, TFR 2010, afl. 377, p. 228 ; K. VaN Der maat, 
“Geen bankgeheim, wel een discretieplicht in het Belgisch fiscaal recht”, RW 2008-2009, 
441, nr. 29 ; S. GelUyckeNs en G. siffert, “Het Belgisch fiscaal bankgeheim. What’s 
in a name ?”, AFT 2008, afl. 10, p. 6-7 ; E. BUysse, “Fiscaal bankgeheim”, NJW 2006, 591 ; 
D. mareels en M. BiHaiN, “Le secret bancaire en droit fiscal belge”, JDF 1996, 211-214.

  (2)  S. GelUyckeNs en G. siffert, o.c., 17.
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Noch artikel 374, tweede lid, WIB92, noch artikel 336 WIB92, houdt in 
dat de bekomen financiële inlichtingen niet tegen andere belasting-
plichtigen kunnen worden ingeroepen  (1).

Waar de administratie, naar aanleiding van haar onderzoek van het 
bezwaarschrift ingediend door de BVBA ABASID, in het kader van haar 
vraag tot inlichtingen op grond van artikel 374, tweede lid, WIB92, van 
de NV MERCATOR financiële gegevens had ontvangen met betrekking 
tot eiser, welke gegevens werden doorgespeeld aan de bevoegde taxatie-
ambtenaar, kan niet worden gesteld dat, in strijd met artikel 318, eerste 
lid, WIB92, een onderzoek was verricht “met het oog op het belasten” van 
de cliënten van de bankinstelling, temeer daar voormelde bankinstel-
ling de gegevens die specifiek op eiser betrekking hadden, ongevraagd 
aan de administratie had bezorgd.

Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen dat 
de administratie de gegevens die zij ongevraagd doch regelmatig 
heeft bekomen, in uitvoering van een vraag om inlichtingen conform 
artikel 374, tweede lid, WIB92, bij toepassing van artikel 336 WIB92 kon 
aanwenden voor het vestigen van aanvullende aanslagen lastens eiser.

In zoverre het enig middel aanvoert dat het verbod van artikel 318 
WIB92 inhoudt dat inlichtingen die afkomstig zijn van een financiële 
instelling, ook al werden zij regelmatig of zelfs ongevraagd bekomen 
door de administratie bij toepassing van artikel 374, tweede lid, WIB92, 
door haar op geen enkele manier gebruikt kunnen worden met het oog 
op het belasten van de cliënten van die financiële instelling, faalt het 
naar recht.

5. Bij arrest van 14 september 2007 besliste Uw Hof dat de administratie 
der directe belastingen of de administratie van de bijzondere belas-
tinginspectie die optreedt inzake directe belastingen het bankgeheim 
schendt dat is ingevoerd bij artikel 318, eerste lid, WIB92  (2), wanneer 
zij gebruik maakt van de inlichtingen die zij heeft verkregen van een 
andere administratie of van de administratie van de bijzondere belas-
tinginspectie die de opdrachten van die andere administratie uitoefent 
en die voornoemde wetsbepaling haar verbood zelf bij een bank in te 
zamelen met het oog op het belasten van de cliënten ervan  (3).

Eiser vindt in deze rechtspraak de bevestiging van zijn standpunt dat 
de administratie de cliënten van een bankinstelling niet mag belasten 
op grond van gegevens die het van deze bankinstelling heeft verkregen 
bij toepassing van artikel 374, tweede lid, WIB92, ongeacht of het de 
bezwaarindiener zelf betreft of derden die klant zijn bij de ondervraagde 
financiële instelling.

  (1)  Cf. Cass. 29 april 1994, F.2010.N, AC 1994, nr. 208 en Cass. 8 oktober 1993, F.1980.N, AC 
1993, nr. 400 : wanneer een gerechtelijk dossier inzake een belastingplichtige krachtens 
een uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal in het bezit is van een ambte-
naar van een fiscaal staatsbestuur, vermag de Staat de in dat dossier vervatte gegevens 
aan te voeren voor het opsporen van elke som die een andere belastingplichtige krach-
tens de belastingwetten verschuldigd is.

  (2)  Toen Artikel 224, eerste lid, WIB64.
  (3)  Cass. 14 september 2007, F.06.0035.F, AC 2007, nr. 407, met conclusie van adv.-gen. 

Henkes.

ARREST-2012-04.indb   992 06/03/13   17:15



N° 240 - 19.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 993

Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, kan dit 
cassatiearrest dergelijke opvatting niet ondersteunen.

Volgens auteur Visschers heeft Uw Hof in voormeld arrest weliswaar 
op impliciete wijze de voorrang gegeven aan artikel 318 WIB92 op de 
artikelen 335 en 336 WIB92, doch de overwegingen van dat arrest laten 
niet toe om te besluiten dat Uw Hof artikel 318 WIB92 te allen tijde 
voorrang verleent op de artikelen 335 en 336 WIB92 : “Een analyse van de 
bestaande cassatierechtspraak inzake de gegevensuitwisseling tussen de 
douaneadministratie en andere fiscale administraties, wijst er eerder op 
dat de onderliggende gedachte bij het arrest van 14 september 2007 waar-
schijnlijk gezocht dient te worden in een vorm van machtsafwending 
of machtsoverschrijding. Dergelijke lezing van het arrest sluit immers 
naadloos aan bij de bekende cassatierechtspraak, waarbij al meermaals 
gesteld werd dat de douaneadministratie haar bevoegdheden niet louter 
en alleen mag aanwenden met het oog op het vaststellen van gegevens 
die nuttig zijn voor de heffing van belastingen die niet tot haar bevoegd-
heid behoren”  (1).

Het arrest van 14 september 2007 sluit inderdaad niet uitdrukkelijk 
uit “dat de resultaten van een onderzoek naar een bepaalde belasting-
plichtige (niet-bank) wel zouden mogen worden doorgespeeld naar een 
andere Fiscale administratie”, dit met het oog op taxatie van een andere 
belastingplichtige  (2).

6. In onderhavige zaak stelde de problematiek van de uitwisseling van 
inlichtingen tussen onderscheiden fiscale administraties zich echter niet. 

De gegevens werden legitiem, bij toepassing van artikel 374, tweede 
lid, WIB92, binnen de administratie van de directe belastingen (Adminis-
tratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit — Controlecentrum 
Brasschaat-Wijnegem), verkregen door de met het onderzoek van het 
bezwaarschrift belaste ambtenaar, die deze gegevens vervolgens recht-
matig, binnen dezelfde administratie, heeft doorgespeeld aan de Gewes-
telijke Directeur van het Controlecentrum Hasselt-Beringen. 

Waar de financiële gegevens waren bekomen naar aanleiding van een 
geldig onderzoek van een bezwaarschrift, gevoerd door bevoegde ambte-
naren overeenkomstig artikel 374, tweede lid, WIB92, kan aldus geen 
sprake zijn van een omzeiling van het fiscaal bankgeheim, noch van een 
onderzoek dat, in strijd met artikel 318, eerste lid, WIB92, was verricht 
“met het oog op het belasten” van de cliënten van de bankinstelling. 

De uitwisseling van de op grond van artikel 374, tweede lid, WIB92, 
regelmatig verkregen bancaire gegevens, binnen dezelfde fiscale admi-
nistratie, bij toepassing van artikel 336 WIB92, kan bijgevolg geen schen-
ding opleveren van het verbod op machtsafwending.

Het bestreden arrest oordeelde derhalve wettig dat de administratie 
de inlichtingen niet op onwettige wijze heeft bekomen en er geen sprake 

  (1)  A. VisscHers, “Het bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht. David versus 
Goliath”, RGCF 2009, 205 en 216 ; in verband met de douaneproblematiek waarnaar de 
auteur verwijst zie : Cass. 23 april 1993 en 28 mei 1993, AC 1993, 393 en 533 ; A. De NaUw, 
“Overzicht van douanestrafprocesrecht”, RW 2004-05, 923.

  (2)  S. GelUyckeNs en G. siffert, o.c., 17.
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was van een schending van het bankgeheim van artikel 318 WIB92, noch 
van machtsafwending  (1).

7. Bovendien weze opgemerkt dat, zoals door de administratie in haar 
synthesebesluiten werd aangevoerd, de betwiste inlichtingen betrek-
king hadden op overzichten van verrichtingen op bankrekeningen die in 
hoofde van eiser een beroepsmatig karakter hadden.

Wanneer een belastingplichtige een rekening voor beroepsdoeleinden 
gebruikt, mogen alle bescheiden betreffende die rekening overeenkom-
stig artikel 315 WIB92 worden geverifieerd en mogen alle inlichtingen 
aangaande deze rekening door de fiscus worden ingewonnen. Beroeps-
rekeningen zijn aldus niet onderworpen aan het fiscaal bankgeheim  (2). 

Bij een rechtstreeks onderzoek van zijn toestand zou eiser derhalve 
verplicht zijn geweest die rekeningen voor te leggen op eenvoudig 
verzoek van de administratie.

In zoverre het middel de toepassing van het fiscaal bankgeheim van 
artikel 318, eerste lid, WIB92, inroept ten aanzien van bancaire gege-
vens die betrekking hebben op beroepsrekeningen van eiser, kan het 
 bijgevolg evenmin worden aangenomen.

Besluit : verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 9 november 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 12 december 2011 een conclusie 
neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDel

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Artikel 318, eerste lid, WIB92, zoals hier van toepassing, bepaalt : “In 
afwijking van de bepalingen van artikel 317, en onverminderd de toepas-
sing van de artikelen 315, 315bis en 316, is de administratie niet gemach-
tigd om in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op 
het belasten van hun cliënten.”

Die bepaling staat niet eraan in de weg dat de belastingadministratie 
de inlichtingen die ze ongevraagd heeft verkregen van de bedoelde finan-
ciële instellingen, kan aanwenden om de betrokken cliënten of derden 
te belasten.

  (1)  P. 11, 2.1.5.
  (2)  E. BUysse, o.c., 591 ; K. VaN Der maat, o.c., 441, nr. 30.
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Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 april 2012— 1o kamer — Voorzitter : de hee Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer 
De Bruyn.

N° 241

1o kamer — 19 april 2012
(F.11.0061.N)

iNkOmsteNBelastiNG. — PersONeNBelastiNG. — BerOePsiNkOmsteN. — 
PeNsiOeNeN. — VerzekeriNGsOVereeNkOmst. — VerGOeDiNG. — BelastBaarHeiD.

Een krachtens een verzekeringsovereenkomst toegekende vergoeding is op 
grond van Artikel 34, § 1, 1obis, van het WIB92 belastbaar als ze een werke-
lijke en blijvende derving van bezoldigingen volledig of gedeeltelijk herstelt. 
(Art. 34, § 1, 1obis, WIB92)

(BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN t. m.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 21 december 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Tweede middel

1. Artikel 34, § 1, 1°bis, WIB92 bepaalt dat pensioenen, renten en als 
zodanig geldende toelagen, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of 
de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toege-
kend, “pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig 
geldende toelagen, die het gehele of gedeeltelijke herstel van een besten-
dige derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken” omvatten.
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Hieruit volgt dat een krachtens een verzekeringsovereenkomst toege-
kende vergoeding belastbaar is als ze een werkelijke en blijvende derving 
van bezoldigingen volledig of gedeeltelijk herstelt.

De appelrechters oordelen dat :
 — de verweerder de detaxatie vraagt van de uitkeringen die het gevolg 

zijn van een ongeneeslijke oogziekte ;
 — de verweerder ingevolge deze ziekte aanvankelijk gedeeltelijk arbeids-

ongeschikt werd verklaard en nadien op brugpensioen werd gestuurd ;
 — de verzekerde geen inkomstenverlies moet lijden en de uitgekeerde 

vergoeding niet moet worden gekwalificeerd als een vervangingsin-
komen om niet belastbaar te zijn.

Door op deze gronden te oordelen dat de aanslagen voor de aanslag-
jaren 1998 en 2003 moeten herberekend worden rekening houdend met 
de verzekeringsuitkeringen wegens een gedeeltelijk arbeidsongeschikt-
heid, zonder na te gaan of deze uitkeringen al dan niet een werkelijke en 
blijvende derving van bezoldigingen volledig of gedeeltelijk herstellen, 
verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en behoeven 
mitsdien geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

aanslagjaren 1998 en 2003 en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

19 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Forrier, waarn. eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Jaecques (bij de 
balie te Brugge).

N° 242

1o kamer — 19 april 2012
(F.10.0121.N)

1O iNkOmsteNBelastiNGeN. — aaNslaGPrOceDUre. — BewijsVOeriNG. — 
tekeNeN Of iNDiciëN VaN GeGOeDHeiD. — OPeeNstaPeliNG VaN VermOeDeNs.

2O iNkOmsteNBelastiNGeN. — aaNslaGPrOceDUre. — BewijsVOeriNG. — 
tekeNeN Of iNDiciëN VaN GeGOeDHeiD. — teGeNBewijs. — DraaGwijDte.
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3O iNkOmsteNBelastiNGeN. — aaNslaGPrOceDUre. — aaNslaG eN iNkO-
HieriNG. — aaNslaG. — NietiGVerklariNG. — NieUwe aaNslaG. — OUD art. 355 
w.i.B.(1992). — DraaGwijDte.

1O Wanneer de belastbare grondslag wordt vastgesteld op basis van tekenen 
en indiciën en de taxatieambtenaar de door de belastingplichtige zelf aange-
geven nettowinst hiervan in mindering brengt, maakt dit geen opeenstape-
ling van vermoedens uit  (1). (Artt. 340, 341, eerste lid, en 342, tweede lid, 
WIB92)

2O De belastingplichtige die belast werd op grond van tekenen en indiciën 
moet aan de hand van positieve en controleerbare gegevens aantonen dat die 
hogere graad van gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke 
belastbaar waren in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten die tijdens 
een vroegere periode dan de belastbare periode zijn verkregen ; wanneer de 
aangifte van de belastingplichtige gebaseerd is op forfaitaire grondslagen 
van aanslag, kan hij het indiciair tekort niet weerleggen door zijn werkelijk 
belastbaar bruto-inkomen te bewijzen1. (Art. 341, eerste lid, WIB92) 

3O Uit het opzet van de wet van 15 maart 1999 en de parlementaire voor-
bereiding volgt dat voor het aanslagjaar 1998 en vorige aanslagjaren het 
oude Artikel 355 van het WIB92 aldus moet worden opgevat dat een nieuwe 
aanslag kan worden vastgesteld “binnen zes maanden van de datum waarop 
de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als 
bedoeld bij de nieuwe artikelen 377 en 378 van genoemd wetboek”, ongeacht 
of het gaat om een vonnis van een rechtbank van eerste aanleg dan wel om 
een arrest van een hof van beroep1. (Art. 355 oud, WIB92)

(c. e.a. t. BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Eisers in cassatie zijn landbouwers. Zij werden voor de aanslag-
jaren 1994 en 1995 eerst belast op een door hen aangegeven forfaitair 
bepaald inkomen en vervolgens werd op grond van tekenen en indiciën 
een aanvullende aanslag gevestigd. De indiciaire taxaties werden door 
de rechtbank van eerste aanleg te Brugge bij vonnis van 28 oktober 2002 
vernietigd wegens schending van de motiveringsplicht.

De administratie vestigde met toepassing van artikel 355 WIB92 nieuwe 
aanslagen ter vervanging van de vernietigde, uitvoerbaar verklaard op 
9 april 2003.

De bezwaren tegen die aanslagen werden afgewezen op 12 december 2005.
Eisers in cassatie dienden op 23 februari 2006 een verzoekschrift tot 

vernietiging van de aanslagen in bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge. Deze oordeelde bij vonnis van 19 maart 2008 dat de vordering 
ontvankelijk en gegrond was.

De belastingadministratie stelde hoger beroep in op 11 juni 2008.
Het hoger beroep werd ontvankelijk en gegrond verklaard bij arrest 

van 26 januari 2010

  (1)  Zie de conclusie van het O.M.
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2. In het eerste middel voeren eisers aan dat het bestreden arrest de 
artikelen 340, 341 en 342 WIB92 heeft geschonden, alsook 1349 BW, door te 
oordelen dat de administratie wettig de aangegeven (forfaitaire) netto-
winst in mindering heeft kunnen brengen van de belastbare grondslag 
geraamd op basis van tekenen en indiciën omdat het ging om door de 
belastingplichtige aangegeven inkomsten die dubbel gebruik uitmaken 
met het indiciair tekort, en dat zulks geen verboden opeenstapeling van 
vermoedens uitmaakt.

Volgens het eerste middel was er wel sprake van een verboden opeen-
stapeling van vermoedens : “enerzijds wordt de aanslag gebaseerd op het 
wettelijk vermoeden van artikel 341 WIB (indiciair tekort), maar het 
bestaan van dat indiciair tekort wordt bewezen door het gebruik van het 
forfait (zijnde het wettelijke vermoeden uit artikel 342 WIB)”, “Een indi-
ciair tekort vormt zelf reeds een vermoeden en kan dan ook niet worden 
berekend door van de tekenen en indiciën, de forfaitaire barema’s — 
vastgesteld in toepassing van artikel 342, tweede lid WIB, die eveneens 
kwalificeren als vermoeden — af te trekken”.

3. Artikel 341 WIB92 bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de raming van 
de belastbare grondslag mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën 
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten. Deze tekenen en indiciën vormen een wettelijk vermoeden 
dat door de belastingplichtige kan worden weerlegd door aan te tonen 
dat de aangehaalde uitgaven niet zijn bekostigd door middel van belast-
bare inkomsten  (1).

Om het indiciair tekort te kunnen bepalen, moet de administratie 
van de uitgaven, bestedingen, investeringen en toenamen van vermogen 
vastgesteld tijdens een belastbaar tijdperk, die zijn aangemerkt als 
tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt, 
de inkomsten in mindering brengen waarvan de belastingplichtige zelf 
aangifte heeft gedaan.

Het speelt hierbij geen rol dat de in mindering te brengen inkomsten 
waarvan aangifte was gedaan zelf op grond van een wettelijk vermoeden 
waren vastgesteld, zoals in onderhavige zaak het geval was nu door 
eisers aangifte was gedaan op basis van het forfaitaire landbouwbarema.

Het feit dat zodoende in het kader van de indiciaire afrekening inkom-
sten worden verrekend die gebaseerd zijn op twee verschillende bewijs-
middelen, in het bijzonder twee verschillende wettelijke vermoedens, 
enerzijds, het vermoeden afgeleid uit tekenen en indiciën waaruit een 
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten 
(artikel 341 WIB92), anderzijds, het vermoeden van het landbouwforfait 
(artikel 342 WIB92), houdt op zich geen verboden opeenstapeling van 
vermoedens in, noch kan in dat geval sprake zijn van een willekeurige 
vaststelling van de belastbare inkomsten.

De administratie kan immers beroep doen op het bewijsmiddel van 
de indiciaire afrekening, ongeacht op welke wijze de belastingplichtige 
aangifte heeft gedaan van zijn inkomsten.

  (1)  Cfr. infra, nr. 6.
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In zoverre het eerste middel aanvoert dat de toepassing van het land-
bouwforfait door de belastingplichtige bij de aangifte van zijn inkom-
sten, de toepassing van artikel 341 WIB92 uitsluit, faalt het bijgevolg 
naar recht, zoals terecht door verweerder wordt opgeworpen  (1). 

4. Waar het eerste middel aanvoert dat er sprake is van een verboden 
opeenstapeling van vermoedens, kan het evenmin worden aangenomen.

Indien de administratie een aanvankelijke aanslag heeft gevestigd 
op basis van de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en 
nadien beslist om de belasting te vestigen op basis van tekenen en 
indiciën die wijzen op een hogere graad van gegoedheid, dient de admi-
nistratie, om dubbele belasting van de reeds belaste inkomsten te 
vermijden, bij de vestiging van de supplementaire aanslag rekening te 
houden met de reeds op basis van de aangegeven inkomsten gevestigde 
initiële aanslag.

Wanneer het bewijs regelmatig werd geleverd van de tekenen en indi-
ciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt, zal aldus geen 
sprake kunnen zijn van een verboden opeenstapeling van vermoedens 
wanneer de administratie, in het kader van de vaststelling van het indi-
ciair tekort, de inkomsten verrekend waarvan de belastingschuldige 
aangifte heeft gedaan bij toepassing van het wettelijk vermoeden van 
het landbouwforfait (artikel 342 WIB92).

5. In het tweede middel, dat betrekking heeft op de weerlegging van 
het wettelijk vermoeden van artikel 341 WIB92, voeren eisers aan dat 
het bestreden arrest de bewijsregels uit artikel 340 en 341 WIB92 heeft 
geschonden “wanneer het aanneemt dat het indiciaire tekort niet kan 
worden weerlegd doordat belastingplichtige zijn werkelijke bruto belast-
baar inkomen bewijst in plaats van het forfaitaire semi-bruto inkomen 
uit de fiscale aangifte”.

6. Wanneer de administratie de belastbare grondslag, overeenkomstig 
artikel 341 WIB92, heeft gevestigd volgens tekenen en indiciën waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkom-
sten, moet de belastingplichtige, aan de hand van positieve en contro-
leerbare gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere 
inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen 
of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare zijn 
verkregen ; met het begrip “andere inkomsten dan die welke belastbaar 
waren in de inkomstenbelastingen”, worden aldus niet de inkomsten 
bedoeld die niet werden aangegeven hoewel ze het hadden moeten zijn  (2).

Uit deze rechtspraak volgt dat de belastingplichtige het tegenbewijs 
niet kan leveren aan de hand van de inkomsten waarvan de belasting-
plichtige aangifte heeft gedaan, of had moeten doen voor het betrokken 
belastingjaar.

Dit is niet anders wanneer de belastingplichtige aangifte heeft gedaan 
met toepassing van het stelsel van de forfaitaire winstbarema’s.

  (1)  Memorie van antwoord, p. 3 en 4.
  (2)  Cass. 11 feb. 2002, AC 2002, nr. 94 ; Cass. 16 feb. 2001, AC 2001, nr. 95 ; Cass. 2 jan. 1997, 

AC 1997, nr. 3 ; Cass. 4 jan. 1991, AC 1990-91, nr. 225 ; Cass. 1 juni 1990, AC 1989-90, nr. 578 ; 
Cass. 23 april 1987, AC 1986-87, nr. 496.
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Het loutere feit dat bij toepassing van een dergelijk forfait nooit wordt 
uitgegaan van een bruto-inkomen, maar van een “semi bruto inkomen”, 
heeft derhalve niet de minste invloed op het tegenbewijs dat de belas-
tingplichtige moet leveren om het vermoeden op grond van tekenen en 
indiciën te kunnen weerleggen.

Zoals het bestreden arrest terecht vaststelde is “het feit beroep te 
doen op het forfait niet van aard het voor de (eisers) niet mogelijk te 
maken de nodige positieve en controleerbare gegevens voor te brengen 
ter weerlegging van het indiciair tekort” (bestreden arrest, folio 289, 
tweede alinea).

Immers, het is niet aan de hand van zijn werkelijke bruto of semi-bruto 
inkomsten dat de belastingplichtige zijn gegoedheid kan aantonen, maar 
aan de hand van “positieve en controleerbare gegevens” die aantonen dat 
die gegoedheid voortkomt uit “andere inkomsten dan die welke belast-
baar waren in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten die tijdens een 
vroegere periode dan de belastbare zijn verkregen”.

Zoals verweerder besluit in zijn memorie van antwoord, kon het 
bestreden arrest derhalve wettig oordelen dat eisers het tegenbewijs 
niet vermochten te leveren aan de hand van hun werkelijke inkomsten 
die immers geacht worden in het landbouwforfait begrepen te zijn, zodat 
het bestreden arrest de door eisers aangevoerde vergoedingen wegens 
brandschade, inkomsten uit runderverkoop en ontvangen zoogpremies, 
wettig niet “als positieve en controleerbare gegevens ter weerlegging 
van het indiciair tekort” heeft aanvaard op grond dat “moet worden 
overwogen dat het inkomsten betreft die geen andere inkomsten zijn dan 
die welke in de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of inkom-
sten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare zijn verkregen” 
(bestreden arrest, folio 289, vierde alinea).

Het tweede middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
7. In het derde middel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest 

artikel 355 WIB92 heeft miskend “doordat het oordeelt dat de vervangende 
aanslag (met betrekking tot het aanslagjaar 1995) werd gevestigd op 
dezelfde belastingelementen als de oorspronkelijke vernietigde aanslag”.

Volgens eisers was dit niet het geval nu de nieuwe vervangende aanslag 
onder andere was gebaseerd op de terbeschikkingstelling van kapitaal 
aan de BVBA De Mahoney voor de financiering van de bouw van stallen 
ten bedrage van 2.500.000,00 BEF (61.973,38 EUR), terwijl dit “belastin-
gelement” niet was opgenomen in de vernietigde aanslag en de adminis-
tratie bijgevolg met dit gegeven geen rekening had mogen houden bij 
het vestigen van de nieuwe aanslag.

8. Het middel gaat uit van een verkeerd uitgangspunt nu de adminis-
tratie bij het opstellen van de litigieuze indiciaire afrekening naast 
de voormelde uitgave van 2,5 miljoen BEF een rechtvaardiging voor 
hetzelfde bedrag aannam, namelijk een lening bij de ASLK, en beide 
posten elkaar neutraliseren.

Het middel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
9. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat het middel hoe dan ook faalt 

naar recht in zoverre het aanvoert dat bij toepassing van artikel 355 
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WIB92 de vervangende aanslag niet mag worden gevestigd op grond van 
nieuwe tekenen en indiciën, waarmee geen rekening was gehouden bij 
het opstellen van de oorspronkelijke indiciaire afrekening  (1).

Krachtens artikel 355 WIB92, zoals van toepassing vóór de wijziging 
bij de wet van 15 maart 1999, kan de administratie wanneer een aanslag 
nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een 
wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de pres-
criptie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde 
termijn reeds is verlopen, ten name van dezelfde belastingschuldige, 
op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een 
nieuwe aanslag vestigen. 

Hieruit volgt dat als een aanslag is vernietigd wegens schending van 
een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de pres-
criptie, een nieuwe aanslag kan worden gevestigd op grond van dezelfde 
belastingelementen of een gedeelte ervan  (2).

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof omvat de in artikel 355 
WIB92 gebezigde notie “dezelfde belastingelementen”, alle positieve en 
negatieve materiële elementen die bijdragen tot de samenstelling van 
de belastbare grondslag  (3).

De nieuwe aanslag moet m.a.w. dezelfde inkomsten treffen, ongeacht 
de methode die wordt aangewend om de belastbare grondslag van de 
vernietigde of van de nieuwe aanslag te bepalen  (4).

Voor de vestiging van de nieuwe aanslag kan de administratie zich 
derhalve steunen op dezelfde of op andere bewijselementen dan deze 
aangewend tot staving van de oorspronkelijke vernietigde aanslag  (5).

Deze bewijselementen mogen niet worden verward met de belastbare 
grondslag zelf  (6).

Bij een hertaxatie op grond van tekenen en indiciën kunnen bijgevolg 
nieuwe uitgaven als indiciën worden aanvaard voor het vestigen van de 
nieuwe aanslag. Als enige beperking geldt dat de nieuwe aanslag niet 
mag worden gevestigd op een hogere basis dan de vernietigde aanslag  (7).

Het bestreden arrest kon derhalve wettig oordelen dat de adminis-
tratie de vervangende aanslag niet heeft gevestigd op een hogere basis 
dan de vernietigde aanslag louter door rekening te houden met een 
nieuw element in de indiciaire afrekening, met name de inbreng van 

  (1)  Cf. memorie van antwoord, p. 9-10.
  (2)  Cass. 10 dec. 2009, F.08.0007.N, AC 2009, nr. 734, met conclusie van het O.M.
  (3)  Cass. 12 feb. 2004, F.02.0002.N, AC 2004, nr. 80 ; Cass. 22 jan. 1963, Pas., 1963, I, 587 ; 

Cass. 28 nov. 1961, Pas., 1962, 404 ; Cass. 10 dec. 2009, F.08.0007.N, AC 2009, nr. 734, en inzon-
derheid de conclusie van het O.M., rubriek II.1.2

  (4)  Cass. 16 nov. 1960, Pas., 1961, 290 ; Brussel, 26 feb. 1985, FJF nr.85/142 ; R. fOrestiNi, 
“Artikelen 355 en 356 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen : nieuwe ontwikke-
lingen”, TFR 327, 706-707, nr. 39.

  (5)  Cass. 23 okt. 1962, Rev. Fisc. 1963, 45 ; Cass. 11 april 1973, AC 1973, 801 ; J. GOemaN en 
H. symOeNs, “Dezelfde belastingelementen : licht aan het einde van de tunnel ?”, noot bij 
Cass. 12 feb. 2004, TFR 2004, 272, 1071.

  (6)  C. leNOir, “Examen des termes “tout ou partie des mêmes éléments d’imposition” 
visés à l’article 355 du C.I.R. 1992”, noot bij Rb.Gent, 17 maart 2005, RGCF 2007, 215.

  (7)  Antwerpen, 9 april 1996, Fiscoloog 1996, 577/6.
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kapitaal in de BVBA De Mahoney voor een bedrag van 2.500.000 BEF, 
bestemd voor de financiering van de bouw van stallen.

10. Volgens het vierde middel heeft het bestreden arrest de artikelen 355 
WIB92, in de versie van vóór zijn vervanging bij artikel 20 van de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, de 
artikelen 34 en 97 van voormelde wet, alsook artikel 170 Gw geschonden 
“doordat het heeft geoordeeld dat de administratie in toepassing van 
artikel 355 WIB92, in de versie zoals van toepassing voor aanslagjaren 
1998 en vorige, een nieuwe aanslag kan vestigen na de vernietiging van 
de aanslag met betrekking tot aanslagjaar 1998 of vorige, waarvoor een 
beroep werd ingesteld na 1 maart 1999”.

Ondergeschikt wordt in dat verband aan Uw Hof gevraagd een preju-
diciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof nopens de verenig-
baarheid van artikel 355 WIB92, in zijn versie vóór zijn vervanging bij 
artikel 20 van de wet van 15 maart 1999, met artikel 170 Gw.

Het middel legt Uw Hof de vraag voor of op grond van het oude 
artikel 355 WIB92 (in de versie vóór zijn vervanging bij artikel 20 van 
de wet van 15 maart 1999) nog een nieuwe aanslag kan worden geves-
tigd wanneer de rechtbank van eerste aanleg een aanslag betreffende het 
aanslagjaar 1998 of vroeger nietig heeft verklaard, terwijl het beroep was 
ingesteld na 1 maart 1999.

11. In een arrest van 27 november 2009 heeft Uw Hof deze rechtsvraag 
bevestigend beantwoord in volgende bewoordingen :

“Hoewel krachtens het nieuwe artikel 355, zoals het gewijzigd is bij 
artikel 20 van deze wet, geen nieuwe aanslag meer mag worden vastge-
steld na een nietigverklaring van de aanslagen door de rechter, treedt 
deze bepaling volgens artikel 97 pas in werking vanaf het aanslagjaar 1999.

Wat daarentegen het aanslagjaar 1998 betreft volgt uit de opzet van 
de wet en de parlementaire voorbereiding dat het oud artikel 355 aldus 
moet worden opgevat dat een nieuwe aanslag kan worden vastgesteld 
“binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing 
niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de nieuwe 
artikelen 377 en 378 van genoemd wetboek”, ongeacht of het gaat om een 
vonnis van een rechtbank van eerste aanleg dan wel om een arrest van 
een hof van beroep.

Het arrest, dat beslist dat ‘krachtens het oud artikel 355 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geen nieuwe aanslag mag 
worden ingekohierd als de rechtbank van eerste aanleg, zoals te dezen, 
een aanslag voor het aanslagjaar 1998 nietig verklaard heeft’, schendt de 
in het middel aangegeven bepalingen”  (1).

De opheffing van de “oude” artikelen 377 tot 392 WIB92 met ingang 
van 1 maart 1999 kan derhalve geen afbreuk doen aan de toepassing van 

  (1)  Cass. 27 nov. 2009, AC 2009, nr. 704, met andersluidende concl. van adv.-gen. A. Henkes ; 
RABG 2010, 566, met noot E. VrijDers, “De toepassing van Artikel 355 WIB92 met betrekking 
tot aanslagjaar 1998 (en ouder)” ; TFR 2010, 379, 402, met noot H. symOeNs, “De “nieuwe” 
fiscale procedure verhindert niet dat voor “oude” aanslagjaren een nieuwe aanslag kan 
worden gevestigd na vernietiging van de aanslag door de rechtbank van eerste aanleg 
en dat de subsidiaire aanslag ook voor het hof van beroep kan worden voorgelegd”.
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het “oude” artikel 355 WIB92 wat betreft aanslagen gevestigd voor het 
aanslagjaar 1998 en voorgaande  (1).

Het speelt hierbij geen rol of het beroep al dan niet werd ingesteld voor 
of na 1 maart 1999. Voor de toepassing van het “oude” artikel 355 WIB92 
volstaat het dat de aanslag betrekking heeft op het aanslagjaar 1998 of 
de vorige aanslagjaren.

Het bestreden arrest heeft derhalve wettig beslist dat de administratie 
de bestreden aanslagen kon vestigen binnen de zes maanden vanaf de 
datum waarop het vonnis van 28 oktober 2002 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge onherroepelijk was geworden, ook al was het 
beroep ingesteld na 1 maart 1999.

Het middel dat aanvoert dat de wet niet voorziet in een overgangsbe-
paling voor de beroepen tegen een aanslag met betrekking tot aanslag-
jaar 1998 en vorige, die werden ingesteld na 1 maart 1999, faalt bijgevolg 
naar recht  (2).

De door eisers onder het middel voorgestelde vraag hoeft niet te worden 
gesteld nu deze vraag uitgaat van dezelfde onjuiste rechtsopvatting.

12. Volgens het vijfde middel heeft het bestreden arrest de artikelen 355 
WIB92, in de versie van vóór zijn vervanging bij artikel 20 van de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, de 
artikelen 34 en 97 van voormelde wet, alsook de artikelen 10, 11, 170 en 
172 Gw geschonden “waar het oordeelt dat de administratie in toepassing 
van artikel 355 WIB92, in de versie zoals van toepassing voor aanslag-
jaren 1998 en vorige, een nieuwe aanslag kan vestigen binnen de zes 
maanden vanaf de datum waarop de beslissing van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge onherroepelijk is geworden”.

Ondergeschikt wordt aan Uw Hof gevraagd een prejudiciële vraag 
te stellen aan het Grondwettelijk Hof nopens de verenigbaarheid van 
artikel 355 WIB92, in zijn versie vóór zijn vervanging bij artikel 20 van 
de wet van 15 maart 1999, met de artikelen 10, 11, 170 en 172 Gw.

Volgens het vijfde middel is er sprake van een verschillende behan-
deling van belastingplichtigen die zich in dezelfde omstandigheden 
bevinden, enerzijds belastingplichtigen wiens aanslag met betrekking 
tot het aanslagjaar 1998 of een vorig aanslagjaar werd vernietigd na een 
beroep dat werd ingesteld vóór 1 maart 1999, en anderzijds belasting-
plichtigen wiens aanslag met betrekking tot het aanslagjaar 1998 of een 
vorig aanslagjaar werd vernietigd na een beroep dat werd ingesteld na 1 
maart 1999.

Voor de beroepen tegen een aanslag met betrekking tot het aanslag-
jaar 1998 of een vorig aanslagjaar, ingesteld vóór 1 maart 1999, neemt de 
termijn van zes maanden na het onherroepelijk worden van de beslissing, 
en waarbinnen de nieuwe aanslag moet worden gevestigd, een aanvang 
na 40 dagen te rekenen van de kennisgeving van die beslissing aan de 
belastingplichtige, terwijl, voor de beroepen tegen een aanslag met 
betrekking tot het aanslagjaar 1998 of een vorig aanslagjaar,  ingesteld  

  (1)  Zie ook Parl. Vr. nr. 660 van Cl. eerDekeNs, Vr. en Antw., Kamer, 2002-2003, 18 
april 2001.

  (2)  Cf. memorie van antwoord, p. 11-13.
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na 1 maart 1999, de termijn van zes maanden na het onherroepelijk 
worden van de beslissing daarentegen slechts aanvangt, hetzij na één 
maand (ingeval van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg), 
hetzij na drie maanden (ingeval van een arrest van het hof van beroep), 
vanaf de betekening van de beslissing.

Dit heeft tot gevolg dat de termijn van zes maanden na het onherroe-
pelijk worden van de beslissing, voor beroepen ingesteld na 1 maart 1999, 
later aanvangt. Wanneer de belastingplichtige de beslissing niet zelf 
betekent, impliceert dit bovendien dat de administratie de mogelijk-
heid heeft om een nieuwe aanslag te vestigen tot wanneer de verjaring 
intreedt, aldus het middel.

13. Zoals verweerder terecht opmerkt in zijn memorie van antwoord 
(p. 1-16), heeft de door eisers aangevoerde schending van het gelijkheids-
beginsel geen betrekking op de ongelijke behandeling van partijen in 
gelijke of vergelijkbare rechtstoestanden.

De aangeklaagde ongelijke behandeling is immers het gevolg van 
de overgangsregeling die van toepassing is op de beroepen tegen een 
aanslag met betrekking tot het aanslagjaar 1998 en vorige aanslagjaren, 
die werden ingesteld na 1 maart 1999. 

De overgangsregeling die geldt bij de invoering van nieuwe regelgeving 
is inherent aan het optreden van de wetgever die zijn beleid moet kunnen 
aanpassen aan de wisselende vereisten van het algemeen belang  (1). 

Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof dat “Inherent aan een nieuwe 
regeling is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen personen die 
betrokken zijn bij rechtstoestanden die onder het toepassingsgebied van 
de vroegere regeling vielen en personen die betrokken zijn bij rechts-
toestanden die onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling 
vallen”  (2).

Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel noopt niet tot de vergelij-
king van twee opeenvolgende beleidsopties van de wetgever, noch van 
verschillende regels die op eenzelfde persoon van toepassing zijn, maar 
wel van de manier waarop de wet op eenzelfde tijdstip verschillende cate-
gorieën van personen behandelt  (3).

Het vijfde middel faalt bijgevolg naar recht. De door eisers voorge-
stelde prejudiciële vraag, die uitgaat van dezelfde verkeerde rechtsop-
vatting, hoeft bijgevolg niet te worden voorgelegd aan het Grondwet-
telijk Hof.

14. In ondergeschikte orde weze opgemerkt dat de ongelijkheid waar-
over eisers zich in het vijfde middel beklagen, ook ten gronde berust op 
een verkeerd juridisch uitgangspunt.

De kritiek van eisers is voornamelijk gericht tegen het feit dat de 
belastingplichtige, in geval van berusting door de administratie in het 
vonnis of arrest dat de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag 
uitsprak, de facto wordt gedwongen om deze beslissing zelf te betekenen 

  (1)  F. meersscHaUt, “De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private 
rechtspraktijk (1992-1997)”, TPR 1998, 911, nr. 30.

  (2)  GwH, 21 dec. 1995, nr. 86/95, ro B.6. ; GwH, 21 maart 1996, nr. 20/96, ro B.12.
  (3)  GwH, 10 nov. 1999, nr. 120/99.
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aan de administratie teneinde de termijn waarbinnen de aanvullende 
aanslag kan worden gevestigd te doen ingaan.

Overeenkomstig artikel 1044 Ger.W. houdt de berusting door een partij 
in een beslissing precies in dat afstand wordt gedaan van de rechtsmid-
delen die deze partij kan aanwenden tegen die beslissing.

Ingevolge de berusting wordt de beslissing derhalve onherroepelijk, 
zelfs zonder betekening, zodat de termijn van zes maanden waarbinnen 
de nieuwe aanslag moet worden gevestigd, vanaf die berusting begint te 
lopen. 

De belastingplichtige is in dat geval dus niet gedwongen om de beslis-
sing aan de administratie te betekenen, zoals door eisers ten onrechte 
wordt aangenomen.

In onderhavige zaak had de administratie, bij schrijven van 27 november 
2002, de eisers ervan ingelicht dat de administratie berustte in het 
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 28 oktober 
2002  (1) zodat de nieuwe termijn waarbinnen de aanslag, overeenkom-
stig artikel 355 WIB92, diende te worden gevestigd, op 27 november 2002 
aanving zonder voorafgaande betekening van dat vonnis.

Besluit : Verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 26 januari 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 oktober 2011 een conclusie 
neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, 
vijf middelen aan.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling 

Eerste middel

1. Krachtens artikel 340 WIB92 kan de administratie ter bepaling van 
het bestaan en van het bedrag van de belastingschuld alle door het 
gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen aanvoeren, met uitzondering 
van de eed.

Krachtens artikel 341, eerste lid, WIB92 mag de raming van de belast-
bare grondslag, behoudens tegenbewijs, zowel voor rechtspersonen als voor 
natuurlijke personen worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.

  (1)  Zie voorziening, p. 4, derde laatste alinea.
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Krachtens artikel 342, § 1, tweede lid, WIB92 kan de administratie, in 
overleg met de betrokken beroepsgroeperingen forfaitaire grondslagen 
van aanslag vaststellen.

Hieruit volgt dat wanneer de belastbare grondslag wordt vastgesteld 
op basis van tekenen en indiciën en de taxatieambtenaar de door de 
belastingplichtige zelf aangegeven nettowinst hiervan in mindering 
brengt, dit geen opeenstapeling van vermoedens uitmaakt, ook al is de 
aangifte van de belastingplichtige gebaseerd op een dergelijke forfai-
taire grondslag.

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

Tweede middel

2. Krachtens artikel 341, eerste lid, WIB92 mag de raming van de belast-
bare grondslag, behoudens tegenbewijs, zowel voor rechtspersonen als 
voor natuurlijke personen worden gedaan volgens tekenen en indiciën 
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten.

Uit deze bepaling volgt dat wanneer de administratie, na te hebben 
geoordeeld dat het bedrag van de aangegeven inkomsten niet met de 
werkelijkheid overeenstemt, de belastbare grondslag heeft vastgesteld 
volgens zodanige tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, het tegenbewijs 
rust op de belastingplichtige. De belastingplichtige moet aan de hand 
van positieve en controleerbare gegevens aantonen dat die hogere graad 
van gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke belast-
baar waren in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten die tijdens een 
vroegere periode dan de belastbare periode zijn verkregen. 

3. Door te oordelen dat de eisers het indiciaire tekort niet kunnen 
weerleggen door hun werkelijk belastbaar bruto-inkomen te bewijzen in 
plaats van hun forfaitair semi-bruto belastbaar inkomen uit hun fiscale 
aangifte, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

4. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordelen de appelrech-
ters niet dat de vervangende of nieuwe aanslag met betrekking tot het 
aanslagjaar 1995 gebaseerd is op dezelfde belastingelementen omdat de 
terbeschikkingstelling van kapitaal aan De Mahoney bvba als een zelfde 
belastingelement te beschouwen is, maar wel omdat dit gegeven slechts 
een element van bewijsvoering is van een bepaald belastingelement, 
namelijk het in de oorspronkelijke aanslag belast inkomen volgens 
 indiciën.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Vierde middel

5. Artikel 170 Grondwet bepaalt dat geen belasting ten behoeve van de 
Staat kan worden ingevoerd dan door een wet.
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6. Artikel 355 WIB92, in de versie voor de wijziging door de wet van 
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, bepaalt : 
“Wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd 
overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel 
betreffende de prescriptie, kan de administratie, zelfs wanneer de voor 
het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name 
van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingele-
menten of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen, zulks 
hetzij binnen drie maanden van de datum waarop de beslissing van de 
directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar 
niet meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld bij de artikelen 377 
tot 385, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke 
beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de 
artikelen 387 tot 391”.

7. Het middel gaat uit van de veronderstelling dat de opheffing door 
artikel 34 van de voormelde wet van 15 maart 1999 van de bepalingen in 
het WIB92 die de geschillenprocedure regelden, tot gevolg heeft dat de in 
artikel 170 Grondwet bedoelde wettelijke grondslag van de inkomstenbe-
lastingen betreffende de aanslagjaren 1998 en vorige die na de voormelde 
opheffing van de oude geschillenprocedure werden gevestigd, wegvalt.

De voormelde bepalingen in het WIB92 die de geschillenprocedure 
regelden, vormen niet de in artikel 170 Grondwet bedoelde wettelijke 
grondslag van de litigieuze aanslagen in de personenbelasting.

Het middel faalt naar recht.
8. De door de eisers geformuleerde prejudiciële vraag aan het Grond-

wettelijk Hof gaat uit van dezelfde verkeerde rechtsopvatting en hoeft 
derhalve niet te worden gesteld.

Vijfde middel

9. Artikel 355 WIB92 zoals van toepassing op de aanslagjaren 1998 en 
vorige, geeft de administratie, na de nietigverklaring van een aanslag 
door de rechter, het recht een nieuwe aanslag vast te stellen binnen 
zes maanden te rekenen van de dag waarop die beslissing niet meer 
vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld in de artikelen 387 tot 391 
van hetzelfde wetboek.

De artikelen 387 tot 391, zoals ze van kracht waren vóór 1 maart 1999, 
regelen het cassatieberoep dat kan worden ingesteld tegen het arrest 
van het hof van beroep dat rechtstreeks uitspraak heeft gedaan over de 
voorziening van de belastingschuldige tegen de beslissing van de direc-
teur van de belastingen.

Artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 vervangt de artikelen 378 tot 
391 WIB92 door de artikelen 377 en 378, die betrekking hebben op de proce-
dures van verzet, hoger beroep en cassatieberoep en waarvan de inwer-
kingtreding bij artikel 97 van deze wet is vastgesteld op 1 maart 1999.

Het nieuwe artikel 355, zoals het gewijzigd is bij artikel 20 van deze 
wet, volgens welk geen nieuwe aanslag meer mag worden vastgesteld na 
een nietigverklaring van de aanslagen door de rechter, treedt overeen-
komstig voormeld artikel 97 in werking vanaf het aanslagjaar 1999.
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Uit het opzet van de wet van 15 maart 1999 en de parlementaire voor-
bereiding volgt dat voor het aanslagjaar 1998 en vorige aanslagjaren 
het oude artikel 355 aldus moet worden opgevat dat een nieuwe aanslag 
kan worden vastgesteld “binnen zes maanden van de datum waarop de 
rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als 
bedoeld bij de nieuwe artikelen 377 en 378 van genoemd wetboek”, onge-
acht of het gaat om een vonnis van een rechtbank van eerste aanleg dan 
wel om een arrest van een hof van beroep.

10. Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 355 WIB92, in de versie 
van vóór de vervanging ervan bij artikel 20 van de voormelde wet van 
15 maart 1999, tussen belastingplichtigen een verschillende behande-
ling instelt, namelijk, enerzijds, belastingplichtigen wier aanslag met 
betrekking tot het aanslagjaar 1998 of een eerder aanslagjaar werd 
vernietigd na een beroep dat werd ingesteld vóór 1 maart 1999 en, ander-
zijds, belastingplichtigen wier aanslag met betrekking tot het aanslag-
jaar 1998 of een eerder aanslagjaar werd vernietigd na een beroep inge-
steld na 1 maart 1999, faalt naar recht.

11. De voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof gaat 
uit van een onjuiste rechtsopvatting en hoeft derhalve niet te worden 
gesteld.

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

19 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Langhe en de heer 
Leeuwerck (bij de balie te Kortrijk) en de heer De Bruyn.

N° 243

1o kamer — 20 april 2012
(C.10.0103.F—C.10.0612.F—C.11.0205.F)

1O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — BijzONDere 
aaNsPrakelijkHeiD. — BUreNHiNDer. — BeGriP. — GeVOlG. — Herstel.

2O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — BijzONDere 
aaNsPrakelijkHeiD. — BUreNHiNDer. — BeGriP. — GeVOlG. — Herstel. — 
GreNzeN.

3O cassatie. — VerNietiGiNG. — OmVaNG. — BUrGerlijke zakeN. — ONsPlits-
BaarHeiD VaN Het GescHil. — tOt BiNDeNDVerklariNG VaN Het arrest OPGe-
rOePeN PartijeN. — GeVOlG.

4O cassatie. — VerNietiGiNG. — OmVaNG. — BUrGerlijke zakeN. — VerNieti-
GiNG VaN De BeslissiNGeN OVer De HOOfDVOrDeriNGeN. — BeslissiNGeN OVer De 
iNciDeNtele VOrDeriNGeN eN De VOrDeriNGeN tOt VrijwariNG Die Het GeVOlG 
zijN VaN De eerstGeNOemDe BeslissiNGeN. — GeVOlG.
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5O cassatie. — VerNietiGiNG. — OmVaNG. — BUrGerlijke zakeN. — VerNie-
tiGiNG VaN De BeslissiNGeN OVer De HOOfDVOrDeriNGeN. — BeslissiNGeN OVer 
De iNciDeNtele VOrDeriNGeN eN De VOrDeriNGeN tOt VrijwariNG Die Niet Het 
GeVOlG zijN VaN De eerstGeNOemDe BeslissiNGeN. — GeVOlG.

6O kOOP. — VerPlicHtiNG Om De zaak te leVereN. — OVerDracHt VaN De tOeBe-
HOreN VaN De zaak. — VOOrwerP. — OVerDracHt VaN Het VOrDeriNGsrecHt. 
— GeVOlG. — VOrDeriNG tOt VrijwariNG VaN De VerkOPer. — ONtVaNkelijk-
HeiD. — VOOrwaarDe.

7O VOrDeriNG iN recHte. — kOOPOVereeNkOmst. — VerPlicHtiNG Om De 
zaak te leVereN. — OVerDracHt VaN De tOeBeHOreN VaN De zaak. — VOOr-
werP. — OVerDracHt VaN Het VOrDeriNGsrecHt. — GeVOlG. — VOrDeriNG tOt 
VrijwariNG VaN De VerkOPer. — ONtVaNkelijkHeiD. — VOOrwaarDe.

8O cassatiemiDDeleN. — BUrGerlijke zakeN. — NieUw miDDel. — miDDel 
Dat kritiek UitOefeNt OP eeN reDeN Die De BestreDeN BeslissiNG VaN Haar 
BeslissiNG Geeft.

9O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — HerstelPlicHt. — 
meDeaaNsPrakelijke GetrOffeNe.

10O cassatie. — VerNietiGiNG. — OmVaNG. — BUrGerlijke zakeN. — VerNie-
tiGiNG VaN De BeslissiNG Die De VOrDeriNG tOt VrijwariNG ONGeGrOND 
Verklaart. — BeslissiNG Die Deze VOrDeriNG ONtVaNkelijk eN Niet VerjaarD 
Verklaart. — GeeN ONDerscHeiDeN Dicta. — GeVOlG.

1O De eigenaar van een onroerend goed die door een daad, een verzuim of een 
gedraging het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt door een nabu-
rige eigenaar te belasten met een hinder die de gewone ongemakken van het 
nabuurschap te buiten gaat, is hem een billijke en passende compensatie 
verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt  (1). (Art. 544 BW).

2O Aangezien Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld is om een 
verbroken evenwicht te herstellen, biedt het alleen de mogelijkheid om de 
hinder te vergoeden die de grenzen van de gewonde ongemakken te buiten 
gaat (2). (Art. 544 BW).

3O Wanneer het geschil tussen de eiser, de verweerder en de tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partijen onsplitsbaar is, strekt de vernie-
tiging van de beslissing over de door de verweerder tegen de eiser ingestelde 
vordering zich uit tot de beslissingen over de vorderingen die door een tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij tegen de verweerder 
en door een andere tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
tegen laatstgenoemde zijn ingesteld (3). 

4O De vernietiging van de beslissingen over de hoofdvorderingen strekt zich 
uit tot de beslissingen over de incidentele vorderingen en de vorderingen tot 
vrijwaring, die voortvloeien uit de eerstgenoemde beslissingen (4). 

5O De vernietiging van de beslissingen over de hoofdvorderingen strekt zich 
niet tot de beslissingen over de incidentele vorderingen en de vorderingen 
tot vrijwaring die, aangezien zij gegrond zijn op andere redenen dan die 
waarop de beslissingen over de hoofdvorderingen gegrond zijn, niet het 
gevolg daarvan zijn (5). (Impliciet)

  (1), (2), (3), (4), (5) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 243.
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6o en 7o Aangezien de nauw met het verkochte goed verbonden rechten over-
gedragen worden wegens hun belang voor de verkoper, sluit die bepaling 
niet uit dat de verkoper die rechten kan uitoefenen wanneer hij nog steeds 
belang erbij heeft om die rechten uit te oefenen  (1). (Art. 1615 BW).

8O Het middel is in beginsel niet nieuw wanneer het een reden bekritiseert die 
de bestreden beslissing van haar beslissing geeft (2).

9O Het arrest, dat uitsluit dat een persoon een fout heeft begaan op grond dat 
het slachtoffer zelf een fout heeft begaan, schendt de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek  (2). (Artt. 1382 en 1383 BW).

10O De vernietiging van de beslissing die de vordering tot vrijwaring onge-
grond verklaart, strekt zich uit tot die waarbij het arrest die vordering 
ontvankelijk en niet verjaard verklaart  (3).

(VerHUlst eVeNts & PartNers N.V. t. H. e.a. iN aaNweziGHeiD  
VaN l. e.a. ; f. t. z. e.a. iN aaNweziGHeiD VaN l. e.a. ;  

z. t. D. iN aaNweziGHeiD VaN l. e.a.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel van 10 september 2009.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 19 maart 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd

II. cassatiemiDDel

De eiseres voert volgend middel aan tot staving van het cassatiever-
zoekschrift dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.10.0103.F.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek ;
 — de artikelen 1121, 1165 en 1615 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de vordering tot vrijwaring van de eiseres tegen de 
verweerders onontvankelijk.

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd en in het bijzonder om de volgende redenen.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 243.
  (2)  Id.
  (3)  Zie Cass. 25 nov. 2002, AR S.01.0172.F, AC 2002, nr. 626, met concl. eerste adv.-gen. 

Leclercq in Pas., 2002, nr. 626 ; Cass. 13 jan. 2005, AR C.04.0280.F, AC 2005, nr. 22 ; Cass. 7 
feb. 2007, AR P.05.0423.F, AC 2007, nr. 71.
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“De [verweerders], die door de [eiseres] in tussenkomst en vrijwaring zijn 
gedagvaard, betogen dat die vorderingen niet ontvankelijk zijn om de volgende 
redenen :

 — de [eiseres] had geen enkel persoonlijk, reeds verkregen en dadelijk belang 
om hen in die hoedanigheid te dagvaarden (op 11 december 1992), terwijl de heer 
V. destijds geen enkele vordering tegen haar had ingesteld,

 — de [eiseres] heeft daarenboven aan laatstgenoemde alle toebehoren van de 
verkoop overgedragen overeenkomstig artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek 
en heeft zelf niet meer de hoedanigheid om een rechtsmiddel aan te wenden tegen 
de landmeter en de architect, daar dat vorderingsrecht is overgedragen aan de 
heer V.

Het hof [van beroep] deelt de mening [van de verweerders] met betrekking tot 
het eerste punt niet.

In een ingewikkeld geschil, waarbij alle naburige eigenaars, alsook hun verko-
pers, architecten, landmeters en notarissen betrokken zijn, kan de [eiseres] niet 
worden verweten dat zij vrijwillig is tussengekomen en dat zij haar medecontrac-
tanten bij het geding heeft betrokken, aangezien het vaststaat dat de koper en 
zijn rechtstreekse buren haar (als verkoper), samen met de beroepsbeoefenaars 
waarop zij, met het oog op de bouw, een beroep had gedaan, aansprakelijk wilden 
stellen. 

Zij had er dus belang bij om zowel vrijwillig op te treden als om [de verweer-
ders] in gedwongen tussenkomst te dagvaarden.

Het tweede bezwaar is daarentegen gegrond.
Aangezien de [eiseres] het terrein en de daarop gebouwde woning heeft verkocht, 

heeft zij aan de koper, de heer V., alle toebehoren van de verkoop overgedragen, 
met inbegrip van de rechtsmiddelen die zij tegen de medecontractanten van de 
[eiseres] — te dezen de landmeter en de architect [hier : de verweerders] —  kan 
instellen.

Zij had dus niet meer de vereiste hoedanigheid om hen in tussenkomst te 
dagvaarden teneinde hen contractueel aansprakelijk te stellen.

Uit die redenen volgt dat de door de [eiseres] tegen [de verweerders] ingestelde 
vordering tot tussenkomst en vrijwaring niet ontvankelijk is”.

Grieven

Eerste onderdeel

Uit de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat een rechts-
vordering ontvankelijk is indien de eiser aantoont dat hij het vereiste belang en 
de vereiste hoedanigheid heeft, in de zin van die bepalingen, om ze in te stellen.

Wanneer de rechtsvordering ingesteld wordt door de persoon die beweert 
houder te zijn van het substantiële recht, is de hoedanigheid de juridische titel 
krachtens welke die persoon optreedt voor het gerecht, dat wil zeggen het juri-
disch verband tussen de persoon en het voorwerp van zijn vordering, met name 
het subjectief recht waarop hij zich beroept. Het bestaan van het door de eiser 
aangevoerde recht is daarentegen geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van 
zijn rechtsvordering maar een voorwaarde voor de gegrondheid ervan. Indien het 
aangevoerde recht niet bestaat, verklaart de rechter de rechtsvordering om die 
reden ongegrond.

Uit het arrest volgt enerzijds dat de eiseres belang had, in de zin van artikel 17 
van het Gerechtelijk Wetboek, om tegen haar medecontractanten een vorde-
ring tot vrijwaring in te stellen, aangezien het vaststond dat de koper en zijn 
rechtstreekse buren, in een ingewikkeld geschil waarbij alle naburige eigenaars, 
alsook hun verkopers, architecten, landmeters en notarissen betrokken waren,  
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haar als verkoper, samen met de beroepsbeoefenaars op wie zij een beroep had 
gedaan met het oog op de bouw, aansprakelijk wilden stellen.

Uit het arrest volgt anderzijds dat de eiseres aanvoerde dat zij haar rechts-
vordering tegen haar medecontractanten, [de verweerders], baseerde op de met 
hen gesloten overeenkomst, teneinde hen aansprakelijk te stellen voor de fouten 
die zij hadden begaan en die haar schade hadden berokkend. De eiseres beweerde 
in feite houder te zijn van een subjectief recht, van contractuele aard, op grond 
waarvan zij recht had op vergoeding voor de door haar aangevoerde schade.

Omdat de eiseres de vroegere eigenaar was, een hoedanigheid waarop de koper 
en zijn rechtstreekse buur zich konden beroepen daar het pand op de eigendom 
van de rechtstreekse buur was gebouwd, had zij dus het vereiste belang om een 
vordering tot vrijwaring in te stellen tegen de voor de bouw aansprakelijke archi-
tect en landmeter, overeenkomstig het contract dat de betrekkingen tussen hen 
regelt.

Het arrest verklaart die vordering tot vrijwaring onontvankelijk. Het beslist 
dat de eiseres niet de hoedanigheid heeft om een vordering in te stellen teneinde 
[de verweerders] contractueel aansprakelijk te stellen. Volgens het arrest was de 
eiseres immers, sinds de verkoop van het terrein en de bouw van het pand daarop, 
niet langer de houder van het recht dat zij erkend wil zien, aangezien zij, door die 
verkoopovereenkomst, aan de koper, de heer V., alle toebehoren van de verkoop 
heeft overgedragen, met inbegrip van de rechtsmiddelen die ingesteld kunnen 
worden tegen de medecontractanten van de [eiseres], namelijk de landmeter en 
de architect [hier : de verweerders]. Het verklaart de vordering onontvankelijk 
om redenen die verband houden met de grond van de aanspraak van de eiseres. In 
werkelijkheid heeft degene die beweert houder te zijn van een subjectief recht en 
ten aanzien van wie de rechter vaststelt dat hij belang heeft om in rechte op te 
treden, noodzakelijkerwijs de vereiste hoedanigheid hiertoe. De vaststelling dat 
hij wel degelijk houder van dat recht zou zijn, is een probleem ten gronde en staat 
los van de vraag of de ingestelde vordering al dan niet ontvankelijk is.

Het arrest, dat een vordering onontvankelijk verklaart op grond dat de eiseres 
niet de houder zou zijn van het recht waarop ze zich beroept, schendt bijgevolg 
artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel

Artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verplichting om een 
zaak te leveren zich uitstrekt tot haar toebehoren en tot alles wat voor haar 
blijvend gebruik bestemd is. De toebehoren van de zaak zijn alle materiële of 
juridische elementen die als onsplitsbaar of onscheidbaar van de zaak beschouwd 
moeten worden.

De koper kan ten aanzien van niemand, met uitzondering van de verkoper, 
andere rechten doen gelden dan die welke hij afleidt uit zijn eigendomstitel. Die 
titel verleent hem op zich geen enkel recht om een vordering in te stellen tegen 
de landmeter of de architect die het verkochte pand op een verkeerde plaats 
hebben gebouwd.

Het desbetreffende toebehoren is hier het rechtsmiddel dat de eiseres heeft 
aangewend tegen haar medecontractanten, de verweerders, en dat ertoe strekte 
hen aansprakelijk te stellen voor de bouw van het verkochte pand op de verkeerde 
plaats.

Het vorderingsrecht waarop de eiseres zich ten aanzien van haar medecontrac-
tanten kan beroepen wegens de fout die zij hebben begaan, is niet onlosmakelijk 
verbonden met het verkochte goed, maar vloeit voort uit de contractuele betrek-
kingen tussen die partijen. Een dergelijk vorderingsrecht is bijgevolg geen toebe-
horen dat door de verkoop is overgedragen.
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Uit de verkoopovereenkomst tussen de eiseres en de heer V., koper, vloeit 
evenmin voort dat een dergelijke rechtsvordering uitdrukkelijk zou zijn overge-
dragen als toebehoren.

Ook al wordt dat rechtsmiddel, ten slotte, beschouwd als een toebehoren dat 
bij de verkoop werd overgedragen, dan nog moet worden aangenomen dat de 
verkoper nog steeds een dergelijke rechtsvordering kan instellen, daar zij voor 
hem een rechtstreeks en vaststaand belang vertoont.

Het staat immers vast dat de zakelijke rechten alleen worden overgedragen 
voor zover de koper er belang bij heeft dat hij schuldeiser wordt in de plaats van 
de verkoper, en dat binnen de grenzen van dat belang. De verkoper behoudt daar-
entegen zijn recht in zoverre hij er belang bij heeft om het uit te oefenen.

De vaststelling van het bestaan van een dergelijk belang volgt uit het arrest, 
dat een vordering tot vrijwaring van de koper V. tegen de verkoper, de eiseres, 
gegrond verklaart. Aangezien bewezen is dat de eiseres aansprakelijk is omdat 
zij een huis verkocht heeft dat gedeeltelijk op andermans terrein is gebouwd, 
heeft zij er onmiskenbaar belang bij om een rechtsvordering in te stellen tegen 
de landmeter en de architect, die instonden voor de plaatsing en de bouw van het 
huis, teneinde op haar beurt door hen gevrijwaard te worden.

Het arrest, dat vaststelt dat de [eiseres] er belang bij heeft [de verweerders] te 
dagvaarden, “aangezien het vaststaat dat de koper en zijn rechtstreekse buren 
haar (als verkoper), samen met de beroepsbeoefenaars waarop zij, met het oog 
op de bouw, een beroep had gedaan, aansprakelijk wilden stellen”, en dat een 
dergelijke, door de koper ingestelde aansprakelijkheidsvordering in werkelijk-
heid gegrond is, beslist vervolgens dat de eiseres, “aangezien [zij] het terrein en 
de daarop gebouwde woning heeft verkocht, aan de koper, de heer V., alle toebe-
horen van de verkoop heeft overgedragen, met inbegrip van de rechtsmiddelen die 
zij tegen de medecontractanten van de [eiseres] — te dezen de landmeter en de 
architect [hier : de verweerders] — kan instellen”.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres, hoewel zij er belang bij heeft om een 
dergelijke vordering tot vrijwaring tegen haar medecontractanten in te stellen, 
die vordering niet kan instellen omdat zij haar rechtsvordering als toebehoren 
van het verkochte goed zou hebben overgedragen aan de koper van haar goed, 
terwijl een dergelijke rechtsvordering niet onlosmakelijk deel uitmaakt van het 
verkochte voorwerp, die rechtsvordering contractueel niet uitdrukkelijk is over-
gedragen en de verkoper belang erbij heeft deze in te stellen, schendt zodoende 
artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest schendt immers die bepaling, wanneer het beslist dat de eiseres 
de heer V. moet vrijwaren tegen de schadelijke gevolgen van de bouw, op de 
verkeerde plaats, van het pand waarop de tussen hen gesloten verkoopovereen-
komst betrekking had, maar tegelijkertijd haar recht betwist om de rechtsvor-
dering uit te oefenen tot vrijwaring door degenen die het pand hebben gebouwd 
en die, volgens haar, aansprakelijk zijn voor die schade.

Derde onderdeel

Artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de overeenkomsten alleen 
gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen, dat zij aan derden 
geen nadeel toebrengen en hun slechts tot voordeel strekken in het geval voor-
zien bij artikel 1121, met name het derdenbeding. Overeenkomstig die bepaling 
kan een derde bij een contractuele verhouding zich niet beroepen op de interne 
gevolgen van een overeenkomst. Hij kan zich daarentegen wel beroepen op het 
bestaan van die overeenkomst.

Gelet op de toedracht van de zaak, mag de partij die verweerder is op de vorde-
ring wegens de aansprakelijkheid voor de bouw van het pand op de grond van een 
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buur, zich in de regel niet beroepen op het feit dat de eiser niet de hoedanigheid 
heeft om een rechtsvordering in te stellen, ongeacht of de eiser de verkoper dan 
wel de koper van het terrein en van het pand is. Hij kan evenmin het gebrek aan 
belang van de verkoper afleiden uit het feit dat hij niet meer de eigenaar van het 
goed is.

Zodoende zou hij zich beroepen op de gevolgen van een overeenkomst tussen de 
verkoper en de koper en artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek schenden, daar 
de interne gevolgen van de overeenkomst, in tegenstelling tot het bestaan ervan, 
hem niet aanbelangen. Alleen een medecontractant mag zich op die interne 
gevolgen beroepen.

Het arrest neemt te dezen uitdrukkelijk een exceptie van onontvankelijkheid 
aan die is opgeworpen door derden bij de verkoopovereenkomst, met name [de 
verweerders], en die zij uit die overeenkomst afleiden.

Het arrest schendt aldus artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
De eiser voert tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is inge-

schreven onder het nummer C.10.0612.F, drie middelen aan in het verzoekschrift 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

De eiser voert volgend middel aan tot staving van het cassatieberoep dat op de 
algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.11.0205.F.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 544 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat erop wijst dat de rechtsmiddelen van de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partijen L. en V., van de verweerder en van de eiser 
gegrond waren op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en de theorie 
van de burenhinder, die ontstaat als de ene buur de grond van de andere betreedt, 
beslist vervolgens dat die grensoverschrijdingen aanleiding geven tot de volle-
dige vergoeding van de benadeelde buren, om de volgende redenen :

“Het kan immers niet worden betwist dat de opeenvolgende grensoverschrijdingen 
feitelijkheden zijn die een aanzienlijke bron vormen van burenhinder die de 
grenzen van het aanvaardbare ver te boven gaat en die   voor de benadeelde buren 
aanleiding geeft tot vergoeding.

Hoewel die wijze van vergoeding die met betrekking tot deze aangelegenheid 
een specifieke naam heeft — waardoor zij a priori lijkt te verschillen van de volle-
dige vergoeding die verschuldigd is door degene die door een fout schade veroor-
zaakt —, heeft zij niet de beperking van de aan de benadeelde eigenaar verschul-
digde vergoeding tot gevolg.

De billijke compensatie die verschuldigd is aan de eigenaar die het slachtoffer 
is geworden van burenhinder, is bedoeld om hem geheel te herstellen in zijn bena-
deelde rechten en belangen.

In tegenstelling tot de gevallen waarin het evenwicht tussen de buren voor de 
openbare lasten op een buitensporige wijze verstoord wordt door toedoen van de 
overheid, is er geen reden om, tussen particulieren, het recht van de benadeelde 
eigenaar op de volledige vergoeding van zijn schade te beperken tot de —  gedeel-
telijke —  vergoeding van alleen die hinder die het aanvaardbare te boven gaat.

Zodra tussen particulieren, de naburige eigenaars, het bestaan van buitenspo-
rige hinder is aangetoond, wat te dezen wel degelijk het geval is, moet de schade 
volledig worden vergoed”.

Op die gronden verklaart het arrest “het hoger beroep (van de verweerder) 
gegrond in de hierna aangegeven mate : verklaart zijn oorspronkelijke vordering 
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(ten aanzien van de eiser) gedeeltelijk gegrond, veroordeelt hem bijgevolg om, door 
tussenkomst van een door hen aan te wijzen notaris, het onregelmatig ingenomen 
perceel (van de verweerder) terug te kopen voor een tussen hen overeen te komen 
prijs of, bij ontstentenis hiervan, voor de huidige prijs van een bouwgrond op 
die verkaveling, en om daarenboven alle daaruit voortvloeiende kosten te dragen 
(verkoop en administratieve en stedenbouwkundige regularisaties), veroordeelt 
haar in de kosten van de twee instanties (van de verweerder), begroot die kosten 
op 5.000 euro per instantie en op 186 euro (verzoekschrift in hoger beroep)”.

Grieven

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht op een 
normaal genot van zijn zaak toe.

De eigenaar van een onroerend goed die door een daad, een verzuim of een 
gedraging het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt door een naburige 
eigenaar te belasten met een hinder die de gewone ongemakken van het nabuur-
schap te buiten gaat, is hem een billijke en passende compensatie verschuldigd 
die het verbroken evenwicht herstelt.

Die billijke compensatie heeft tot doel het evenwicht te herstellen dat verbroken 
werd door een aan een fout te wijten hinder en kan niet worden gelijkgesteld met 
de volledige vergoeding waarop het slachtoffer van een fout recht heeft, daar de 
hoedanigheid van de voor de hinder aansprakelijke persoon niet ter zake doet.

Het arrest beslist dat de billijke en passende compensatie “niet de beperking 
van de aan de benadeelde eigenaar verschuldigde vergoeding tot gevolg heeft” 
en dat “de billijke vergoeding (…) is bedoeld om hem geheel te herstellen in zijn 
benadeelde rechten en belangen” en dat “zodra tussen particulieren, de naburige 
eigenaars, het bestaan van buitensporige hinder is aangetoond (…), de schade 
volledig moet worden vergoed”.

Het arrest, dat beslist dat het slachtoffer van burenhinder recht heeft op de 
volledige vergoeding van de geleden schade en niet alleen van de schade die de 
aanvaardbare hinder te buiten gaat, is niet naar recht verantwoord (schending 
van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, van artikel  1382 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BeslissiNG VaN Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat dus 
grond tot voeging.

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.11.0205.F

Artikel 544 Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht op 
een normaal genot van zijn zaak toe.

De eigenaar van een onroerend goed die door een daad, een verzuim of 
een gedraging het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt door een 
naburige eigenaar te belasten met een hinder die de gewone ongemakken 
van het nabuurschap te buiten gaat, is hem een billijke en passende 
compensatie verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt.

Aangezien die wetsbepaling bedoeld is om een verbroken evenwicht te 
herstellen, biedt zij alleen de mogelijkheid om de hinder te vergoeden 
die de grenzen van de normale ongemakken te buiten gaat.

Het arrest veroordeelt de eiser om het onregelmatig ingenomen 
perceel van de verweerder te kopen, op grond dat “de billijke vergoe-
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ding die verschuldigd is aan de eigenaar die het slachtoffer is geworden 
van burenhinder” “niet de beperking van de aan de benadeelde eigenaar 
verschuldigde vergoeding” tot gevolg heeft, dat zij “is bedoeld om hem 
geheel te herstellen in zijn benadeelde rechten en belangen, dat in tegen-
stelling tot de gevallen waarin het evenwicht tussen de buren voor de 
openbare lasten op een buitensporige wijze verstoord wordt door toedoen 
van de overheid, er geen reden is om, tussen particulieren, het recht van 
de benadeelde  eigenaar op de  volledige vergoeding  van zijn  schade te  
beperken  tot de — gedeeltelijke — vergoeding van alleen die hinder die 
het aanvaardbare te boven gaat en dat, zodra tussen particulieren, de 
naburige eigenaars, het bestaan van buitensporige hinder is aangetoond 
[…], de schade volledig moet worden vergoed”.

Het arrest schendt aldus het voormelde artikel 544.

Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

Het arrest beslist dat “de gronden en de panden die de partijen Z. [eiser] 
(of eerder F., [de sub 9 tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij], D. [verweerder] (P. en S., [de sub 6 en 7 tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partijen]), [en] V. (naamloze vennootschap 
Verhulst) [de sub 2 en 4 tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partijen] zich hebben toegeëigend, niet overeenstemmen met de vermel-
dingen in de notariële akten die zijn opgemaakt bij de aankoop van de 
verschillende gronden ; dat hetzelfde geldt voor de kadastrale verwij-
zingen en de voorschriften van de verkaveling, waarvan de percelen 
deel uitmaakten en nog steeds deel uitmaken ; dat er grond bestaat om 
de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de vigerende 
administratieve en stedenbouwkundige normen en met de documenten 
die ze vaststellen, door middel van authentieke akten van verkoop van 
de betrokken percelen”.

Het arrest leidt hieruit af dat “nieuwe verkoopakten ter bevestiging 
van de overdracht van de eigendom van de onroerende goederen zal 
moeten worden opgemaakt en overgeschreven, dat er tevens een nieuw 
verkavelingsplan zal moeten worden opgemaakt dat aan de gemeente 
zal moeten worden voorgelegd, dat de vereiste regularisatievergun-
ningen verkregen zullen moeten worden en dat ook zal moeten worden 
nagegaan of de afbakening overeenstemt met de nieuwe opdeling van de 
gronden en dat die gronden opnieuw afgebakend zullen moeten worden 
overeenkomstig de nieuwe grenzen die zullen worden vastgelegd in de op 
te maken verkoopakten en in de aangepaste verkavelingsvergunning”.

Hieruit volgt dat het geschil tussen de eiser, de verweerder en de sub 1 
en 2 tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen V. en L. 
onsplitsbaar is, zodat de vernietiging van de beslissing betreffende de door 
de verweerder tegen de eiser ingestelde vordering zich moet uitstrekken 
tot de beslissingen betreffende de vorderingen die door de partij V. tegen 
de verweerder en door de partij L. tegen eerstgenoemde zijn ingesteld.

De vernietiging strekt zich daarenboven uit tot de beslissingen betref-
fende de incidentele vorderingen en de vorderingen tot vrijwaring die 
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zijn ingesteld tegen de sub, 4, 6, 7 en 9 tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partijen, welke voortvloeien uit de eerstgenoemde 
beslissingen.

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.10.0103.F

Eerste middel

Tweede onderdeel

Artikel 1615 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verplichting om een 
zaak te leveren zich uitstrekt tot haar toebehoren en tot alles wat voor 
haar blijvend gebruik bestemd is.

Hoewel de nauw met het verkochte goed verbonden rechten overge-
dragen worden wegens het belang dat zij voor de verkoper vertonen, 
sluit die bepaling niet uit dat de verkoper die rechten kan uitoefenen 
wanneer hij nog steeds belang erbij heeft om die rechten uit te oefenen.

Het arrest stelt vast dat “de vordering van de heer V. [ertoe strekt] 
hem te vrijwaren tegen alle beslissingen die hem ten aanzien van de heer 
L. veroordelen”.

Het arrest wijst erop dat “de [verweerders], die door de [eiseres] zijn 
gedagvaard in tussenkomst en vrijwaring, zich beroepen op de niet-
ontvankelijkheid van die vorderingen, op grond […] dat […] de [eiseres] 
aan [de heer V.] alle toebehoren van de verkoop heeft overgedragen over-
eenkomstig artikel 1615  Burgerlijk Wetboek en zelf niet meer de hoeda-
nigheid heeft om een rechtsmiddel aan te wenden tegen de landmeter en 
de architect, daar dat vorderingsrecht is overgedragen aan de heer V.”

Hoewel het arrest beslist dat de eiseres “belang erbij […] had [de 
verweerders] in tussenkomst te dagvaarden” teneinde hen contractueel 
aansprakelijk te stellen, aangezien “in een ingewikkeld geschil, waarbij 
alle naburige eigenaars, alsook hun verkopers, architecten, landmeters 
en notarissen betrokken zijn, […] het vaststaat dat de koper en zijn 
rechtstreekse buren [de eiseres] (als verkoper), samen met de beroeps-
beoefenaars waarop zij, met het oog op de bouw, een beroep had gedaan, 
aansprakelijk wilden stellen”, oordeelt het niettemin dat “aangezien de 
[eiseres] het terrein en de daarop gebouwde woning heeft verkocht, zij 
aan de koper […] alle toebehoren van de verkoop heeft overgedragen, 
met inbegrip van de rechtsmiddelen die zij tegen de medecontractanten 
van de [eiseres] —  te dezen de landmeter en de architect […] —  kan 
instellen”, zodat “zij […] niet meer de vereiste hoedanigheid had om hen 
in tussenkomst te dagvaarden teneinde hen contractueel aansprakelijk 
te stellen”. Het arrest verantwoordt zodoende niet naar recht zijn beslis-
sing dat “de door de [eiseres tegen [de landmeter] en [de architect] inge-
stelde vordering tot tussenkomst en vrijwaring niet ontvankelijk is”.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het 
middel, die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
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Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.10.0612.F :

Derde middel

De door de derde verweerder tegen het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw :

Het middel is in beginsel niet nieuw wanneer het een reden bekritiseert 
die de bestreden beslissing van haar beslissing geeft.

Het middel bekritiseert de reden op grond waarvan het arrest 
eisers vordering tot vrijwaring tegen de derde verweerder ongegrond 
verklaart. Die reden luidt dat “het enige wat [deze verweerder] verweten 
zou […] kunnen worden, […] niet rechtmatig kan worden aangevoerd 
door [de eiser]”.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Het arrest beslist dat “het enige wat [de derde verweerder] verweten zou 

[…] kunnen worden, is dat hij [de eiser] niet heeft gewezen op het feit dat 
de voorlopige koopakte andere afmetingen vermeldde dan de authentieke 
akte van 10 november 1989” en dat “[de eiser] niet het recht heeft dat op te 
werpen, daar hij wel degelijk op de hoogte was van dat verschil”.

Het arrest, dat uitsluit dat de derde verweerder een fout heeft begaan 
en hem buiten het geding stelt op grond dat de eiser zelf een fout heeft 
begaan, schendt de artikelen 1382 en 1383  Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing die de vordering tot vrijwaring onge-

grond verklaart, strekt zich uit tot die waarbij het arrest die vordering 
ontvankelijk en niet verjaard verklaart.

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven 

onder de nummers C.10.0103.F, C.10.0612.F en C.11.0205.F.
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hoofdbe-

roepen van de partijen L., H., P., van de naamloze vennootschap Soge-
scam en van de partij D. en de incidentele beroepen van de partijen W. 
en V. ontvankelijk verklaart en in zoverre het uitspraak doet over de 
vordering tot vrijwaring van G.Z. tegen R.D. en over de kosten van die 
vordering.

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 feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

20 april 2012— 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu, de heer Foriers, de 
heer Verbist, mevr. Grégoire en mevr. Geinger.
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N° 244

1o kamer — 20 april 2012
(C.10.0434.F)

1O ONDerwijs. — UitOefeNiNG VaN eeN BerOePsactiViteit als zelfstaNDiGe. 
— UitOefeNiNG VaN eeN amBt als leraar. — VOlleDiGe Prestaties. — Niet 
weerleGGeN VaN Het VermOeDeN VaN BijBetrekkiNG. — iNVlOeD OP De BezOl-
DiGiNG.

2O ONDerwijs. — UitOefeNiNG VaN eeN BerOePsactiViteit als zelfstaNDiGe. 
— UitOefeNiNG VaN eeN amBt als leraar. — VOlleDiGe Prestaties. — Niet 
weerleGGeN VaN Het VermOeDeN VaN BijBetrekkiNG. — laGere BezOlDiGiNG. — 
OVereeNstemmiNG met De artikeleN 10, 11 eN 159 VaN De GrONDwet.

3O GrONDwet. — GrONDwet 1994 (art. 1 tOt 99). — artikel 10. — UitOefeNiNG 
VaN eeN BerOePsactiViteit als zelfstaNDiGe. — UitOefeNiNG VaN eeN amBt 
als leraar. — VOlleDiGe Prestaties. — Niet weerleGGeN VaN Het VermOeDeN 
VaN BijBetrekkiNG. — laGere BezOlDiGiNG. — OVereeNstemmiNG.

4O GrONDwet. — GrONDwet 1994 (art. 1 tOt 99). — artikel 11. — UitOefeNiNG 
VaN eeN BerOePsactiViteit als zelfstaNDiGe. — UitOefeNiNG VaN eeN amBt 
als leraar. — VOlleDiGe Prestaties. — Niet weerleGGeN VaN Het VermOeDeN 
VaN BijBetrekkiNG. — laGere BezOlDiGiNG. — OVereeNstemmiNG.

5O GrONDwet. — GrONDwet 1994 (art. 100 tOt eiNDe). — artikel 159. — 
UitOefeNiNG VaN eeN BerOePsactiViteit als zelfstaNDiGe. — UitOefeNiNG VaN 
eeN amBt als leraar. — VOlleDiGe Prestaties. — Niet weerleGGeN VaN Het 
VermOeDeN VaN BijBetrekkiNG. — laGere BezOlDiGiNG. — OVereeNstemmiNG.

6O ONDerwijs. — ONDerscHeiD. — PrejUDicieel GescHil. — GrONDwettelijk 
HOf. — VerPlicHtiNG. — BePerkiNGeN. 

7O PrejUDicieel GescHil. — GrONDwetteljk HOf. — ONDerwijs. — ONDer-
scHeiD. — VerPlicHtiNG. — BePerkiNGeN. 

8O GrONDwettelijk HOf. — PrejUDicieel GescHil. — ONDerwijs. — ONDer-
scHeiD. — VerPlicHtiNG. — BePerkiNGeN. 

1o De leraar die voor een identieke werktijdenlast een beroepsactiviteit als 
zelfstandige uitoefent en die het vermoeden van bijbetrekking voor de uitoe-
fening van zijn leraarsambt niet weerlegt, ontvangt een lagere bezoldiging 
dan die van een leraar die titularis is van een hoofdambt  (1). (Artt. 4, § 1, 
eerste en tweede lid, 5, eerste lid, b), 5bis, eerste en tweede lid, 44ter, §§ 1 
en 2, KB 15 april 1958)

2o, 3o, 4o en 5o Het arrest dat het beroepen vonnis bevestigt, dat de vraag van 
de verweerster gegrond verklaart en daartoe oordeelt dat het hof van beroep 
niet inziet hoe de artikelen 5, 42 en 44ter van het koninklijk besluit van 15 
april 1958 tegenstrijdig zouden zijn met het nagestreefde doel of onevenredig 
zouden zijn in hun toepassingen, aangezien een persoon die zijn volledige 

  (1)  KB van 15 april 1958, art. 5, eerste lid, b), gewijzigd door art. l, Wet 27 feb. 1986 ; 
art. 5bis, eerste lid ingevoegd door art. 2, van de Wet van 8 feb. 1974 en gewijzigd door 
art. 2, Wet 27 feb. 1986 ; art. 44ter, § 1, KB van 10 maart 1965 ; art. 44ter, § 2, ingevoegd door 
het KB van 10 maart 1965 en gewijzigd door het KB van 22 okt. 1971.
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arbeidstijd besteedt aan een onderwijsactiviteit zich niet in dezelfde objec-
tieve situatie bevindt als een persoon die het grootste deel van zijn arbeidstijd 
aan een andere activiteit besteedt dan die van leraar en dat laatste beroep 
zodoende slechts op zeer deeltijdse basis uitoefent, en geen enkel middel of 
argument ontwaart dat de onwettigheid van bovenvermelde regelgeving of 
van de beslissingen ten aanzien van de eiser staaft, schendt de artikelen 10, 
11 en 159 van de Grondwet niet. (Artt. 10, 11 en 159, Grondwet)

6o, 7o en 8o Het middel voert niet aan dat de artikelen 5, eerste lid, b), en 5bis, 
van het koninklijk besluit van 15 april 1958, die een wetgevende waarde 
hebben, zelf discriminerende criteria zouden hanteren bij het maken van 
het onderscheid tussen de zelfstandigen die in het onderwijs een hoofdambt 
uitoefenen en zij die er een bijbetrekking uitoefenen, maar beperkt zich ertoe 
om voor de zelfstandigen een onderscheid in bezoldiging te maken tussen 
de leraars die een hoofdambt uitoefenen en de leraars die een bijbetrekking 
uitoefenen en dat dat onderscheid in regelgevende teksten vervat is die niet 
zijn bedoeld in Artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
zodat de door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag niet hoeft te worden 
gesteld aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 1, 3o, Bijzondere Wet Grond-
wettelijk Hof ; Artt. 5, eerste lid, b), en 5bis, KB van 15 april 1958)

(D. t. fraNse GemeeNscHaP)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 5 januari 2010.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDel

De eiseres voert één middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest veroordeelt de eiser tot het betalen van 69.613,09 euro aan de verweer-
ster te vermeerderen met de wettelijke interest op 67.560,90 euro sinds de dag van 
de ingebrekestelling op 23 oktober 1998 en vervolgens op 69.613,09 euro sinds de 
dag van de ingebrekestelling op 11 augustus 2000 en tot de volledige betaling, 
verwerpt de tegenvordering tot schadevergoeding van de eiser die overeenstemt 
met het bedrag van het onverschuldigd betaalde en veroordeelt hem tot de kosten 
van het hoger beroep vastgesteld op 3.000 euro, op grond van alle motieven die 
hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder om de 
volgende overwegingen :

“2. Wat de grond van de vordering betreft
a) Inzake de wettelijkheid van de artikelen 5, 42 en 44ter van het koninklijk 

besluit van 15 april 1958
Het hof [van beroep] is het niet eens met de overwegingen [van de eiser] op dat 

punt.
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Het is de bedoeling van bovenbedoeld artikel 5 dat de personen die een andere 
activiteit uitoefenen dan die van leraar ook mogen onderwijzen. 

In het licht daarvan is het volstrekt logisch dat de wettelijke of reglementaire 
bepalingen een onderscheid maken tussen leraars voor wie het onderwijs een 
hoofdambt is en leraars die een ander beroep in hoofdambt uitoefenen ongeacht 
of het een zelfstandig beroep of een andere betrekking betreft. 

[Verweerster] vermeldt de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 februari 
1974 die voornoemd artikel 5 gewijzigd heeft en wijst erop dat de huidige bepaling 
van dat artikel 5 tot doel heeft ‘om voor de zelfstandigen een analoge toestand te 
bekomen als voor de bezoldigden. Hiervoor hanteert men een geldelijk criterium 
zodat de verhouding hoofdambt-bijambt geen verschillende gevolgen heeft voor 
leraars die een zelfstandige activiteit uitoefenen als voor leraars die een bezol-
digde nevenactiviteit hebben’.

In het kader daarvan is het eveneens logisch dat de leraars die daarnaast een 
andere beroepsactiviteit in hoofdambt uitoefenen een lager bedrag ontvangen 
voor een activiteit die voor hen slechts bijkomstig is. 

De criteria en normen die in voornoemde bepalingen gehanteerd worden passen 
in de logica van het stelsel te weten voor de zelfstandigen het criterium van 
‘60 pct. van de wekelijkse arbeidsprestaties geleverd door iemand die dezelfde 
activiteit op uitsluitende wijze uitoefent’ en voorts, een verschil in bezoldiging 
die volgens [eiser]  varieert van één tot drie.

Die criteria en normen zijn overigens op gelijke wijze van toepassing op andere 
personen die een hoofdactiviteit buiten het onderwijs cumuleren met een onder-
wijsopdracht. 

In die omstandigheden ziet het hof [van beroep] niet in waarin bovenvermelde 
bepalingen tegenstrijdig zouden zijn met het nagestreefde doel of onevenredig 
zouden zijn in hun toepassingen, aangezien een persoon die zijn volledige arbeids-
tijd besteedt aan een onderwijsactiviteit zich niet in dezelfde objectieve situatie 
bevindt als een persoon die het grootste deel van zijn arbeidstijd aan een andere 
activiteit besteedt dan die van leraar en dat laatste beroep zodoende slechts op 
zeer deeltijdse basis uitoefent.

Bovendien vertrekt [eiser] van het principe dat ‘de prestaties die de leraars in 
hoofdambt en in bijbetrekking uitoefenen volledig identiek zijn’.

Maar dat principe is een bewering die geenszins bewezen is en die zelfs onver-
enigbaar is met de tekst van de regelgeving zelf die met name de tijd beoogt die 
besteed wordt aan de respectieve activiteiten van diegene die een onderwijsacti-
viteit cumuleert met een andere beroepsactiviteit.

Wat de terugwerkende kracht van de maatregel betreft verliest [eiser] ook de 
logica uit het oog van de werking van voornoemde artikels.

Het gaat inderdaad niet zozeer om de terugwerkende kracht dan wel om na te 
gaan welke de precieze toestand is van de leraar die cumuleert en de beslissingen 
te nemen die nodig zijn op grond van de analyse van die situatie.

Wat dat punt betreft ten slotte, moet erop worden gewezen dat de theorie van 
de feitelijke ambtenaar hier van geen belang is aangezien die theorie tot doel 
heeft te beletten dat de handelingen van een ambtenaar van wie de benoeming 
geschrapt of ingetrokken werd zou worden betwist.   

In casu gaat het er echter niet om de handelingen te betwisten die (eiser) heeft 
gesteld in de hoedanigheid van leraar maar louter de bedragen te bepalen die hij 
kon ontvangen voor het werk dat hij heeft verricht en dat in overeenstemming 
met de toepasselijke regelgeving. 

b) Wat de wettigheid betreft van artikel 5bis tot oprichting van de Commissie 
D. B.
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[Eiser] verliest de logica van het stelsel uit het oog :

 — de persoon die een onderwijsopdracht heeft terwijl hij een activiteit als zelf-
standige uitoefent mag vragen om voor zijn onderwijsopdracht in hoofdambt te 
worden bezoldigd, en, zoniet, wordt hij bezoldigd  in bijambt ;

 — de Commissie D. B. moet de bevoegde minister adviseren over de gegrond-
heid van het verzoek ;

 — bovenvermeld artikel 5bis somt expliciet de elementen op waarmee die 
Commissie rekening moet houden bij het beoordelen van voornoemd criterium 
van 60 pct., i.e. tekstueel : ‘de aard en de duur van de dienstprestaties die het 
zelfstandig beroep omvat, de werktijden alsmede de inkomsten voortspruitend 
uit zijn beroep’. 

[Eiser] beweert dus ten onrechte dat er ‘geen enkel voorafbepaald criterium 
is waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze het bedrag van 60  pct. van de 
wekelijkse arbeidsprestaties kan worden bepaald’. 

De beoordelingselementen die voorkomen in voornoemd artikel  5bis zijn 
bovendien niet willekeurig of niet in verhouding tot het in aanmerking genomen 
criterium van 60 pct.van de arbeidsprestaties. 

Daarenboven is het onjuist te beweren dat, als die Commissie niet bestond, 
[eiser] had kunnen worden beschouwd als een persoon met een hoofdberoep  in 
het onderwijs. 

Het was immers duidelijk de bedoeling van de wetgever om te beletten dat een 
persoon die een hoofdberoep uitoefent buiten het onderwijs ook een hoofdberoep 
zou kunnen uitoefenen  in het onderwijs.  

Als bovenbedoeld mechanisme niet had bestaan, dan zou een ander mechanisme 
zijn ingesteld om dat doel te bereiken.

Bovendien biedt de Commissie D. B. het voordeel dat zij uit vakmensen bestaat 
die het best het bijzonder karakter van de verschillende beroepen van zelfstan-
digen kunnen beoordelen (zie in die zin de referenties van de [verweerster])”.

Grieven

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet impliceren dat alwie zich in dezelfde 
situatie bevindt op gelijke wijze behandeld wordt. Die regel sluit  niet uit dat 
er een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende categorieën van 
personen voor zover het gehanteerde criterium voor het maken van dat onder-
scheid objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd  en in verhouding is tot 
het doel en de gevolgen van de genomen maatregel.

Het gelijkheidsbeginsel is miskend als er geen redelijke verhouding van even-
redigheid is tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel.

Het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling 
van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel 
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs voorziet in bezoldigingscriteria 
die verschillen al naargelang de leraar functies in hoofdambt uitoefent, in 
 hoofdambt met onvolledige prestaties, in bijbetrekking of op niet uitslui-
tende wijze. 

Krachtens de artikelen 44bis tot 44sexies van het koninklijk besluit van 15 april 
1958, geniet de leraar die een bijbetrekking uitoefent — ongeacht of het al dan 
niet volledige prestaties betreft — van een lagere bezoldiging dan die van de titu-
laris van een hoofdambt, voor een identieke werktijdenlast. Bovenvermelde arti-
kelen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij een verschil-
lende behandeling invoeren van die verschillende functies ; het arrest maakt de 
toepassing hiervan niet ongedaan en schendt zodoende zowel die bepalingen als 
artikel 159 van de Grondwet.
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Artikel 1, van de wet van 8 februari 1974 en artikel 1 van de wet van 27 februari 
1986 hebben artikel 5, eerste lid, b), van het koninklijk besluit van 15 april 1958 
gewijzigd. Voor de afschaffing ervan door artikel 1 van het decreet van 27 januari 
2006, bepaalde dat artikel dat de leraar die reeds een zelfstandig beroep uitoefent 
waarin een beroepsactiviteit wordt ontwikkeld die ten  minste 60 pct. vereist van 
de wekelijkse arbeidsprestaties verstrekt door iemand die dezelfde activiteit op 
uitsluitende wijze uitoefent zijn beroep van leraar als bijbetrekking uitoefent.

Artikel 2 van de wet van 8 februari 1974, aangevuld met artikel  2 van de 
wet van 27 februari 1986, heeft in het koninklijk besluit van 15 april 1958 een 
artikel 5bis ingevoegd. Voor de wijziging ervan door artikel  2 van het decreet 
van 27 januari 2006, bepaalde dat artikel dat de leraar het in artikel 5, eerste 
lid, b), bepaalde vermoeden kon weerleggen door aan de minister te vragen vast 
te stellen dat zijn beroep als zelfstandige zijn arbeidsactiviteit als leraar niet 
volkomen in beslag nam. De minister beslist op grond van het advies van de 
zogeheten Commissie D. B. die de aard en duur van de prestaties die het beroep 
als zelfstandige vergen, de tijd die eraan besteed is en de inkomens die het beroep 
oplevert, in overweging te neemt.

De leraar die het door artikel 5, eerste lid, b), van het koninklijk besluit van 
15 april 1958 bepaalde vermoeden niet weerlegde oefende zijn activiteit uit als 
bijbetrekking en kreeg bijgevolg een lagere bezoldiging dan een leraar die zijn 
activiteit als hoofdambt uitoefende voor een identieke werktijdenlast.

De situaties van de leraars die een activiteit als zelfstandige uitoefenen en 
die het door artikel 5, eerste lid, b), van het koninklijk besluit van 15 april 1958 
bepaalde vermoeden niet weerleggen en de situaties van de leraars die hun acti-
viteit in hoofdambt uitoefenen zijn echter vergelijkbaar wanneer ze dezelfde 
werktijden presteren. Uit niets valt af te leiden dat zij niet dezelfde prestaties 
verrichten voor de onderwijsinstelling. Het arrest stelt trouwens vast dat “de 
door [eiser] gestelde handelingen als leraar geenszins ter discussie staan maar 
dat de bedragen moeten worden bepaald die hij kon ontvangen voor de verrichte 
arbeid in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving”.

De artikelen 5 en 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958, ingevoegd 
door de hierbovenvermelde wettelijke bepalingen, in samenhang gelezen met de 
artikelen 44bis tot 44sexies van dat koninklijk besluit voeren een verschillende 
bezoldiging in voor leraars die een activiteit uitoefenen als zelfstandige en die 
het vermoeden van bijbetrekking niet weerleggen en leraars die dezelfde functie 
als hoofdambt uitoefenen, zonder dat dat verschil in bezoldiging gerechtvaardigd 
is door objectieve en redelijke redenen en schenden aldus de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. 

Verweerster vorderde in casu het verschil tussen het bedrag van de door de 
eiser ontvangen weddetoelagen voor een hoofdactiviteit tussen 1995 en 1999 en het 
bedrag van de voor een bijbetrekking verschuldigde weddetoelagen. 

Het arrest, dat die vraag inwilligt omdat geenszins is aangetoond dat een 
leraarsambt als bijbetrekking identiek is aan een leraarsambt als hoofdambt 
en omdat het hof [van beroep] “niet inziet hoe de bovenvermelde bepalingen van 
het koninklijk besluit van 15 april 1958 tegenstrijdig zouden zijn met het nage-
streefde doel of onevenredig zouden zijn in hun toepassingen”, schendt de arti-
kelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.

Aangezien artikel 5, eerste lid, b), van het koninklijk besluit van 15 april 1958 
werd ingevoegd door artikel 1 van de wet van 8 februari 1974, aangevuld met 
artikel 1 van de wet van  27 februari 1986, en artikel 5bis ingevoegd werd door 
artikel  2 van de wet van 8 februari 1974, aangevuld met artikel 2 van de wet 
van 27 februari 1986,  moet bijgevolg aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële 
vraag betreffende de overeenstemming van die wettelijke bepalingen met de arti-
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kelen 10 en 11 van de Grondwet worden gesteld zoals die geformuleerd is in het 
beschikkend gedeelte van het verzoek. 

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Het arrest stelt zowel met eigen motieven als met die van het beroepen 
vonnis die het overneemt vast dat de eiser die een zelfstandig beroep als 
arts uitoefent daarnaast, van het academiejaar 1985-1986 tot het acade-
miejaar 1998-1999, het ambt van docent heeft uitgeoefend in een provin-
ciale onderwijsinstelling, dat dit docentschap vanaf het burgerlijk jaar 
1995 beschouwd werd als een bijbetrekking en dat de vordering van de 
verweerster strekt tot de terugbetaling van het verschil in weddetoe-
lagen betaald aan de eiser vanaf 1 januari 1995 tot 31 augustus 1999 voor 
een vermeend hoofdambt en de weddetoelagen die hem verschuldigd 
waren voor zijn ambt als bijbetrekking.

Luidens artikel 4, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 15 april 
1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappe-
lijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs, wordt onder “ambt met volledige prestaties” het ambt verstaan 
dat prestaties behelst waarvan de uurregeling een normale beroepsacti-
viteit volkomen in beslag neemt.

Volgens artikel 4, § 1, tweede lid, zijn onder meer volledig de prestaties 
van hem die, als lid van het rijkspersoneel, aan een of meer bij de onder-
havige bezoldigingsregeling beoogde scholen, ten minste het minimum-
aantal lesuren geeft dat voor zijn ambt is vastgesteld bij het in artikel 7 
bedoelde koninklijk besluit. 

Artikel 5, eerste lid, b), van dat koninklijk besluit, gewijzigd door 
artikel 1 van de wet van 8 fabruari 1974 en door artikel 1 van de wet 
van 27 februari 1986, bepaalt dat onder de uitdrukking “bijbetrekking” het 
ambt wordt verstaan met al dan niet volledige prestaties, dat aan een of 
meer bij de onderhavige bezoldigingsregeling beoogde scholen of instel-
lingen wordt uitgeoefend door het personeelslid dat reeds een zelfstandig 
beroep uitoefent waarin een beroepsactiviteit wordt ontwikkeld die ten 
minste 60 % vereist van de wekelijkse arbeidsprestaties verstrekt door 
iemand die dezelfde activiteit op uitsluitende wijze uitoefent.

Krachtens artikel 5bis, eerste lid, ingevoegd door artikel 2 van de wet 
van 8 februari 1974 en gewijzigd door artikel 2 van de wet van 27 februari 
1986, kan elk aan dat besluit onderworpen personeelslid dat een zelf-
standig beroep uitoefent, aan de Minister die met de uitvoering van dit 
besluit belast is en onder wie de onderwijsinrichting ressorteert waarin 
het personeelslid zijn ambt uitoefent, vragen dat vastgesteld wordt dat 
het zelfstandig beroep dat hij uitoefent geen beroepsactiviteit in beslag 
neemt en het niet indienen van zodanige aanvraag betekent automa-
tisch een bezoldiging in bijambt.

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, wordt verstaan onder de “bijbe-
trekking” het ambt met al dan niet volledige prestaties dat overeenkom-
stig de vorige bepalingen niet als bijambt wordt beschouwd.

Artikel 44ter, § 1, ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 maart 
1965, bepaalt dat de wedde van de titularis van een bijbetrekking, in het 
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Rijksonderwijs, andere dan die bedoeld in artikel 45, gelijk is aan het 
product dat bekomen wordt door het bedrag per wekelijks lesuur over 
het jaar te vermeningvuldigen met het aantal wekelijkse lesuren dat 
voornoemd ambt geduren het schooljaar behelst. 

Artikel 44ter, § 2, ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 maart 
1965 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 oktober 1971, bepaalt 
dat voor de toepassing van § 1 :

1o het bedrag per wekelijks lesuur over het jaar gelijk is aan de 
uitkomst welke verkregen wordt door de minimumwedde van de schaal 
die het personeelslid zou genieten indien hij dat zelfde ambt als hoofd-
ambt met volledige prestaties uitoefende, te delen door een getal dat, 
volgens het minimum aantal lesuren dat het hoofdambt met volledige 
prestaties behelst, verandert ;

2o het aantal lesuren dat in aanmerking dient genomen voor de bereke-
ning van de aan de bijbetrekking verbonden wedde altijd beperkt wordt 
tot het minimumaantal lesuren vastgesteld voor de overeenkomstige 
hoofdbetrekking met volledige prestaties.

Uit die bepalingen volgt dat de leraar die voor een identieke werk-
tijdenlast een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefent en die het 
vermoeden van bijbetrekking voor de uitoefening van zijn leraarsambt 
niet weerlegt, een lagere bezoldiging ontvangt dan die van een leraar die 
titularis is van een hoofdambt.

Het middel voert aan dat verschil in bezoldiging strijdig is met het 
beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en het beginsel 
van de niet-discriminatie van de Belgen in het genieten van de rechten 
en vrijheden die hen zijn toegekend, die in de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet zijn vastgelegd. 

Die grondwettelijke bepalingen impliceren dat al wie zich in eenzelfde 
situatie bevindt op gelijke wijze moet worden behandeld maar zij sluiten 
niet uit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende catego-
rieën van personen voor zover het gehanteerde criterium voor het maken 
van dat onderscheid objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd ; 
het bestaan van een dergelijke rechtvaardiging moet worden beoordeeld 
in verhouding tot het doel en de gevolgen van de genomen maatregel ; 
het gelijkheidsbeginsel is miskend wanneer blijkt dat er geen redelijke 
proportionaliteitsverhouding is tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel. 

Het arrest dat het beroepen vonnis bevestigt, dat de vraag van de 
verweerster gegrond verklaart en daartoe oordeelt dat “het hof [van 
beroep] niet inziet hoe de [artikelen 5, 42 en 44ter van het koninklijk 
besluit van 15 april 1958] tegenstrijdig zouden zijn met het nagestreefde 
doel of onevenredig zouden zijn in hun toepassingen, aangezien een 
persoon die zijn volledige arbeidstijd besteedt aan een onderwijsactivi-
teit zich niet in dezelfde objectieve situatie bevindt als een persoon die 
het grootste deel van zijn arbeidstijd aan een andere activiteit besteedt 
dan die van leraar en dat laatste beroep zodoende slechts op zeer deel-
tijdse basis uitoefent”, en “geen enkel middel of argument ontwaart dat 
de onwettigheid van bovenvermelde regelgeving of van de beslissingen 
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ten aanzien [van de eiser] staaft”, schendt de artikelen 10, 11 en 159 van 
de Grondwet niet.

Krachtens artikel 26, § 1, 3o, van de Bijzondere wet op het Grondwet-
telijk Hof van 6 januari 1989, doet het Grondwettelijk Hof voor het 
overige, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak bij wege van 
arrest op vragen omtrent de schending door een wet, een decreet of een 
in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel van de artikelen van titel 
II “De Belgen en hun rechten”, en de artikelen 170, 172 en 191 van de 
Grondwet.

Aangezien het middel niet aanvoert dat de artikelen  5, eerste lid, b), 
en 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958, die een wetgevende 
waarde hebben, zelf discriminerende criteria zouden hanteren bij het 
maken van het onderscheid tussen de zelfstandigen die in het onderwijs 
een hoofdambt uitoefenen en zij die er een bijbetrekking uitoefenen, 
maar zich ertoe beperkt om voor de zelfstandigen een onderscheid in 
bezoldiging te maken tussen de leraars die een hoofdambt uitoefenen 
en de leraars die een bijbetrekking uitoefenen en dat onderscheid in 
regelgevende teksten vervat is die niet zijn bedoeld in artikel 26, § 1, 
3o, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 zodat de door de eiser voor-
gestelde prejudiciële vraag niet hoeft te worden gesteld aan het Grond-
wettelijk Hof.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

20 april 2012— 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Van 
Ommeslaghe.

N° 245

1o kamer — 20 april 2012
(C.11.0608.F)

1O kOOP. — VerBOrGeN GeBrek. — VOrDeriNG tOt PrijsVermiNDeriNG. — Prijs 
Die aaN De kOPer terUGGeGeVeN mOet wOrDeN. — BeVOeGDHeiD VaN De recHter. 
— DeskUNDiGe. — OPDracHt.

2O DeskUNDiGeNONDerzOek. — kOOP. — VerBOrGeN GeBrek. — VOrDe-
riNG tOt PrijsVermiNDeriNG. — Prijs Die aaN De kOPer terUGGeGeVeN mOet 
wOrDeN. — BeVOeGDHeiD VaN De recHter. — DeskUNDiGe. — OPDracHt.

3O recHtBaNkeN. — BUrGerlijke zakeN. — alGemeeN. — kOOP. — 
VerBOrGeN GeBrek. — VOrDeriNG tOt PrijsVermiNDeriNG. — Prijs Die aaN 
De kOPer terUGGeGeVeN mOet wOrDeN. — BeVOeGDHeiD VaN De recHter. — 
DeskUNDiGe. — OPDracHt.
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1o, 2o en 3o De rechter, die op grond van de artikelen 1641, 1643 en 1644 van het 
Burgerlijk Wetboek kennisneemt van een vordering tot prijsvermindering, 
moet het gedeelte van de prijs bepalen dat aan de koper moet worden terug-
gegeven en kan, te dien einde, een deskundige gelasten hem een advies over 
de waarde van het goed te geven, gelet op het gebrek ervan. (Artt. 1641, 1643 
en 1644 BW ; Artt. 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek) 

(BarcHON metal VaNNerUm N.V. t. sOfiNtra N.V.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 29 juni 2010 van het 
hof van beroep te Luik.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDel

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 11, 962 en, voor zoveel als nodig, 1676 tot 1723 van het Gerechte-
lijk Wetboek ;

 — de artikelen 1134 en 1644 van het Burgerlijk Wetboek ;

 — artikel 149 van de Grondwet ;

 — algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen en motieven

Het bestreden arrest beslist dat de meerprijs die de eiseres ten onrechte heeft 
betaald bovenop de juiste prijs van het terrein, 18.000 euro bedraagt, en veroor-
deelt de verweerster tot de betaling ervan. Het beslist aldus om alle redenen en 
inzonderheid om de volgende redenen :

“[De] beslissing alvorens recht te doen van 11 juni 2007 oordeelt, om de redenen 
waarop het beschikkend gedeelte gestoeld is en die gezag van gewijsde hebben 
tussen de nog litigerende partijen, dat ‘de rechtsvordering die de [eiseres] tegen 
de [verweerster] heeft ingesteld wegens een verborgen gebrek dat de verkochte 
zaak zodanig aantast dat zij die zaak niet voor de betaalde prijs zou hebben 
gekocht, een vordering tot prijsvermindering is ; de koper, die niet ervoor kiest 
“de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen”, kan alleen maar 
“zich een gedeelte van de prijs doen terugbetalen, welk gedeelte door deskun-
digen zal worden bepaald” (artikel 1645 [lees : 1644] van het Burgerlijk Wetboek) ; 
het hof van beroep moet, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, 
een deskundige gelasten : — de juiste prijs, op 30 maart 2000, te bepalen van het 
verkochte terrein, waarvan de ondergrond vervuild is, waardoor de gronden 
gevaarlijk afval zijn geworden dat gesaneerd moet worden zoals vereist door 
de overheid, overeenkomstig de wetgeving van toepassing op de datum van de 
verkoop : het Waals decreet van 27 juni 1996 en het besluit van 10 juli 1997 van de 
Waalse regering ; — het mogelijke verschil te bepalen tussen de prijs van 9.000.000 
frank of 223.104,17 euro, die daadwerkelijk is betaald door de [eiseres], en de juiste 
prijs op 30 maart 2000’ ;
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De ‘schattingsdeskundige’ heeft een verslag neergelegd waarin de juiste prijs is 
bepaald en waaruit een meerprijs van 18.000 euro bovenop die juiste prijs blijkt, 
die [de eiseres] ten onrechte heeft betaald en die zij niet zou hebben betaald 
indien zij weet had gehad van het gebrek ;

De rechter is gebonden door de schatting van de juiste prijs en van de onte-
recht betaalde meerprijs — die aan de koper teruggegeven moet worden — zoals 
zij zijn vastgesteld door de schattingsdeskundige, die op grond van artikel 1644 
van het Burgerlijk Wetboek handelt binnen de nauw afgebakende grenzen van 
zijn opdracht en met eerbiediging van het recht van verdediging van elke proces-
partij ;

 De partijen, die noch de aanwijzing noch de bevoegdheid van de schattingsdes-
kundige betwist hebben, die niet de wraking van die deskundige gevorderd hebben 
en hem evenmin een miskenning van hun recht van verdediging verwijten, zijn 
gebonden door die arbitrage van het gedeelte van de daadwerkelijk betaalde prijs 
die de koper, die een gegronde vordering tot prijsvermindering heeft ingesteld, 
‘zich kan doen terugbetalen’ ;

Alleen de schattingsdeskundige, die op grond van artikel 1644 van het Burger-
lijk Wetboek wordt aangewezen, kan, door middel van een arbitrage die zowel de 
rechter als de partijen bindt, definitief “het gedeelte van de prijs” bepalen dat de 
verkoper van het goed, dat is aangetast door een reëel gebrek dat de koper niet 
als koopvernietigend beschouwt, aan laatstgenoemde moet terugbetalen ;

De [verweerster] moet aan [de eiseres] een gedeelte van de prijs, gelijk aan 
18.000 euro, teruggeven, naast de interest op dat bedrag te rekenen van de dag van 
de betaling van de prijs tot algehele teruggave”.

Grieven

Arbitrage, zoals vastgelegd in de artikelen 1676 en 1729 van het Gerechtelijk 
Wetboek, is een manier om geschillen te beslechten die zijn oorsprong vindt in 
een overeenkomst, die leidt tot een beslissing met gezag van gewijsde en die, door 
de uitvoerbaarverklaring, uitvoerende kracht kan verkrijgen. Arbitrage heeft 
tot gevolg dat het geschil onttrokken wordt aan de rechtsmacht van de gerech-
telijke rechtscolleges.

Het deskundigenonderzoek, zoals het is vastgelegd in de artikelen 962 tot 991bis 
van het Gerechtelijk Wetboek, is een technische onderzoeksmaatregel ; de deskun-
dige, die aangewezen wordt en niet vrij door de partijen wordt gekozen op grond van 
een overeenkomst, moet een technisch advies geven dat de partijen en de rechter 
moet voorlichten. Zij zijn echter niet gebonden door dat advies. Zijn beoordeling, 
die door de rechter getoetst moet worden, kan immers verworpen worden.

Wat dat betreft bepaalt artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek met name 
het volgende :

“De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval 
een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten 
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.

De rechter kan daarbij de deskundigen aanwijzen waarover partijen het eens 
zijn. Hij kan van de keuze van de partijen slechts afwijken bij een met redenen 
omklede beslissing.

Behoudens overeenstemming tussen de partijen, geven de deskundigen alleen 
advies over de in het vonnis bepaalde opdracht.

Hij is niet verplicht het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig 
is met zijn overtuiging”.

Artikel 11 van hetzelfde wetboek, dat van openbare orde is, bepaalt wat volgt :

“De rechters kunnen hun rechtsmacht niet overdragen.
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Zij kunnen niettemin ambtelijke opdrachten geven aan een andere rechtbank 
of aan een andere rechter, en zelfs aan vreemde gerechtelijke overheden, om 
daden van onderzoek te doen verrichten”.

De partijen kunnen ten slotte, op grond van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, en los van elke arbitrage of elk deskundigenonderzoek zoals zij hier-
voor zijn vermeld, bij overeenkomst beslissen om hun beslissingsbevoegdheid 
betreffende een welbepaald feit of gegeven uit hun verslag over te dragen aan een 
derde. Die partijen verbinden er zich dan toe om zich te houden aan de beslissing 
die de voormelde derde, die een deskundige kan zijn, over dat bijzonder aspect 
van hun rechtsverhouding.

De koper die zich ten aanzien van zijn verkoper beroept op de waarborg tegen 
verborgen gebreken heeft, volgens artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek, “de 
keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen [in dit 
geval stelt hij een vordering tot koopvernietiging in], ofwel de zaak te behouden 
en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskun-
digen zal worden bepaald [in dit laatste geval stelt hij een vordering tot prijs-
vermindering in]”. De in die bepaling bedoelde arbitrage door de deskundige mag 
niet worden verward met de arbitrage bepaald in de artikelen 1676 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek.

De eiseres heeft te dezen een vordering tot prijsvermindering ingesteld voor 
het hof van beroep, die het hof in beginsel gegrond heeft verklaard in zijn arrest 
11 december 2007. Het hof van beroep heeft vervolgens, alvorens recht te doen, 
een gerechtsdeskundige, de heer D., aangewezen teneinde met name, eensdeels, 
de juiste prijs op 30 maart 2000 te bepalen van het verkochte terrein waarvan 
de bodem verontreinigd was, waardoor het gevaarlijk afval was geworden dat 
volgens de Waalse overheid gesaneerd dient te worden, en, anderdeels, het moge-
lijke verschil te bepalen tussen de prijs van 9.000.000 frank of 223.104,17 euro die de 
eiseres daadwerkelijk heeft betaald en de juiste prijs op 30 maart 2000.

De aanwijzing van de gerechtsdeskundige heeft impliciet maar zeker plaatsge-
vonden op grond van de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 
en niet op grond van de artikelen 1676 en volgende van datzelfde wetboek. Het 
beschikkend gedeelte van het arrest van 11 december 2007 maakt immers, over-
eenkomstig artikel 972 van het Gerechtelijk Wetboek, melding van een aantal 
inlichtingen betreffende het deskundigenonderzoek en het verloop ervan.

In haar conclusie heeft de eiseres verschillende grieven aangevoerd tegen het 
deskundigenonderzoek van de deskundige, de heer D.

Zij heeft allereerst kritiek uitgeoefend op de door de deskundige geschatte 
waarde van het terrein, op de datum van verkoop, vergeleken met de toenma-
lige marktprijs. Met betrekking tot de vergelijkingspunten die de deskundige in 
aanmerking had genomen, was ze van oordeel dat zij “niet weet of de aangewende 
referentiecriteria geschikt zijn om een echte vergelijking te maken tussen de 
als referentie genomen terreinen en het litigieuze terrein” en wees zij erop dat 
de deskundige “geen enkel document heeft medegedeeld aan de hand waarvan 
de vooropgestelde cijfers getoetst kunnen worden, zodat zijn argumentatie 
onmogelijk weerlegd kan worden”. Zij heeft vervolgens gepreciseerd dat uit de 
briefwisseling met de belastingadministratie, waarnaar de deskundige verwees, 
kon worden geconcludeerd dat de prijs van het terrein, los van de verontreini-
ging, redelijkerwijs niet kon schommelen tussen 400.000 en 500.000 euro, hoewel 
de deskundige, in zijn analyse van de vergelijkingspunten, dergelijke bedragen 
nochtans in aanmerking had genomen.

De eiseres heeft ook kritiek uitgeoefend op de bepaling van de minderwaarde 
van het terrein, te wijten aan de verontreiniging. Zij preciseerde dat de deskun-
dige, na de prijs van het terrein te hebben geraamd op 294.889,52 euro, zonder 
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gebouwen, op grond van de vergelijkingspunten die hij in aanmerking had 
genomen, dat bedrag door drie heeft gedeeld, “teneinde, op forfaitaire wijze, met 
de verontreiniging te pogen rekening te houden”, en aldus op een afgerond bedrag 
van 100.000 euro uitkwam. De eiseres wijst er vervolgens op dat de deskundige, 
door hier de prijs van de gebouwen bij te tellen, op een bedrag van 205.000 euro 
uitkomt. Op basis hiervan komt hij tot de conclusie dat er aan de eiseres een 
bedrag van 18.000 euro verschuldigd is, aangezien zij 223.000 euro voor het terrein 
betaald heeft. Volgens haar heeft de deskundige de minderwaarde zodoende op 
een volkomen abstracte en willekeurige wijze bepaald, terwijl dat bedrag aan de 
hand van objectieve criteria moet worden bepaald. Zij stelt evenwel vast dat de 
deskundige weigert om rekening te houden met het bedrag van de werken die zij 
heeft uitgevoerd om een gedeelte van de site te saneren en zij wijst, bij wijze van 
vergelijking, op de prijs die de sanering volgens la Spaque en SBS Environnement 
zou kosten.

Het bestreden arrest antwoordt op geen enkele grief die de eiseres tegen het 
deskundigenverslag had aangevoerd. Het arrest beslist alleen maar dat zowel de 
partijen als de rechter die hem heeft aangewezen gebonden zijn door de arbitrage 
van de schattingsdeskundige en dat hij alleen “door middel van een arbitrage […] 
definitief “het gedeelte van de prijs” kan bepalen dat de verkoper moet terugbe-
talen aan de koper van het door een gebrek aangetaste goed”.

Het bestreden arrest kent zodoende onwettig aan de deskundige, die is aange-
wezen op grond van de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, 
bevoegdheden toe die hij niet heeft, zoals de bevoegdheid om een voor de rechter 
en de partijen bindend besluit te nemen. Het bestreden arrest ontzegt de partijen 
bijgevolg niet alleen elke mogelijkheid om het deskundigenverslag van de 
deskundige te betwisten maar staat hem zelfs zijn rechtsmacht af. Het bestreden 
arrest, dat niet vaststelt dat de partijen overeengekomen zijn om zich gebonden 
te achten door het besluit van de deskundige over het gedeelte van de prijs dat 
aan de eiseres moest worden teruggegeven, schendt immers de artikelen 1134 
en 1644 van het Burgerlijk Wetboek, 11, 962 en, voor zoveel als nodig, de arti-
kelen 1676 tot 1723 van het Gerechtelijk Wetboek, door aan het voormelde besluit 
verbindende kracht te verlenen.

Artikel 962, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt immers dat de 
deskundigen, bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, alleen advies 
geven en dat de rechter, volgens de laatste zin van dat artikel, “niet verplicht is 
het advies van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met zijn overtui-
ging” (bepaling ingevoegd bij de wet van 15 mei 2007 en dus van toepassing op het 
bestreden arrest, uitgesproken op 29 juni 2010).

Het bestreden arrest, dat weigert te antwoorden op de grieven die de eiseres 
tegen het deskundigenverslag had aangevoerd, op de bekritiseerde grond dat de 
rechter in elk geval gebonden is door dat verslag, schendt bijgevolg ook nog 
artikel 149 van de Grondwet en miskent tevens het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

De door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-
ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang :

Uit het bestreden arrest kan niet worden afgeleid dat het arrest, door 
erop te wijzen dat de redenen van het arrest van 11 december 2007, die 
het overneemt, “gezag van gewijsde [hebben] tussen de nog litigerende 
partijen”, en dat het uitspraak doet “binnen de grenzen van de zaak zoals 
ze nog bij de rechter aanhangig is”, beslist dat het hof van beroep zijn 
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rechtsmacht reeds volledig had uitgeoefend wegens de dwingende kracht 
van de arbitrage van de op grond van artikel 1644 Burgerlijk Wetboek 
aangewezen deskundige.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

Krachtens artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kunnen de 
rechters hun rechtsmacht niet overdragen.

Volgens artikel 962 van datzelfde wetboek kan de rechter, ter oplos-
sing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk 
en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te 
doen of een technisch advies te geven. Hij is niet verplicht het advies 
van de deskundigen te volgen, indien het strijdig is met zijn overtuiging.

Artikel 1644 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de koper, in het geval 
van de artikelen 1641 en 1643, de keus heeft om ofwel de zaak terug te 
geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en 
zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door 
deskundigen zal worden bepaald.

Uit die bepalingen volgt dat de rechter, die op grond van de arti-
kelen 1641, 1643 en 1644 Burgerlijk Wetboek kennisneemt van een vorde-
ring tot prijsvermindering, het gedeelte van de prijs moet bepalen dat 
aan de koper moet worden teruggegeven en dat de rechter, te dien einde, 
een deskundige kan gelasten hem een advies over de waarde van het 
goed te geven, gelet op het gebrek waardoor het is aangetast.

Het hof van beroep heeft in zijn niet bestreden arrest van 11 december 2007 
beslist dat het terrein dat de verweerster aan de eiseres heeft verkocht, 
aangetast was door een verborgen gebrek in de zin van artikel 1641 Burger-
lijk Wetboek en het heeft, na de vordering tot prijsvermindering van de 
eiseres in beginsel gegrond te hebben verklaard, een “schattingsdeskun-
dige” aangewezen teneinde de bodem te onderzoeken, de juiste prijs van 
dat terrein op 30 maart 2000 te bepalen en het mogelijk verschil tussen de 
door de eiseres daadwerkelijk betaalde prijs en die juiste prijs te bepalen.

Het arrest, dat beslist dat “alleen de schattingsdeskundige, die op grond 
van artikel 1644 Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen, door middel van 
een arbitrage die zowel de rechter als de partijen bindt, definitief ‘het 
gedeelte van de prijs’ kan bepalen dat de verkoper van het goed, dat is 
aangetast door een reëel gebrek dat de koper niet als koopvernietigend 
beschouwt, aan laatstgenoemde moet terugbetalen”, schendt de voor-
melde wettelijke bepalingen.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.

ARREST-2012-04.indb   1031 06/03/13   17:15



1032 ARRESTEN VAN CASSATIE 23.4.12 - N° 246

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

20 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Kirkpatrick.

N° 246

3o kamer — 23 april 2012
(C.11.0423.N)

1O VONNisseN eN arresteN. — BUrGerlijke zakeN. — alGemeeN. — Beslis-
siNG OVer De GrOND VaN De zaak met BeVestiGiNG VaN De ONDerzOeksmaatreGel. 
— terUGwijziNG Naar De eerste recHter. — aarD VaN De BeslissiNG.

2O HOGer BerOeP. — BUrGerlijke zakeN (HaNDelszakeN eN sOciale zakeN 
iNBeGrePeN). — BeslissiNGeN eN PartijeN. — BeslissiNG OVer De GrOND VaN De 
zaak met BeVestiGiNG VaN De ONDerzOeksmaatreGel. — terUGwijziNG Naar De 
eerste recHter. — aarD VaN De BeslissiNG.

1o en 2o De beslissing waarbij de rechter in hoger beroep uitspraak doet over 
de principiële gegrondheid van de vordering van de verweerder en omtrent de 
omvang van de vergoeding, de aanstelling van de gerechtsdeskundige bevestigt 
en de zaak terugverwijst naar de eerste rechter voor verdere afhandeling is een 
eindbeslissing. (Artt. 19 en 1017, eerste en vierde lid Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. t.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 6 januari 2011.

De zaak is bij beschikking van de waarnemend eerste voorzitter van 
2 februari 2012 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Beatrijs Deconinck 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

4. Krachtens artikel 19 Gerechtelijk Wetboek is een vonnis een eind-
vonnis wanneer daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschil-
punt uitgeput is behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
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Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder 
eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, zelfs ambtshalve, 
de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeen-
komst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

5. Krachtens artikel 1017, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek wordt de 
beslissing inzake kosten in een onderzoeksvonnis steeds aangehouden.

De beslissing waarbij de rechter in hoger beroep uitspraak doet over de 
principiële gegrondheid van de vordering van de verweerder en omtrent 
de omvang van de vergoeding, de aanstelling van de gerechtsdeskundige 
bevestigt en de zaak terugverwijst naar de eerste rechter voor verdere 
afhandeling is een eindbeslissing.

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 april 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Eeckhoutte.

N° 247

3o kamer — 23 april 2012
(C.11.0478.N)

1O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — scHaDe. — BeOOr-
DeliNGsBeVOeGDHeiD. ramiNG. PeilDatUm. — BePaliNG VaN De scHaDe. — 
DatUm. — iNVlOeD VaN latere GeBeUrteNisseN. — DraaGwijDte

2O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — scHaDe. — BeOOr-
DeliNGsBeVOeGDHeiD. ramiNG. PeilDatUm. — BeOOrDeliNG VaN De scHaDe 
DOOr De recHter. — iNVlOeD VaN latere GeBeUrteNisseN. — BrUGPeNsiOeN. 
— tOePassiNG.

1O De rechter dient de schade te bepalen op het tijdstip dat dit van het effec-
tieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert, dit is op het tijdstip van zijn 
uitspraak, in voorkomend geval na hoger beroep, en dient hierbij rekening 
te houden met gebeurtenissen die, hoewel zij vreemd zijn aan de onrechtma-
tige daad, de hierdoor veroorzaakte schade beïnvloeden  (1). (Artt. 1382 en 
1383 BW)

2O De omstandigheid dat het slachtoffer van een onrechtmatige daad een 
brugpensioen geniet, belet niet dat het slachtoffer een economische waarde 
behoudt en verhindert derhalve niet dat hij schade lijdt ingevolge zijn 
arbeidsongeschiktheid. Wanneer de brugpensionering het afsluiten van 
de beroepsloopbaan van het slachtoffer met zich meebrengt, beïnvloedt dit 

  (1)  Zie de conclusie van het O.M.
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evenwel de economische waarde van het slachtoffer en derhalve de schade 
die het slachtoffer lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid, zodat de rechter 
hiermee rekening dient te houden bij de beoordeling van de schade ook al is 
de brugpensionering vreemd aan de onrechtmatige daad  (1). (Artt. 1382 en 
1383 BW)

(mercatOr VerzekeriNGeN N.V. t. axa BelGiUm N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier :

1. sitUeriNG.

Een werknemer van NV Sidmar werd op 4 augustus 1982 slachtoffer 
van een verkeersongeval op de weg naar het werk.

Verweerster is de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever en 
vorderde in die hoedanigheid van eiseres, die de aansprakelijkheidsver-
zekeraar is van de voor het ongeval aansprakelijke derde, de terugbeta-
ling van de door haar uitbetaalde vergoedingen gedurende de periode 
van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer en 
dit tot de leeftijd van 65 jaar, datum waarop het slachtoffer normaal 
gezien met pensioen zou gaan.

De tijdelijke invaliditeit bedroeg 100% vanaf de datum van het ongeval 
tot 29 oktober 1990. De blijvende arbeidsongeschiktheid werd vanaf de 
consolidatiedatum op 30 oktober 1990 op 100% bepaald.

Betrokkene ging na een korte werkhervatting uit eigen beweging met 
brugpensioen op 27 oktober 1986.

De appelrechters oordelen dat de beslissing van het slachtoffer om het 
brugpensioen te genieten, een omstandigheid is die zich na de onrecht-
matige daad heeft voorgedaan, het niet wordt betwist dat deze beslissing 
losstaat van het ongeval, het brugpensioen bijgevolg een andere oorzaak 
heeft dan de onrechtmatige daad die de schade heeft veroorzaakt en het 
brugpensioen niet strekt tot vergoeding van de door het ongeval geleden 
schade en dus geen vergoedend karakter heeft.

Zij oordelen verder dat het slachtoffer, ondanks zijn brugpensioen, 
vanaf de consolidatiedatum schade heeft geleden door het verlies van 
het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomen te verwerven, 
deze schade zijn oorsprong vindt in het ongeval en bij het bepalen van de 
schadevergoeding in gemeen recht abstractie moet gemaakt worden van 
het feit dat het slachtoffer een brugpensioen ontvangt. 

2. Het miDDel.

In het enig middel voert eiseres aan dat de appelrechters met deze 
beslissing de artikelen 1382 en 1383 BW schenden omdat de rechter bij 
het bepalen van de schadevergoeding rekening moet houden met latere 
gebeurtenissen die, hoewel vreemd aan de onrechtmatige daad, het 
ontstaan, bestaan of voortbestaan van hierdoor veroorzaakte schade 
beïnvloeden en het brugpensioen, ook al is zij vreemd aan de onrecht-

  (1)  Zie de conclusie van het O.M.
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matige daad, een omstandigheid is die de omvang van de schade wel 
degelijk beïnvloedt. De brugpensionering van het slachtoffer stelt een 
einde aan de periode waarin het slachtoffer beschikbaar kan zijn op de 
arbeidsmarkt, vermits de toegelaten werkzaamheden wettelijk beperkt 
worden.

3. BesPrekiNG.

De rechtsvraag in voorliggende zaak is of de rechter bij de vaststel-
ling van de materiële schade wegens arbeidsongeschiktheid, rekening 
moet houden met de omstandigheid dat het slachtoffer op een bepaald 
ogenblik, dat zich situeert na het ongeval maar voor de uitspraak, met 
brugpensioen is gegaan.

Uw Hof oordeelt dat de rechter, om de vergoeding van de door een 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade te bepalen, zich moet plaatsen 
op het tijdstip van zijn beslissing. Hij mag bij de raming van de schade 
geen rekening houden met latere gebeurtenissen die vreemd zijn aan 
de onrechtmatige daad of aan de schade zelf en de toestand van de 
benadeelde verergerd of verbeterd hebben, maar hij moet wel rekening 
houden met latere gebeurtenissen, die hoewel vreemd aan de onrecht-
matige daad, de hierdoor veroorzaakte schade beïnvloeden  (1). Zo wordt 
de schade die voortvloeit uit een blijvende arbeidsongeschiktheid beïn-
vloed door het overlijden van de schadelijder.

Het brugpensioen biedt een vervangingsinkomen bij het bereiken van 
een bepaalde leeftijd. Deze uitkering strekt niet tot vergoeding van 
schade ingevolge arbeidsongeschiktheid en mag dus niet in mindering 
gebracht worden op het bedrag van de gemeenrechtelijke vergoeding 
voor die schade  (2).

Bij arrest van 16 oktober 2003  (3) oordeelde Uw Hof dat de omstandig-
heid dat de getroffene van een door een derde foutief veroorzaakt ongeval 
een brugpensioen geniet, niet noodzakelijk verhindert dat de getroffene 
schade lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid, nu een brugpensioen 
niet uitsluit dat het slachtoffer een economische waarde behoudt. 

Deze schade kan bestaan uit het verlies of de vermindering van 
het vermogen om, na het afsluiten van de beroepsloopbaan, door het 
verrichten van arbeid inkomsten te verwerven  (4).

In zijn conclusie voor het arrest van 16 oktober 2003 wees advocaat-
generaal Thijs erop dat “het in dat geval gaat om zogenaamde post-
lucratieve of postprofessionele schade. Deze schade bestaat uit het 
verlies opgelopen door de gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid tot 
het verrichten van een beroepsactiviteit na de pensioenleeftijd of na 
de zogenaamde winstgevende levensduur. De pensioenwetgeving laat 
overigens binnen zekere perken, de mogelijkheid open beroepsarbeid 
te blijven uitoefenen. Het is dus best mogelijk dat het slachtoffer van 

  (1)  Cass. 14 december 1993, AR 7100, AC 1993, nr. 522 ; Cass. 2 mei 2001, AR P.00.1703.F, 
AC 2001, nr. 247.

  (2)  I. BOONe, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke, Intersentia, 2009, nr. 195.
  (3)  Cass. 16 oktober 2003, AR C.01.0580.N, AC 2003, nr. 505.
  (4)  A. VaN OeVeleN, G. jOcqUé, C. PersyN en B. De temmermaN, “Overzicht van 

rechtspraak, Schade en schadeloosstelling” (1993-2006), TPR 2007, 1251, nr. 49.1).
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een ongeval ook na de toekenning van een (brug)pensioen nog materiële 
professionele schade lijdt.”

Bij de begroting van de schade moet de rechter er rekening mee houden 
dat de economische waarde van het slachtoffer (los van de arbeidsonge-
schiktheid als gevolg van de letsels) vermindert vanaf zijn oppensioen-
stelling, nu een (brug)gepensioneerde, ingevolge wettelijke bepalingen, 
nog slechts in beperkte mate beroepsarbeid kan verrichten  (1).

Hieruit volgt dat het afsluiten van een beroepsloopbaan door de oppen-
sioenstelling of door het opnemen van brugpensioen, een gebeurtenis is 
die, zelfs al is zij vreemd aan de onrechtmatige daad, de schade wel dege-
lijk beïnvloedt en de rechter hiermee rekening moet houden.

Precies omdat de economische waarde vermindert vanaf de oppensi-
oenstelling, wordt de vergoeding voor materiële schade ingevolge blij-
vende arbeidsongeschiktheid in de regel berekend (op basis van het loon) 
over een periode die loopt tot de pensioenleeftijd. Dit is de professionele 
levensduur  (2).

Indien op het ogenblik van zijn uitspraak, nog niet vaststaat op welk 
ogenblik het slachtoffer met pensioen zal gaan, kan de rechter de schade 
berekenen op grond van de waarschijnlijke professionele levensduur 
(normaal tot 65 jaar).

Indien het slachtoffer evenwel voor de uitspraak met pensioen is 
gegaan, dient de rechter bij het berekenen van de vergoeding de werke-
lijke, concrete pensioenleeftijd van het slachtoffer in acht te nemen en 
niet de “gebruikelijke”.

De toepassing van de waarschijnlijkheid is immers, aldus de recht-
spraak van uw Hof, enkel gerechtvaardigd bij gebrek aan zekerheid  (3).

Voor de periode vanaf het brugpensioen kan de rechter dan ook geen 
vergoeding meer toekennen berekend op basis van het normale loon van 
het slachtoffer op de dag van het ongeval, aangezien het (brug)gepen-
sioneerde slachtoffer ook zonder dat ongeval dat loon niet meer had 
kunnen verdienen.

De appelrechters oordelen dat bij het bepalen van de schadevergoeding 
in gemeen recht abstractie moet gemaakt worden van het feit dat het 
slachtoffer een brugpensioen ontvangt en het in aanmerking te nemen 
loon voor de berekening van de gemeenrechtelijke vergoeding het refer-
teloon is van de dag van het ongeval. Zij berekenen de schade ingevolge 

  (1)  Zie vb. Artikel 2, § 2 MB 23 december 1992 houdende niet bezoldigde activiteiten 
zonder loon en beroepsbezigheden toegestaan aan bruggepensioneerden ; zie Artikel 64, 
§ 2 KB van 21 december 1967 (Pensioenbesluit).

  (2)  A. VaN OeVeleN, G. jOcqUé, C. PersyN en  B. De temmermaN, “Overzicht van 
rechtspraak, Schade en schadeloosstelling” (1993-2006), TPR 2007, p. 1030, nr. 26.5.)

  (3)  Zie naar analogie Cass. 14 december 1993, AR 7100, AC 1993, nr. 522 ; Cass. 2 mei 
2001, AR P.00.1703.F, AC 2001, nr. 247, met betrekking tot de invloed van het overlijden 
van het slachtoffer op de schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid als het slachtoffer 
is overleden voor de uitspraak. Dan mag de schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid 
niet meer geraamd worden op grond van de waarschijnlijke overlevingsduur, maar moet 
zij berekend worden op grond van de datum van het overlijden van het slachtoffer, 
vermits de toepassing van de waarschijnlijkheid alleen gerechtvaardigd is bij gebrek 
aan zekerheid.
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arbeidsongeschiktheid over een periode die loopt tot op het ogenblik 
dat het slachtoffer normalerwijze de pensioengerechtigde leeftijd zou 
bereiken en houden dus geen rekening met de omstandigheid dat het 
slachtoffer op een vroeger tijdstip zijn beroepsloopbaan reeds beëindigd 
heeft door het opnemen van brugpensioen.

Eiser voert in het enig middel terecht de schending aan van de arti-
kelen 1382-1383 BW.

Conclusie : vernietiging.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 19 november 2010 
van het hof van beroep te Brussel op verwijzing gewezen door het arrest 
van dit Hof van 16 oktober 2003.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 31 januari 2012 ter griffie een 
conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van de waarnemend eerste voorzitter van 
2 februari 2012 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 een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — artikel 149 gecoördineerde Grondwet ;

 — de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ;

 — artikel 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ;

 — artikel 12 van het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 betreffende de 
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpen-
sioen ;

 — artikel 2 van het ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk 
besluit van 20 augustus 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitke-
ringen in geval van conventioneel brugpensioen.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest : “(…) Veroordeelt (eiseres) om te betalen aan (verweer-
ster) de som van 131.881,54 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten 
aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 april 1991 tot aan de datum van uitspraak 
van huidig arrest en met de gerechtelijke moratoire intresten op de hoofdsom 
en de vergoedende intresten aan de wettelijke rentevoet, vanaf de uitspraak van 
huidig arrest ;

Veroordeelt (eiseres) om te betalen aan (verweerster) de gerechtelijke mora-
toire intresten op de hoofdsom en de vergoedende intresten toegekend in het 
arrest van het hof van beroep te Gent dd. 2 maart 2001 vanaf de dag van de 
uitspraak van het arrest van het hof van beroep te Gent, zijnde 2 maart 2001 tot 
de dag van de effectieve betaling op 8 juli 2008 ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Veroordeelt (eiseres) tot de kosten van het hoger beroep en van de procedure 
in cassatie ; 

Begroot deze kosten (…)” ;

op grond van de motieven op p. 4-8 :

“2. Vergoedingen voor de tijdelijke en de blijvende arbeidsgeschiktheid

2.1. Het arrest van het hof van beroep te Gent dd. 2 maart 2001 heeft de vordering 
van (verweerster) in zoverre zij betrekking heeft op de vergoedingen voor tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid na het brugpensioen en voor de blijvende arbeidson-
geschiktheid ongegrond verklaard.

J.G. heeft ervoor geopteerd om vanaf 27 oktober 1986 van het brugpensioen te 
genieten. Dit is een omstandigheid die zich na de onrechtmatige daad heeft voor-
gedaan.

Het wordt door (eiseres) niet betwist dat de beslissing van J.G. om met brug-
pensioen te gaan een beslissing is die losstaat van het verkeersongeval waarvan 
hij het slachtoffer werd alsmede van de schadelijke gevolgen van de opgelopen 
kwetsuren (zie conclusie van (eiseres) neergelegd op 14 december 2004).

Het brugpensioen vindt zijn oorzaak in de overeenkomst tussen het slachtoffer 
en zijn werkgever en in de wetgeving betreffende het brugpensioen. Het brugpen-
sioen heeft bijgevolg een andere oorzaak dan de onrechtmatige daad die de schade 
heeft veroorzaakt.

Bijgevolg strekt het brugpensioen niet tot vergoeding van de door het slacht-
offer ingevolge het ongeval geleden schade en heeft het geen vergoedend karakter.

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 16 oktober 2003 te dezen beslist dat 
de omstandigheid dat de getroffene van een door een derde foutief veroorzaakt 
ongeval een brugpensioen geniet, niet noodzakelijk verhindert dat de getroffene 
schade lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid en dat een brugpensioen niet 
uitsluit dat het slachtoffer een economische waarde behoudt.

In zijn deskundig verslag heeft dokter D. de duur en de graad van tijdelijke inva-
liditeit van J. G bepaald op 100 pct. vanaf 4 augustus 1982 tot 29 oktober 1990 en de 
blijvende arbeidsongeschiktheid vanaf de consolidatiedatum op 30 oktober 1990 
op 100 pct. bepaald.

Zelfs indien J. G het werk vanaf 15 juli 1985 heeft hervat en op 27 oktober 1986 
op brugpensioen is gegaan, toch blijkt uit het deskundig verslag dat zijn volle-
dige arbeidsonbekwaamheid voor de periode waarvoor de terugbetaling van de 
uitkeringen wordt gevraagd zijnde, na het brugpensioen, vanaf 3 september 1987 
tot 29 oktober 1990 evenals zijn blijvende arbeidsongeschiktheid aan 100 pct. 
het gevolg zijn van het ongeval van 4 augustus 1982 waarvoor de verzekerde van 
(eiseres) aansprakelijk is.

Bijgevolg heeft J. G, ondanks zijn brugpensioen, gedurende hoger vermelde 
periode en vanaf de consolidatiedatum op 30 oktober 1990 schade geleden door 
het verlies van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomen te 
verwerven.

Deze schade wordt niet vergoed door zijn brugpensioen maar vindt zijn 
oorsprong in de onrechtmatige daad begaan door de verzekerde van (eiseres) die 
deze schade moet vergoeden.

Het verlies van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomen te 
verwerven is een werkelijke schade die J. G lijdt en die niet beperkt is tot het 
verlies van een kans om reden dat hij een beperkte opleiding had en omdat hij 
op zijn leeftijd van 57 jaar in de metaalsector weinig toekomstperspectief had.

Er is dan ook geen reden om aan de nv Sidmar te bevelen om bepaalde stukken 
in verband met het brugpensioen van haar werknemers over te leggen.
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Uit dit alles volgt dat te dezen bij het bepalen van de schadevergoeding in 
gemeen recht abstractie moet worden gemaakt van het feit dat het slachtoffer 
J. G een brugpensioen ontvangt.

2.2. De arbeidsongevallenverzekeraar is krachtens de artikelen 46 en 47 Arbeids-
ongevallenwet gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer. Deze subrogatoire 
vordering is onderhevig aan een dubbele beperking : zij kan niet hoger zijn dan 
het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag en moet beperkt blijven tot wat het 
slachtoffer zelf op grond van het aansprakelijkheidsrecht had kunnen vorderen, 
indien het ongeval geen arbeidsongeval zou zijn geweest en hij derhalve geen 
tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar had genoten.

Dit houdt in dat de subrogatie van de arbeidsongevallenverzekeraar beperkt is 
tot zijn uitkeringen en tot het bedrag van de schade geleden door het slachtoffer 
begroot overeenkomstig het gemeen recht.

Voor de berekening van de gemeenrechtelijke vergoeding is het in aanmerking 
te nemen referteloon het loon van de dag van het ongeval. Het slachtoffer kan 
slechts aanspraak maken op een vergoeding die overeenstemt met het verlies van 
het nettoloon, dit is het bedrag na aftrek van de sociale lasten en na belastinghef-
fing van het inkomen dat de getroffene zou hebben verdiend.

De vergoeding voor het gederfde inkomen mag evenwel begroot worden op basis 
van het brutoloon indien het bedrag van de op de vergoeding te betalen lasten 
overeenstemt met de lasten op het loon van het slachtoffer.

Bij de berekening van de vergoeding in gemeen recht moet te dezen het bruto-
loon verminderd worden met de sociale lasten en de belastingen nu niet bewezen 
is dat het slachtoffer volgens het gemeen recht gehouden is tot betaling van 
dezelfde sociale lasten en belastingen als deze die op zijn loon wogen.

In de mate dat de volledige arbeidsongevallenvergoedingen, met inbegrip van 
de sociale lasten, evenveel of minder bedragen dan de gemeenrechtelijke vergoe-
ding, zal de arbeidsongevallenverzekeraar aanspraak kunnen maken op de volle-
dige uitgekeerde arbeidsongevallenvergoedingen.

Voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 3 september 1987 tot 
29 oktober 1990 vordert (verweerster) een bedrag van 2.243.852 frank of 55.623,64 euro.

(Eiseres) stelt dat de gehanteerde cijfers niet duidelijk zijn, zonder evenwel 
concrete betwistingen of opmerkingen te formuleren.

Om de betaling van de vergoedingen T.A.O van 3 september 1987 tot 29 oktober 
1990 aan te tonen verwijst (verweerster) naar stuk 141 van haar dossier waaruit 
blijkt dat zij een bedrag van 2.243.852 frank brutovergoedingen voor de bewuste 
periode aan J. G heeft uitbetaald.

(Verweerster) legt een overzicht van de loonevolutie van het loon in gemeen 
recht eigen aan de werkgever van J. G, de nv Sidmar, waarop (eiseres) geen 
opmerking formuleert.

Hieruit blijkt dat de actualisering van het loon van 769.059 frank in augustus 1982 
tot 2.243.792 frank in september 1994 verloopt. Het betreft evenwel het brutoloon.

De berekening van het brutoloon in gemeen recht bedraagt voor de periode van 
3 september 1987 tot 29 oktober 1990 in totaal 5.234.425 frank (zie berekening stuk 
IV/1 bijlage 4 van het dossier van (verweerster)).

Dit bedrag dient verminderd te worden met 13,07 pct. sociale lasten, of 684.139 
frank zodat het semi-brutoloon 4.550.286 frank bedraagt. Als dit bedrag vermin-
derd wordt met 50 pct. voor de belastingheffing, wat een maximum is, geeft dit 
een bedrag van 2.275.143 frank wat meer is dan wat (verweerster) heeft uitbetaald.

De vergoeding voor de blijvende arbeidsongeschiktheid aan 100 pct. werd door 
de arbeidsrechtbank te Gent bij vonnis dd. 28 oktober 1994 bepaald op een jaar-
lijkse bruto — vergoeding van 769.059 frank.
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(Verweerster) vordert een vergoeding tot beloop van (4 x 769.059 frank) 3.076.236 
frank of 76.257,00 euro voor de blijvende arbeidsongeschiktheid zijnde de uitke-
ringen voor de periode 30 oktober 1990 (consolidatiedatum) tot 31.10.1994 pensi-
oengerechtigde leeftijd).

In januari 1990 bedroeg het jaarlijkse brutoloon volgens het gemeen recht 
1.975.303 frank. Na aftrek van de sociale lasten en de belastingen (per hypothese 
het maximum van 50 pct.) is het bedrag dat (verweerster) per jaar heeft uitbetaald 
minder dan het bedrag waarop het slachtoffer in gemeen recht aanspraak kan 
maken zodat zij recht heeft op de terugbetaling van de gevorderde uitkeringen.

De vordering van (verweerster) is bijgevolg gegrond tot beloop van 55.623,64 euro 
+ 76.257,90 euro = 131.881,54 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten 
vanaf 1 april 1991 (gemiddelde datum) en met de gerechtelijke moratoire intresten 
op de hoofdsom en de intresten vanaf de uitspraak van huidig arrest.”

Grieven

1. De schadevergoeding in gemeen recht op grond van de artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek dient volledig te zijn, niet minder, maar ook niet meer.

Om de vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te 
bepalen, moet de rechter zich plaatsen op het tijdstip van zijn beslissing.

Bij de raming van de schade mag hij geen rekening houden met latere gebeur-
tenissen die vreemd zijn aan de onrechtmatige daad of aan de schade zelf en die 
de toestand van het slachtoffer hebben verbeterd of verslechterd.

Bij die raming moet hij daarentegen wel rekening houden met latere gebeurte-
nissen die, hoewel vreemd aan de onrechtmatige daad, het ontstaan, bestaan of 
voortbestaan van hierdoor veroorzaakte schade beïnvloeden.

Zo stelt het overlijden van het slachtoffer, dat vreemd is aan de onrechtmatige 
daad, wel een einde aan de schade ingevolge het verlies van het vermogen van het 
slachtoffer om door het verrichten van arbeid inkomen te verwerven. De schade 
voor dat verlies kan vanaf die datum niet meer begroot worden in functie van 
de normale wedde die de betrokkene na zijn dood had kunnen blijven verdienen, 
omdat die vanaf dan wegvalt bij gebrek aan enige arbeidsprestatie, die onmoge-
lijk is geworden door het overlijden.

Zo stelt de normale pensionering van het slachtoffer op de wettelijke pensioen-
leeftijd van 65 jaar, die vreemd is aan de onrechtmatige daad, wel een einde aan 
de periode waarin het slachtoffer volwaardig beschikbaar kan zijn op de arbeids-
markt, nu het wettelijk pensioenstelsel in de regel de gepensioneerde verbiedt 
om nog inkomen uit arbeid te verkrijgen, behoudens de zogenaamde toegestane 
arbeid zoals geregeld in artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust— en over-
levingspensioen voor werknemers. De schade voor het verlies van het vermogen 
van het slachtoffer om door het verrichten van arbeid inkomen te verwerven, kan 
vanaf die datum niet meer begroot blijven in functie van de normale wedde die de 
betrokkene verder had kunnen blijven verdienen na zijn pensionering, omdat die 
vanaf dan wegvalt bij gebrek aan normale arbeidsprestaties, die onmogelijk zijn 
geworden door de pensionering. 

Zo stelt de brugpensionering van het slachtoffer, die vreemd is aan de onrecht-
matige daad, op dezelfde wijze aan einde aan de periode waarin het slacht-
offer beschikbaar kan zijn op de arbeidsmarkt, nu de bruggepensioneerde in 
essentie gelijkgesteld wordt met een werkloze, die slechts toegelaten is tot 
een beperkte werkzaamheid binnen de inkomensgrenzen bepaald o.m. door het 
artikel 12 van het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 betreffende de toeken-
ning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en 
artikel 2 van het ministerieel Besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 
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van 20 augustus 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen 
in geval van conventioneel brugpensioen, die destijds toepasselijk waren in de 
betrokken periode van 1986 tot 1994 en die slechts eenzelfde arbeid toelieten als 
het hoger vermelde koninklijk besluit van 21 december 1967. De schade voor het 
verlies van het vermogen van het slachtoffer om door het verrichten van arbeid 
inkomen te verwerven, kan vanaf de datum van de brugpensionering niet meer 
begroot blijven in functie van de normale wedde die de betrokkene had kunnen 
blijven verdienen, omdat die vanaf dan wegvalt bij gebrek aan normale arbeids-
prestaties, die onmogelijk zijn geworden door de brugpensionering.

Hoe dan ook beïnvloedt de brugpensionering, ook al is zij vreemd aan de 
onrechtmatige daad, wel degelijk de omvang van de schade, die, op straffe van 
niet bestaande schade te vergoeden, niet meer kan begroot worden in functie van 
de normale wedde die het slachtoffer had kunnen blijven verdienen.

2. De appelrechters stellen vast op p. 4 “Het slachtoffer, J.G. geniet vanaf 
27 oktober 1986 brugpensioen.” en op p. 5 “de beslissing van J.G. om met brugpen-
sioen te gaan (is) een beslissing (…) die losstaat van het verkeersongeval waarvan 
hij het slachtoffer werd alsmede van de schadelijke gevolgen van de opgelopen 
kwetsuren” (…) “Het brugpensioen heeft bijgevolg een andere oorzaak dan de 
onrechtmatige daad die de schade heeft veroorzaakt.”

M.a.w. stellen de appelrechters vast dat de brugpensionering niet het gevolg 
is, noch van het verkeersongeval, noch van de opgelopen kwetsuren. Alzo stellen 
de appelrechters enkel vast dat de latere gebeurtenis vreemd is aan het ongeval.

3. De appelrechters stellen evenwel niet vast dat de brugpensionering de omvang 
van de schade niet beïnvloedt, noch dat die latere gebeurtenis ook vreemd is aan 
de schade.

Integendeel, de appelrechters beperken er zich toe vast te stellen dat het 
slachtoffer, ondanks zijn brugpensioen, “schade (heeft) geleden door het verlies 
van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomen te verwerven”, 
welke “schade zijn oorsprong vindt in de onrechtmatige daad” om te beslissen 
dat “bij het bepalen van de schadevergoeding in gemeen recht abstractie moet 
gemaakt worden van het feit dat het slachtoffer J. G een brugpensioen ontvangt.”

Nergens gaan de appelrechters na of de brugpensionering een invloed heeft 
gehad op dit verlies.

4. De appelrechters nemen voor de begroting in gemeen recht van de schade, 
geleden door het slachtoffer, J.G. door het verlies van zijn vermogen om door 
het verrichten van arbeid inkomen te verwerven, “het loon in gemeen recht 
eigen aan de werkgever van J. G, de nv Sidmar, (…)” in aanmerking, hetzij op 
p. 7 voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid dit “brutoloon in gemeen recht (…) 
voor de periode van 3 september 1987 tot 29 oktober 1990 in totaal 5.234.425 frank 
(…)” bedroeg en op p. 8 voor de blijvende arbeidsongeschiktheid “voor de periode 
30 oktober 1990 (consolidatiedatum) tot 31.10.1994 (pensioen—gerechtigde leeftijd)” 
dit “jaarlijkse brutoloon volgens het gemeen recht 1.975.303 frank (bedroeg).”

Alzo nemen de appelrechters voor de begroting van de schade tengevolge van 
de arbeidsongeschiktheid van het J.G. diens normale wedde in aanmerking, die 
hij evenwel vanaf 27 oktober 1986 niet meer kon verwerven ingevolge zijn brug-
pensionering.

5. De arbeidsongevallenverzekering, ingevolge zijn subrogatie krachtens 
artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in de rechten van het 
slachtoffer, J.G. ten bedrage van de door hem gedane uitgaven, kan van de dader 
of diens verzekeraar niet meer bekomen dan de schade geleden door dat slacht-
offer, mits die correct begroot is overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek in gemeen recht. Hij kan m.a.w. niet meer toegekend worden 
dan het slachtoffer zelf had kunnen bekomen.
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6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat de vordering van 
verweerster tot terugbetaling van haar uitkeringen tot beloop van 131.881,54 euro 
gegrond is, omdat deze uitkeringen minder zijn dan de bedragen waarop het 
slachtoffer, J.G. in gemeen recht aanspraak kan maken, niet naar recht verant-
woordt, omdat de appelrechters 1o) in gemeen recht diens schade onwettig 
begroten op grond van de normale wedde die hij in de overeenstemmende periode 
van 3 september 1987 tot 31 oktober 1994 bij zijn vroegere werkgever, de nv Sidmar 
zou verdiend hebben, terwijl betrokkene vanaf 27 oktober 1986 daar niet meer 
werkzaam was, die wedde vanaf dan wegvalt en als bruggepensioneerde hoog-
stens de inkomsten kon verwerven binnen de grenzen van de toegelaten arbeid 
verbonden aan dat statuut (Schending van artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 20 augustus 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in 
geval van conventioneel brugpensioen en artikel 2 van het ministerieel besluit 
tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 betreffende de 
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brug-
pensioen), 2o) alzo meer dan integrale schadevergoeding toekennen in gemeen 
recht (Schending van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en artikel 47 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971), 3o) zonder dat Uw Hof in staat is 
na te gaan of, teruggebracht tot het maximaal toekenbare in gemeen recht, de 
uitkeringen van verweerster nog beneden dat maximum blijven (Schending van 
artikel 149 gecoördineerde Grondwet) en 4o) zodoende verweerster meer bekomt 
dan waarop zij als gesubrogeerde gerechtigd is (Schending van de artikelen 1382 
en 1383 Burgerlijk Wetboek en artikel 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971).

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

1. De rechter dient de schade te bepalen op het tijdstip dat dit van het 
effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert, dit is op het tijdstip 
van zijn uitspraak, in voorkomend geval na hoger beroep.

Hij dient hierbij rekening te houden met gebeurtenissen die, hoewel 
zij vreemd zijn aan de onrechtmatige daad, de hierdoor veroorzaakte 
schade beïnvloeden.

2. De omstandigheid dat het slachtoffer van een onrechtmatige daad 
een brugpensioen geniet, belet niet dat het slachtoffer een economische 
waarde behoudt en verhindert derhalve niet dat hij schade lijdt inge-
volge zijn arbeidsongeschiktheid.

Wanneer de brugpensionering het afsluiten van de beroepsloopbaan van 
het slachtoffer met zich meebrengt, beïnvloedt dit evenwel de economi-
sche waarde van het slachtoffer en derhalve de schade die het slachtoffer 
lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid.

Bijgevolg dient de rechter hiermee rekening te houden bij de beoorde-
ling van de schade, ook al is de brugpensionering vreemd aan de onrecht-
matige daad.

3. De appelrechters oordelen dat :
 — het slachtoffer G vanaf 3 september 1987 volledig arbeidsongeschikt 

was ingevolge het ongeval van 4 augustus 1982 ;
 — de beslissing van het slachtoffer om met brugpensioen te gaan vanaf 

27 oktober 1986 losstaat van het ongeval en van de opgelopen kwetsuren ;
 — het slachtoffer, ondanks zijn brugpensioen, gedurende de periode 

van 3 september 1987 tot 31 oktober 1994, dit is tot het bereiken van de 
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pensioengerechtigde leeftijd, schade heeft geleden door het verlies van 
het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomen te verwerven ;

 — bij het bepalen van de schadevergoeding in gemeen recht abstractie 
moet worden gemaakt van het feit dat het slachtoffer G vanaf 27 oktober 
1986 een brugpensioen ontvangt ;

 — voor de berekening van de gemeenrechtelijke vergoeding het geac-
tualiseerde loon van de dag van het ongeval in aanmerking moet worden 
genomen 

4. De appelrechters, die op deze gronden de vergoeding voor de econo-
mische schade ingevolge arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer 
bepalen zonder rekening te houden met de omstandigheid dat het slacht-
offer vanaf 27 oktober 1986 bruggepensioneerd was, schenden de arti-
kelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de eiseres 

veroordeelt tot betaling van de gerechtelijke moratoire interest op de 
hoofdsom en vergoedende interest die werden toegekend bij het arrest 
van het hof van beroep te Gent van 2 maart 2001.

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 feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen

23 april 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : mevr. 
Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en mevr. De 
Baets.

N° 248

2o kamer — 24 april 2012
(P.11.1061.N)

1O steDeNBOUw. — Herstel VaN Plaats iN De VOriGe staat. BetaliNG VaN 
eeN meerwaarDe. — recHtmatiG eVeNwicHt tUsseN GOeDe rUimtelijke OrDe-
NiNG eN recHt OP ONGestOOrD GeNOt VaN De eiGeNDOm. — BeleiDs- eN aPPrecia-
tieBeVOeGDHeiD VaN Het BestUUr. — BeVOeGDHeiD VaN De recHter. — GreNzeN.

2O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — allerlei. 
— artikel 1, eerste aaNVUlleND PrOtOcOl eVrm. — steDeNBOUw. — 
HerstelmaatreGel. — BePaliNG VaN De HerstelmaatreGel. — BeleiDs- eN 
aPPreciatieBeVOeGDHeiD VaN Het BestUUr. — BeVOeGDHeiD VaN De recHter. 
— GreNzeN.

3O steDeNBOUw. — Herstel VaN Plaats iN De VOriGe staat. BetaliNG VaN 
eeN meerwaarDe. — Herstel iN De OOrsPrONkelijke staat. — straf iN De 
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ziN VaN artikel 6.1 eVrm. — GeVOlG. — straftOemetiNG. — PersOONlijk 
karakter VaN De straf.

4O recHteN VaN De meNs. — VerDraG recHteN VaN De meNs. — artikel 6. 
— artikel 6.1. — steDeNBOUw. — Herstel iN De OOrsPrONkelijke staat. — 
straf iN De ziN VaN artikel 6.1 eVrm. — GeVOlG. — straftOemetiNG. — 
PersOONlijk karakter VaN De straf.

5O steDeNBOUw. — Herstel VaN Plaats iN De VOriGe staat. BetaliNG VaN 
eeN meerwaarDe. — Deels VOOraf BestaaNDe VerstOriNG VaN De GOeDe rUim-
telijke OrDeNiNG. — aNDermaNs DaaD. — VerPlicHtiNG tOt VOlleDiG Herstel.

6O steDeNBOUw. — allerlei. — reGUlarisatieVerGUNNiNG. — miNisteriële 
BeslissiNG tOt VestiGiNG VaN erfDieNstBaarHeiD VaN OPeNBaar NUt. — GeVOlG.

1o en 2o De rechter die overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel van Artikel 1 
Eerste Aanvullend Protocol EVRM vaststelt dat het door de overheid gevor-
derde herstel beantwoordt aan het vereiste rechtmatig evenwicht tussen 
een goede ruimtelijke ordening en het recht op ongestoord genot van de 
eigendom door de overtreder, vermag niet op grond van Artikel 6 EVRM 
zich in te laten met het beleid van het bestuur door niettemin diens rede-
lijk verantwoorde herstelvordering te verwerpen om de enkele reden dat een 
andere maatregel hem persoonlijk beter aangepast lijkt  (1). (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol EVRM)

3o en 4o De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat een “straf” 
is in de zin van Artikel 6.1 EVRM, heeft niet tot gevolg dat die maatregel in 
de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepa-
lingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, met name het alge-
meen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf erop toepas-
sing moet vinden  (2). (Art. 6.1 EVRM)

5o De deels vooraf bestaande verstoring van de goede ruimtelijke ordening door 
andermans daad doet geen afbreuk aan de verplichting van de beklaagde tot 
een volledig herstel van de toestand waaraan hijzelf door zijn illegale werk-
zaamheden bijdraagt.

6o Een ministeriële beslissing tot vestiging van een erfdienstbaarheid van 
openbaar nut is geen regularisatievergunning die een einde stelt aan de uit 
het stedenbouwmisdrijf ontstane verstoring van de ruimtelijke ordening.

(V. e.a.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 6 mei 2011.

De eisers voeren ieder in een gelijkluidende memorie die aan dit arrest 
wordt gehecht, twee middelen aan. 

  (1)  Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.0278.N, AC 2009, nr. 689.
  (2)  Cass. 23 juni 2009, AR P.09.0276.N, AC 2009, nr. 432.
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Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 
IVBPR : uit de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van 
de Mens volgt dat een maatregel van afbraak kan beschouwd worden 
als een “straf” in de zin van artikel 6 EVRM ; het recht op een eerlijk 
proces, zoals vervat in artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR, houdt 
in dat een beklaagde alle mogelijke middelen moet kunnen aanwenden 
om die “straf” te vermijden, met name om de herstelvordering van het 
bestuur te betwisten en de correctheid ervan aan te vechten, zonder 
enigszins door deze vordering van het bestuur gebonden te zijn ; het 
recht op een eerlijk proces wordt miskend wanneer de eiser bepaalde 
materiële aspecten welke dienend zijn voor zijn verdediging niet meer 
zou kunnen betwisten ; het arrest oordeelt bijgevolg onterecht dat het 
enkel de wettigheid, maar niet de opportuniteit van de herstelmaatregel 
waarvoor het bestuur heeft gekozen, kan beoordelen.

2. Krachtens artikel 159 Grondwet moet de rechter nagaan of de beslis-
sing van de stedenbouwkundige inspecteur om een bepaalde herstelmaat-
regel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke orde-
ning is genomen. Wanneer de wettigheid van de herstelvordering wordt 
aangevochten, moet de rechter in het bijzonder nagaan of die vordering 
niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de gevor-
derde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening 
opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit. De 
rechter kan niet zelf de redelijke herstelmaatregel bepalen, maar enkel 
oordelen of het bestuur in redelijkheid is kunnen komen tot de beslis-
sing een bepaalde wijze van herstel te vorderen. Rekening houdend met 
de appreciatie- en beleidsbevoegdheid van het bestuur kan de rechter 
die beslissing slechts marginaal toetsen. Aldus wijst hij de herstelvor-
dering slechts af indien zij kennelijk onredelijk is. Het begrip “kenne-
lijke onredelijkheid” is daarbij niet het criterium op basis waarvan de 
gevorderde herstelmaatregel wordt beoordeeld. Het brengt daarentegen 
de wijze tot uitdrukking waarop de rechter de bestuurlijke beslissing op 
zijn redelijkheid beoordeelt, namelijk met de terughoudendheid die de 
discretionaire bevoegdheid van het bestuur vereist. 

3. De rechter die overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel van 
artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM vaststelt dat het door de 
overheid gevorderde herstel beantwoordt aan het vereiste rechtmatig 
evenwicht tussen een goede ruimtelijke ordening en het recht op onge-
stoord genot van de eigendom door de overtreder, vermag niet op grond 
van artikel 6 EVRM zich in te laten met het beleid van het bestuur door 
niettemin diens redelijk verantwoorde herstelvordering te verwerpen 
om de enkele reden dat een andere maatregel hem persoonlijk beter 
aangepast lijkt. 
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Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

Eerste onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM, artikel 14.2 
IVBPR, artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1.41, § 1, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de artikelen 1382 en 1383 Burger-
lijk Wetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat 
de straf persoonlijk is : de eisers worden ten onrechte veroordeeld tot het 
verwijderen van de verharding in steenslag en het aanvoeren van teel-
aarde teneinde de grond opnieuw een agrarische bestemming te geven ; de 
verharding bestond reeds deels vóór eisers’ strafbare daad en de aanvoer 
van teelaarde teneinde agrarisch gebruik was niet meer mogelijk ; de 
eisers worden aldus bestraft in de zin van artikel 6.1 EVRM voor ander-
mans daad, hetgeen strijdig is met het in artikel 6.2 EVRM vervatte 
algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, dat 
verbiedt dat een straf wordt opgelegd, ook al is er geen verband tussen 
de te straffen persoon en de strafbare gedraging. 

5. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat een 
“straf” is in de zin van artikel 6.1 EVRM, heeft niet tot gevolg dat die 
maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat 
de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, 
met name het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter 
van de straf erop toepassing moet vinden.

6. Bij de straftoemeting in de zin van het Strafwetboek vormen de 
ernst van het bewezen verklaarde misdrijf en de schuld van de beklaagde 
de grond waarop de rechter binnen de door de wet gestelde perken de 
strafmaat en de soort straf bepaalt. Binnen die beleidsruimte is er plaats 
voor bestraffing in verhouding tot het aandeel van de beklaagde in de 
onwettig gecreëerde toestand.

7. Daarentegen biedt de noodzaak om de goede ruimtelijke ordening 
te handhaven en waar nodig te herstellen, wegens de aard zelf van de 
herstelvordering die ertoe strekt de gevolgen van het misdrijf onge-
daan te maken, geen ruimte tot straftoemeting om redenen die enkel de 
persoonlijkheid van de dader betreffen en die onverenigbaar zijn met de 
doelstelling van de wet. 

8. De deels vooraf bestaande verstoring van de goede ruimtelijke orde-
ning door andermans daad doet geen afbreuk aan de verplichting van de 
beklaagde tot een volledig herstel van de toestand waaraan hijzelf door 
zijn illegale werkzaamheden bijdraagt.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM, artikel 14.2 
IVBPR, artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1.41, § 1, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, alsmede miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is : de eisers worden ten onrechte 
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veroordeeld tot het verwijderen van de verharding in steenslag en het 
aanvoeren van teelaarde teneinde de grond opnieuw een agrarische 
bestemming te geven ; het arrest houdt geen rekening met de verplich-
ting die de bevoegde minister aan een derde oplegde om na de uitvoering 
van bepaalde graafwerken tot openbaar nut, een deel van het betrokken 
perceel opnieuw te verharden, waarbij het ministerieel besluit als een 
regularisatie is te beschouwen ; de appelrechters miskennen de bewijs-
kracht van dit besluit ; de eisers kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de heraanleg van een gedeelte van de verharding, werk dat 
zijzelf niet hebben uitgevoerd.

10. Het staat aan de rechter bij de beoordeling van het gevorderde 
herstel te onderzoeken in welke mate een einde werd gesteld aan de 
wederrechtelijke toestand die uit het stedenbouwmisdrijf is ontstaan, 
en daarbij rekening te houden met de intussen verleende stedenbouw-
kundige vergunningen. 

11. Een ministeriële beslissing tot vestiging van een erfdienstbaarheid 
van openbaar nut is geen regularisatievergunning die een einde stelt aan 
de uit het stedenbouwmisdrijf ontstane verstoring van de ruimtelijke 
ordening. 

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
12. Met hun oordeel dat de verleende erfdienstbaarheid enkel het 

tijdelijk wegbreken en, na uitvoering van de grondwerken, het opnieuw 
herstellen van de door de eisers verwezenlijkte verharding voor het 
parkeren van voertuigen omvat, alsook dat de bedingen van de over-
eenkomst tot vestiging van de erfdienstbaarheid het herstel van het 
gebruik van het goed in overeenstemming met de agrarische bestem-
ming niet eraan in de weg staan, geven de appelrechters aan het minis-
terieel besluit van 6 februari 2007 “dat het de opdracht van de aannemer 
is om de terreinen na de werken in de oorspronkelijke staat te herstellen 
en dat de afsluiting in goede staat dient te worden teruggeplaatst” een 
uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is. (p. 4)

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de 
wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

24 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goethals, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, eerste 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Bouve (bij de balie te Brugge).

ARREST-2012-04.indb   1047 06/03/13   17:15



1048 ARRESTEN VAN CASSATIE 24.4.12 - N° 249

N° 249

2o kamer — 24 april 2012
(P.11.1362.N)

steDeNBOUw. — alGemeeN. — Niet-BeHOOrlijke OmscHrijViNG VaN Het 
ONrOereND GOeD. — GeVOlG.

De niet-behoorlijke omschrijving van het onroerend goed heeft geen invloed 
op de ontvankelijkheid van de strafvordering wegens inbreuken op de 
stedenbouwwetgeving ; in voorkomend geval belet niets het herstelvorde-
rende bestuur tijdens het geding de onjuiste kadastrale omschrijving van het 
goed recht te zetten  (1). (Art. 6.2.1. VCRO).

(c. e.a.)

24 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Goet-
hals, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, 
eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Gysen (bij de balie te 
Mechelen).

N° 250

2o kamer — 24 april 2012
(P.11.1790.N)

cassatieBerOeP. — strafzakeN. — VOrmeN. — VOrm VaN Het cassatieBe-
rOeP eN VermelDiNGeN. — cassatieBerOeP Bij aaNGetekeNDe Brief iNGestelD.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld bij een ter post aangete-
kende brief van de veroordeelde partij, gericht aan de griffie van het gerecht 
dat de bestreden beslissing heeft gewezen en waaromtrent door de griffier 
een akte is opgesteld welke alleen door hem werd getekend  (2). (Art. 417 
Wetboek van Strafvordering)

(V. t. G. e.a.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 28 september 2011.

De eiser voert in het aangetekend schrijven waarmee hij cassatie-
beroep instelt, grieven aan in de Engelse taal.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

  (1)  Cass. 5 okt. 1999, AR P.97.0897.N, AC 1999, nr. 503.
  (2)  Cass. 22 maart 1988, AR nr. 1988, AC 1987-1988, nr. 458.
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II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het grievenschrift 

Het grievenschrift is niet opgesteld in de taal van de rechtspleging en 
is bijgevolg niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Artikel 417, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : 
“De verklaring van beroep in cassatie wordt door de veroordeelde 

partij gedaan op de griffie en door haar en door de griffier getekend ; 
indien hij die de verklaring doet niet kan of niet wil tekenen, maakt de 
griffier daarvan melding.

Deze verklaring kan in dezelfde vorm gedaan worden door een advocaat.”
De eiser heeft bij aangetekende brief van 7 oktober 2011, ontvangen 

ter griffie van het hof van beroep te Brussel op 12 oktober 2011 alwaar op 
dezelfde datum ten gevolge daarvan een akte van cassatieberoep werd 
opgesteld, verklaard cassatieberoep in te stellen tegen het voormelde 
arrest.

De opgestelde akte werd alleen door de griffier ondertekend.
Het aldus ingestelde cassatieberoep beantwoordt niet aan de bij 

artikel 417 Wetboek van Strafvordering bepaalde vormvoorschriften, 
welke substantieel zijn. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten

24 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal.

N° 251

2o kamer — 24 april 2012
(P.12.0064.N)

1O ONDerzOek iN strafzakeN. — HUiszOekiNG Bij aDVOcaat. — reGelma-
tiGHeiD. — VOOrwaarDeN.

2O ONDerzOeksrecHter. — HUiszOekiNG Bij aDVOcaat. — reGelmatiGHeiD. 
— VOOrwaarDeN.

3O aDVOcaat. — HUiszOekiNG Bij aDVOcaat. — reGelmatiGHeiD. — VOOr-
waarDeN.

4O BerOePsGeHeim. — aDVOcaat. — HUiszOekiNG Bij aDVOcaat. — reGelma-
tiGHeiD. — VOOrwaarDeN.
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1o, 2o, 3o en 4o Noch Artikel 458 Strafwetboek, noch Artikel 8 EVRM beletten 
de inbeslagname en het gebruik door een onderzoeksrechter van stukken die 
betrekking hebben op de verdachte activiteiten van de advocaat en die aldus 
het vertrouwelijk karakter dat zij desgevallend zouden kunnen bezitten, 
verliezen ; het is een vaststaand gebruik dat de stafhouder of een door hem 
aangewezen lid van de Raad van de Orde aanwezig is bij een huiszoeking 
in het kantoor van een advocaat en erop moet toezien dat het onderzoek 
en de mogelijke inbeslagname geen betrekking heeft op stukken waarvoor 
het beroepsgeheim geldt ; hij zal de stukken die de onderzoeksrechter wenst 
te onderzoeken of in beslag te nemen, inkijken en zijn oordeel geven over 
hetgeen al dan niet onder het beroepsgeheim valt maar de onderzoeksrechter 
is niet gebonden door het standpunt van de stafhouder en beslist in laatste 
instantie of een document wordt in beslag genomen of niet  (1).

(D.)

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 december 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM en de arti-
kelen 15 en 29 Grondwet, evenals miskenning van de algemene rechts-
beginselen van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk 
proces : de aanvullende vordering van de procureur des Konings van Ieper 
van 30 juni 2010 strekte “tot een aanvullend gerechtelijk onderzoek en 
dit met betrekking tot de rol van de [eiser] en hiertoe alle noodzakelijke 
onderzoeksverrichtingen uit te voeren die leiden tot het vinden van de 
ware toedracht van de feiten waaronder : over te gaan tot het afleveren 
van een bevel tot huiszoeking op het adres van [de eiser]” ; “de rol van [de 
eiser]” wordt niet gepreciseerd, evenmin als wat onder “het adres van [de 
eiser]” dient te worden verstaan ; nochtans heeft de eiser zijn officiële 
woonplaats en zijn advocatenkantoor op één en hetzelfde adres, maar 
in gescheiden ruimtes ; door een dergelijk vaag en algemeen mandaat 
op grond waarvan de onderzoeksrechter op 8 juli 2010 tot huiszoeking 
overging, werd het beginsel van de proportionaliteit niet geëerbiedigd ; 
het advies van de stafhouder die de beslissing neemt ten aanzien van de 

  (1)  Zie Cass. 18 mei 2006, AR D.05.0015.N, AC 2006, nr. 281 met concl. van adv.-gen. 
Dubrulle.
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al dan niet inbeslagname van stukken, gedekt door het beroepsgeheim, 
werd pas na de eigenlijke huiszoeking gevraagd ; de onderzoeksrechter 
die alle stukken in beslag nam, heeft met het negatieve advies van de 
stafhouder geen rekening gehouden en niet gemotiveerd waarom hij 
toch tot inbeslagname overging ; aldus werd andermaal het proportiona-
liteitsbeginsel niet geëerbiedigd en verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing om de bij de huiszoeking onwettig inbeslaggenomen stukken 
niet te weren en niet terug te geven, niet naar recht. 

4. Artikel 8 EVRM bepaalt :
“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn 

gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrek-

king tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voor-
zien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ‘s 
lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van 
het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of 
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Artikel 15 Grondwet bepaalt dat de woning onschendbaar is ; geen 
huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en 
in de vorm die zij voorschrijft.

Krachtens artikel 29 Grondwet is het briefgeheim onschendbaar.
5. Artikel 8 EVRM vereist dat elke overheidsinmenging in het recht 

op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven, waaronder de 
huiszoeking, wordt voorgeschreven door een voldoende precieze wette-
lijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke 
behoefte en evenredig is met de nagestreefde wettige doelstelling.

Het vereiste van voorzienbaarheid waaraan de wet moet voldoen om 
in overeenstemming te worden bevonden met artikel 8 EVRM, houdt in 
dat de formulering ervan voldoende precies is zodat elk individu in de 
gegeven omstandigheden in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde 
handeling kan voorzien.

6. Het optreden van de onderzoeksrechter, die een onpartijdig en onaf-
hankelijk magistraat is, is een waarborg voor de inachtneming van de 
voorwaarden waaraan een aantasting van de onschendbaarheid van de 
woning is onderworpen, welke is gewaarborgd bij artikel 8 EVRM en 
artikel 15 Grondwet.

Artikel 87 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de onderzoeks-
rechter desgevorderd zal en zelfs ambtshalve kan zich naar de woning 
van de verdachte begeven om er de papieren, de zaken en in het alge-
meen alle voorwerpen op te sporen, die kunnen dienen om de waarheid 
aan de dag te brengen.

Hij kan zich krachtens artikel 88 van dit wetboek eveneens begeven 
naar de andere plaatsen waar hij vermoedt dat men de in het voornoemde 
artikel 87 bedoelde voorwerpen verborgen heeft.

De bijzondere motiveringsplicht, bepaald in artikel 89bis, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering, heeft enkel betrekking op de delegatie van 
de bevoegdheid een huiszoeking uit te voeren.
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Voor het overige is een beschikking tot huiszoeking regelmatig met 
redenen omkleed, als de vermeldingen die zij bevat, degene bij wie de 
huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende gegevens verschaffen over de 
vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen, zodat hij de 
wettigheid ervan kan nagaan. Een huiszoeking die door een onderzoeks-
rechter zelf wordt uitgevoerd, is regelmatig, als diegene bij wie de huis-
zoeking wordt uitgevoerd voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling, 
over de vervolgingen die aan de huiszoeking ten oorsprong liggen. Het 
middel voert dienaangaande geen kritiek aan. 

 7. De regelmatigheid van een huiszoeking hangt niet af van het feit 
of zij al dan niet gevorderd wordt door het openbaar ministerie en, in 
voorkomend geval, hoe zij in die vordering omschreven wordt. Opdat 
de onderzoeksrechter een huiszoeking kan uitvoeren of laten uitvoeren, 
is het voldoende dat de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig is en 
dat hij vermoedt dat er op de plaats die hij aanwijst, elementen kunnen 
aangetroffen worden die voor de waarheidsvinding dienend kunnen zijn.

In zoverre het middel aanvoert dat de uitgevoerde huiszoeking onre-
gelmatig zou zijn omwille van de vage omschrijving ervan in de aanvul-
lende vordering tot gerechtelijk onderzoek van 30 juni 2010, kan het niet 
worden aangenomen.

8. Het beroepsgeheim waaraan artikel 458 Strafwetboek de advocaat 
onderwerpt, berust op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren 
aan degenen die hun geheimen aan hem toevertrouwen, maar noch die 
bepaling noch artikel 8 EVRM beletten de inbeslagname en het gebruik 
door een onderzoeksrechter van stukken die betrekking hebben op de 
verdachte activiteiten van die advocaat en die aldus het vertrouwelijk 
karakter dat zij desgevallend zouden kunnen bezitten, verliezen.

9. Het is een vaststaand gebruik dat de stafhouder of een door hem 
aangewezen lid van de Raad van de Orde aanwezig is bij een huiszoeking 
in het kantoor van een advocaat.

De stafhouder of diegene die door hem is aangewezen, moet erop toezien 
dat het onderzoek en de mogelijke inbeslagname geen betrekking heeft 
op stukken waarvoor het beroepsgeheim geldt. Hij zal de stukken, die de 
onderzoeksrechter wenst te onderzoeken of in beslag te nemen, inkijken 
en zijn oordeel geven over hetgeen al dan niet onder het beroepsgeheim 
valt. De onderzoeksrechter is niet gebonden door het standpunt van 
de stafhouder en beslist in laatste instantie of een document wordt in 
beslag genomen of niet. 

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

10. De appelrechters stellen onaantastbaar vast en oordelen dat :
 — een aanvullend gerechtelijk onderzoek lastens de eiser die advocaat 

is, werd gevorderd op 30 juni 2010 ;
 — de huiszoeking bij de eiser op 8 juli 2010 door de onderzoeksrechter 

in persoon werd uitgevoerd in aanwezigheid van de stafhouder ;
 — de eiser een inverdenkinggestelde is ;
 — door het feit dat de advocaat zelf verdacht wordt van een misdrijf, 

de bescheiden en documenten die als bewijsmiddel van dat misdrijf in 
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aanmerking kunnen komen, hun vertrouwelijke karakter verliezen en 
in aanmerking komen voor inbeslagname ;

 — het beroepsgeheim zich niet uitstrekt tot feiten die omwille van 
hun onwettigheid rechtstreeks strijdig zijn met de uitoefening van het 
beroep van advocaat en haar legitieme doelstellingen ;

 — uit het proces-verbaal van de huiszoeking zelf blijkt dat de eiser 
ten onrechte aanvoert dat de onderzoeksrechter geen beslissing heeft 
genomen met betrekking tot de stukken die de stafhouder had beschouwd 
als gedekt door het beroepsgeheim.

Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Bützler (bij de balie te Brussel) en de heer Moeykens (bij de balie 
te Brugge).

N° 252

2o kamer — 24 april 2012
(P.12.0246.N)

1O cassatieBerOeP. — strafzakeN. — BeslissiNGeN VatBaar VOOr cassa-
tieBerOeP. — strafVOrDeriNG. — BeslissiNGeN Uit HUN aarD Niet VatBaar 
VOOr cassatieBerOeP. — OPeNBaar miNisterie. — BeslissiNG Om eeN klacHt 
te sePONereN.

2O OPeNBaar miNisterie. — klacHt. — sePOtBeslissiNG. — cassatieBe-
rOeP. — ONtVaNkelijkHeiD.

1o en 2o De beslissing waarbij de procureur-generaal een klacht tegen een 
persoon waarvoor volgens Artikel 479 Wetboek van Strafvordering enkel het 
hof van beroep bevoegd is, seponeert, is geen rechterlijke beslissing ; zij is 
bijgevolg niet vatbaar voor cassatieberoep  (1).

(V. e.a. t. PrOcUreUr Des kONiNGs te Hasselt)

  (1)  Cass. 23 jan. 2008, AR P.07.1420.F, AC 2008, nr. 52.
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arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissing die op 20 (lees : 
10) januari 2012 door de procureur-generaal bij het hof van beroep te 
Antwerpen is genomen om de klacht van de eisers die de “feiten viseerde 
die zouden gepleegd zijn door de procureur des Konings te Hasselt en/of 
door magistraten van zijn parket”, te seponeren. 

De eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

In strafzaken kan alleen tegen rechterlijke beslissingen in de zin van 
de artikelen 407, 408, 409, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering cassatie-
beroep worden ingesteld.

De beslissing waarbij de procureur-generaal een klacht tegen een 
persoon waarvoor volgens artikel 479 Wetboek van Strafvordering enkel 
het hof van beroep bevoegd is, seponeert, is geen rechterlijke beslissing. 
Zij is bijgevolg niet vatbaar voor cassatieberoep.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Goethals, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal.

N° 253
2o kamer — 25 april 2012

(P.11.1339)

1O HOGer BerOeP. — strafzakeN (DOUaNe eN accijNzeN iNBeGrePeN). — 
GeVOlGeN. — BeVOeGDHeiD VaN De recHter. — HOGer BerOeP VaN Het OPeN-
Baar miNisterie. — GeVOlG. — afstaND. — GelDiGHeiD.

2O misDrijf. — alGemeeN. — BeGriP. — materieel eN mOreel BestaND-
Deel. — eeNHeiD VaN OPzet. — willekeUriGe VrijHeiDsBerOViNG. — mOreel 
BestaNDDeel.

3O misDrijf. — alGemeeN. — BeGriP. — materieel eN mOreel BestaNDDeel. 
— eeNHeiD VaN OPzet. — BelaGiNG. — BestaNDDeleN. — BeOOrDeliNG DOOr De 
feiteNrecHter. — tOetsiNG DOOr Het HOf.
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1O Het openbaar ministerie kan de vordering die het zelf aan de rechters heeft 
voorgelegd niet aan hen onttrekken en kan bijgevolg geen afstand doen van 
het hoger beroep dat het tegen een correctioneel vonnis heeft ingesteld  (1).

2O Hij die zich bewust is van het objectief wederrechtelijk karakter van vrij-
heidsberoving die op zodanige wijze plaatsvindt dat zijn daad een wille-
keurig karakter krijgt, maakt zich schuldig aan willekeurige vrijheidsbero-
ving  (2). (Art. 434, Strafwetboek)

3O Het staat aan de rechter die uitspraak doet over vervolging wegens bela-
ging, om in feite te beoordelen of de aantasting van de gemoedsrust van het 
slachtoffer, de ernst van die aantasting, het oorzakelijk verband tussen dat 
gedrag en de voormelde aantasting alsook het besef dat de dader had of 
had moeten hebben van de gevolgen van zijn gedrag, daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden ; het staat aan het Hof om na te gaan of de rechter uit de 
aldus vastgestelde feiten heeft kunnen afleiden dat dit gedrag niet-aflatend 
of repetitief was  (3). (Art. 442bis, Strafwetboek)

(B. e.a. t. s.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 14 juni 2011.

De tweede, derde en vierde eiser voeren ieder in een memorie die aan 
dit arrest is gehecht, respectievelijk twee middelen, drie middelen en 
één middel aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep van C. B. gericht is tegen de veroorde-
lende beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering

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

B. In zoverre het cassatieberoep van C.-H. C. gericht is tegen de veroor-
delende beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering

Eerste middel

De eiser die voor de correctionele rechtbank werd gedagvaard wegens 
aanranding van de eerbaarheid, willekeurige vrijheidsberoving en  belaging, 

  (1)  J. leclercq, “Appel en matière répressive”, RPDB — Aanvulling dl. VIII, nr. 237 ; 
M. fraNcHimONt, A. jacOBs en A. masset, Manuel de Procédure pénale, Brussel, Larcier, 2009, 
p. 917.

  (2)  A. De NaUw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 343.
  (3)  Cass. 21 feb. 2007, AR P.06.1415.F, AC 2007, nr. 107.

ARREST-2012-04.indb   1055 06/03/13   17:15



1056 ARRESTEN VAN CASSATIE 25.4.12 - N° 253

werd door de eerste rechter vrijgesproken en, op het hoger beroep van de 
burgerlijke partij en de procureur des Konings, door het hof van beroep 
veroordeeld wegens de twee laatstgenoemde telastleggingen.

Het middel dat de miskenning aanvoert van het recht van verdedi-
ging, verwijt het arrest dat het de eiser veroordeelt wegens willekeu-
rige vrijheidsberoving, ofschoon het openbaar ministerie had verklaard 
dat het afzag van die telastlegging zowel in eerste aanleg als in hoger 
beroep.

Het openbaar ministerie kan de vordering die het zelf aan de rechters 
heeft voorgelegd niet aan hen onttrekken en kan bijgevolg geen afstand 
doen van het hoger beroep dat het tegen een correctioneel vonnis heeft 
ingesteld.

De appelrechters stellen vast dat het openbaar ministerie niet 
volhardde in de vervolging wegens die telastlegging, vermits het tenlas-
tegelegde feit, volgens het openbaar ministerie, samenhing met de 
belaging die de eiser tenlastegelegd wordt. Zij oordelen tevens dat het 
openbaar ministerie, door van vervolging af te zien, alleen maar een 
advies had uitgebracht dat het hof van beroep niet kon beletten kennis 
te nemen van de feiten die in de oorspronkelijke dagvaardingen bij het 
hof van beroep waren aangebracht, binnen de grenzen van de ingestelde 
hogere beroepen.

De appelrechters die uitspraak doen over een misdrijf dat naar recht 
aan hen was voorgelegd en waarvan de eiser verwittigd werd door de 
dagvaarding om te verschijnen voor de bodemrechter, miskennen het 
recht van verdediging niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het middel voert aan dat het arrest het beginsel van de wettigheid 
van de telastleggingen miskent door de eiser te veroordelen wegens 
willekeurige vrijheidsberoving, zonder het morele bestanddeel van het 
misdrijf vast te stellen.

Schuldig aan dat misdrijf is hij die zich bewust is van het objectief 
wederrechtelijk karakter van de vrijheidsberoving, op zodanige wijze 
dat zijn daad een willekeurig karakter krijgt.

Verwijzend naar een getuigenis oordeelt het arrest dat de eiser heel 
goed wist dat hij, door iemand een half uur lang vast te houden en zijn 
machteloosheid te misbruiken, diens vrijheid op een onaanvaardbare 
wijze aantastte wat bij de betrokkene angstgevoelens heeft teweegge-
bracht.

Op grond van die overwegingen beschouwt het arrest de bewuste deel-
neming van de eiser aan de objectief onrechtmatige daad waarvoor hij 
wordt vervolgd als bewezen.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing betreffende het 
morele bestanddeel van het misdrijf naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel

De eiser voert eerst aan dat de appelrechters uit hun vaststellingen 
niet hebben kunnen afleiden dat de feiten van belaging geen voortdu-
rend en herhaaldelijk karakter hadden.

In strijd met wat het middel aanvoert, grondt het arrest de veroor-
deling van de eiser niet louter op twee in de loop van een periode van 
zes jaar gepleegde feiten, maar stelt het vast dat hij deelgenomen heeft 
aan talrijke feiten die door de derde eiser zijn gepleegd of afzonderlijke 
handelingen heeft gesteld die samen en met kennis van zaken als het 
gewoonlijk gedrag van belaging kunnen worden aangemerkt.

Het middel dat op een onvolledige lezing van het arrest berust, mist in 
zoverre feitelijke grondslag.

De eiser verwijt het arrest vervolgens dat dit het morele bestanddeel 
van dat misdrijf niet vaststelt.

Het hof van beroep heeft geoordeeld dat uit de verklaringen van de 
beklaagden, onder wie de eiser, bleek dat zij de draagwijdte van hun 
handelingen alsook de gevolgen die zij voor de verweerder konden hebben 
tenvolle beseften en dat zij bijgevolge wisten dat de feiten, “doordat 
zij veelvuldig werden gesteld ten aanzien van dezelfde persoon, wiens 
persoonlijkheid zij kenden, hem in hun geheel beschouwd in verwarring 
brachten op een manier die het begrip ontgroening of kwajongensstreken 
ver te buiten ging maar integendeel de gemoedsrust van de betrokkene 
zwaar aantastte”.

Met die overwegingen waarmee de appelrechters antwoorden op de 
conclusie van de eiser, omkleden zij hun beslissing regelmatig met 
redenen en verantwoorden ze naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

C.In zoverre het cassatieberoep van Y. R. gericht is tegen de veroorde-
lende beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

De eiser voert aan dat de appelrechters niet naar recht hebben beslist 
dat de feiten voortdurend en herhaaldelijk werden gepleegd en daardoor 
het gewoonlijk gedrag van belaging vormden.

Het staat aan de rechter, die uitspraak doet over de vervolging wegens 
belaging, om de aantasting van de gemoedsrust van het slachtoffer, de 
ernst van die aantasting, het oorzakelijke verband tussen dat gedrag 
en de voormelde aantasting alsook het besef dat de dader had of had 
moeten hebben van de gevolgen van zijn gedrag in feite te beoordelen.

Het staat evenwel aan het Hof om na te gaan of de rechter uit de aldus 
vastgestelde feiten heeft kunnen afleiden dat dit gedrag voortdurend en 
herhaaldelijk was.
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Het arrest stelt vast dat
 — de eiser de “grappen” zoals hij ze noemt, niet betwist ;
 — de beklaagden wisten dat, ook als sommige feiten, afzonderlijk 

genomen, als spelletjes hadden kunnen omschreven worden, de herha-
ling ten aanzien van iemand wiens persoonlijkheid zij kenden een geheel 
van verwarring veroorzakende handelingen uitmaakte die het begrip 
ontgroening of kwajongensstreken ver te buiten gingen maar integen-
deel de gemoedsrust van de verweerder zwaar aantastten ;

 — het herhaalde karakter van de handelingen beschreven op de pagi-
na’s 13 en 14 van het arrest, tijdens het onderzoek van de telastlegging 
opzettelijke slagen en verwondingen, de wil aantoont om de verweerder 
te belagen ;

 — de eiser op de rechtszitting drie andere voorvallen heeft toegegeven ;
 — de tenlastegelegde handelingen geen op zich staande feiten zijn, 

gespreid over een dertigtal jaren, maar herhaalde en talrijke feiten zijn 
die gepleegd zijn vanaf 1998, op een tijdstip waarop belaging strafbaar is 
geworden, tot 13 april 2004.

De appelrechters hebben uit die overwegingen kunnen afleiden dat het 
gedrag van de eiser het aanhoudende karakter vertoonde dat voor het 
misdrijf belaging vereist is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

25 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : Mevr. Lechan-
teur (bij de balie te Luik), de heer Pichault en Marichal (bij de balie te 
Luik) en mevr. Thelen (bij de balie te Brussel).

N° 254

2o kamer — 25 april 2012
(P.12.0125.F 1)

1O misDrijf. — DeelNemiNG. — strafBare DeelNemiNG. — VOOrwaarDe.

2O misDrijf. — DeelNemiNG. — DeelNemiNG als DaDer Of meDeDaDer. — 
BeGriP.

3O misDrijf. — DeelNemiNG. — DeelNemiNG als meDePlicHtiGe. — BeGriP.
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4O misDrijf. — DeelNemiNG. — teGelijkertijD DeelNemiNG als meDeDaDer 
eN als meDePlicHtiGe. — VOOrwaarDe.

1O Om schuldig te zijn aan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf, is met 
name vereist dat de dader daartoe heeft bijgedragen op de bij wet bepaalde 
wijze ; deelneming kan twee vormen aannemen : hoofddeelneming of bijkom-
stige deelneming  (1). (Artt. 66 en 67, Strafwetboek)

2O Zij die schuldig zijn aan hoofddeelneming, bedoeld in Artikel 66 van het 
Strafwetboek, worden daders van het misdrijf genoemd : zij liggen aan de 
oorzaak van het misdrijf (2). (Art. 66, Strafwetboek)

3O Zij die schuldig zijn aan bijkomstige deelneming, bedoeld in Artikel 67 van dat 
wetboek, worden medeplichtigen genoemd : hun tussenkomst was nuttig doch 
niet noodzakelijk voor het stellen van de daad (3). (Art. 67, Strafwetboek)

4O Een medeschuldige kan tegelijk mededader en medeplichtige van iemand 
anders zijn, zo hij bijvoorbeeld, nadat hij hem rechtstreeks tot de daad heeft 
aangezet, zich ertoe beperkt heeft hem aanvullende bijstand te verlenen 
voor de feiten die de daad hebben voorbereid of voltrokken ; dezelfde feiten 
kunnen daarentegen onmogelijk als hoofddeelneming en als bijkomstige 
deelneming worden aangemerkt (4). (Artt. 66 en 67, Strafwetboek)

(z. e.a. t. iNstitUt POUr la léGalité Des femmes et Des HOmmes e.a.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen vier arresten die op 9 en 
12 december 2011 met de nummers 71 tot 74 zijn gewezen door het hof van 
assisen van de provincie Henegouwen.

De eiseres P. Z. voert twee middelen en de eiser M. S. T. één middel 
aan, ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. feiteN

De jury werd verzocht om voor de drie eisers afzonderlijk te antwoorden 
op twee vragen, omschreven als hoofdvragen, betreffende een beschuldi-
ging van moord.

De eerste vraag verzocht de gezworenen te antwoorden of de beschul-
digde medeplichtig was aan de doodslag. De tweede vraag luidde of hij 
volgens hen de dader of mededader van de doodslag was.

Het aan de jury overhandigde formulier vermeldt dat zij alleen op de 
tweede vraag dient te antwoorden indien de eerste vraag bevestigend is 
beantwoord.

Aangezien de gezworenen beide vragen bevestigend hebben beantwoord,  
werden de eisers schuldig verklaard aan moord, als medeplichtigen, en 
ook als daders of mededaders.

  (1), (2), (3), (4)  Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 254.
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III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

A.Cassatieberoepen van M. S. T. tegen de arresten met nummers 71, 73 
en 74 van het repertorium, gewezen op 9 en 12 december 2011

Middel

Eerste onderdeel

Het arrest over de schuldvraag wordt verweten dat het niet regelmatig 
met redenen is omkleed in zoverre het de eiser tegelijkertijd als dader of 
mededader en als medeplichtige beschouwt aan dezelfde misdaad.

Om schuldig te zijn aan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf, is 
met name vereist dat de dader daartoe heeft bijgedragen op de bij wet 
bepaalde wijze.

Deelneming kan twee vormen aannemen : hoofddeelneming of bijkom-
stige deelneming. Zij die schuldig zijn aan de eerste vorm, bedoeld in 
artikel 66 Strafwetboek, worden daders van het misdrijf genoemd : zij 
zijn de oorzaak van het misdrijf. Zij die schuldig zijn aan de tweede 
vorm, bedoeld in artikel 67 van dat wetboek, worden medeplichtigen 
genoemd : hun tussenkomst was nuttig doch niet noodzakelijk voor het 
stellen van de daad.

De wet maakt dus een onderscheid tussen de fysieke of morele hande-
lingen die de medeschuldigen in de ene of de andere categorie plaatsen 
en zij legt dit verschil vast door in artikel 69 Strafwetboek voor de mede-
plichtigen een lagere straf te bepalen dan die welke de daders wordt 
opgelegd.

Een medeschuldige kan tegelijk mededader en medeplichtige van 
iemand anders zijn, zo hij bijvoorbeeld, nadat hij hem rechtstreeks tot de 
daad heeft aangezet, zich ertoe beperkt heeft hem aanvullende bijstand 
te verlenen voor de feiten die de daad hebben voorbereid of voltrokken.

De beslissing van de jury die de beschuldigde tegelijkertijd aanmerkt 
als dader van en medeplichtig aan dezelfde misdaad hoeft dus niet nood-
zakelijk als tegenstrijdig worden beschouwd.

Dezelfde feiten kunnen daarentegen onmogelijk als hoofddeelneming 
en als bijkomstige deelneming worden aangemerkt.

Het arrest vermeldt in de motivering dat de actieve deelneming van 
de eiser aan de moord aangetoond wordt door een geheel van duide-
lijke, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, met name 
de doodsbedreigingen, het feit dat in allerijl een religieus huwelijk via 
Internet werd gesloten, het feit dat het slachtoffer actief werd opgespoord 
ofschoon zij meerderjarig was en van huis weggelopen was, de ontdek-
king van haar huwelijksplannen met een niet-moslim en het overhaaste 
vertrek van de eiser op de dag van de feiten, net voor die werden gepleegd.

Het arrest vermeldt ook dat de jury, meer bepaald wat de drijfveer 
betreft, het feit in aanmerking heeft genomen dat de beschuldigde “de 
moord op zijn dochter als mededader had gepleegd” om de schande voor 
de familie uit te wissen, veroorzaakt door haar ongehoorzaamheid.
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Ofschoon is beslist dat de eiser zowel dader van als medeplichtig was 
aan de moord op zijn dochter, verduidelijkt de motivering die tot staving 
van die beslissing is aangevoerd niet wegens welke feiten zijn deelne-
ming onder artikel 67 Strafwetboek valt en wegens welke onderscheiden 
feiten zij tevens onder artikel 66 valt.

Het Hof kan bijgevolg niet nagaan of beide in aanmerking genomen 
wijzen van deelneming op verschillende feiten of daden zijn gebaseerd 
en het kan evenmin uitsluiten dat de eiser als dader of mededader was 
aangemerkt op grond van feiten die alleen maar op medeplichtigheid 
wijzen.

Het middel is in zoverre gegrond.
De vernietiging van het arrest waarin de beslissing wordt gemotiveerd 

brengt de nietigverklaring mee van de eruit voortvloeiende arresten 
waarbij een strafrechtelijke en een burgerrechtelijke veroordeling 
worden uitgesproken waartegen de eiser op regelmatige wijze cassatie-
beroep heeft ingesteld.

B. Cassatieberoep van S. S. T. M tegen de arresten met nummers 71, 72 
en 73 van het repertorium, gewezen op 9 en 12 december 2011

De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.

C. Cassatieberoepen van P. Z. tegen de arresten met nummers 71 tot 74 
van het repertorium, gewezen op 9 en 12 december 2011

Tweede middel

Tweede onderdeel

Dezelfde feiten kunnen niet tegelijkertijd aangemerkt worden als 
hoofddeelneming en als bijkomstige deelneming aan het plegen van een 
misdrijf.

De eiseres werd medeplichtig verklaard aan de moord op haar dochter 
en tegelijkertijd daaraan schuldig bevonden als dader of mededader.

Om hun beslissing dienaangaande te motiveren baseren de gezworenen 
zich op het feit dat in allerijl een religieus huwelijk werd gesloten via 
Internet, op de chantage met zelfmoord, op de ontdekking van het feit 
dat er een niet-islamitische huwelijkskandidaat bestond met wie het 
slachtoffer huwelijksplannen had en op het overhaaste vertrek van de 
eiseres de dag van de feiten, net voor zij werden gepleegd.

Die overwegingen maken het niet mogelijk uit te maken voor welke 
handeling de eiseres schuldig werd bevonden aan moord, als dader of 
mededader, nadat zij schuldig was bevonden als medeplichtige.

In zoverre is het middel gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het overige gedeelte van de 

memorie dat niet tot een ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing 
kan leiden.

De vernietiging van het arrest waarin de beslissing wordt gemoti-
veerd leidt tot nietigverklaring van het met toepassing van artikel 335 
Wetboek van Strafvordering gewezen arrest alsook van de eruit voort-
vloeiende arresten waarbij een strafrechtelijke en een burgerrechtelijke 
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veroordeling werden uitgesproken en waartegen de eiseres op regel-
matige wijze cassatieberoep heeft ingesteld.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van S. S. T. M.
Vernietigt het debat en de verklaring van de jury over de haar met 

nummers 5 tot 8bis en 13 tot 15 gestelde vragen.
Vernietigt het arrest dat op 9 december 2011 met het nummer 71 van 

het repertorium is gewezen, in zoverre het de schuldigverklaringen van 
M. S. T. en P. Z. motiveert.

Vernietigt het arrest dat op 9 december 2011 met het nummer 72, en het 
arrest dat op 12 december 2011 met het nummer 73 is gewezen, in zoverre 
het uitspraak doet over de straffen die de twee voornoemde eisers zijn 
opgelegd.

Vernietigt het arrest dat op 12 december 2011 met het nummer 74 is 
gewezen, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorde-
ringen van de verweerders tegen M. S. T. en P. Z.

Beveelt dat melding van dit arrest zal worden overgeschreven in de 
registers van het hof van assisen van de provincie Henegouwen en dat 
melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van de volledig of 
gedeeltelijk vernietigde beslissingen.

Veroordeelt de eiseres S. S. T. M. in de kosten van haar cassatieberoep 
en laat de kosten van beide andere eisers ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de 
provincie Namen.

25 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu ; de heer 
Dusaucy en de heer Bouchat (bij de balie te Charleroi) ; de heer Delfosse, 
mevr. Buisseret en mevr. Bosmans (bij de balie te Brussel).

N° 255
2o kamer — 25 april 2012

(P.12.0178.F)

1O HerHaliNG. — wettelijke HerHaliNG. — BeGriP. — PersOONlijke OmstaN-
DiGHeiD eiGeN aaN De DaDer.

2O HerHaliNG. — wettelijke HerHaliNG. — recHt VaN VerDeDiGiNG. — akte 
VaN VerVOlGiNG VermelDt GeeN HerHaliNG. — VerPlicHtiNG Om DaarVaN 
BericHt te GeVeN.

3O recHt VaN VerDeDiGiNG. — strafzakeN. — wettelijke HerHaliNG. — 
akte VaN VerVOlGiNG VermelDt GeeN HerHaliNG. — VerPlicHtiNG Om DaarVaN 
BericHt te GeVeN.

4O misDrijf. — alGemeeN. BeGriP. materieel eN mOreel 
BestaNDDeel. eeNHeiD VaN OPzet. — eeNHeiD VaN OPzet. — ONaaN-
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tastBare BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — NieUwe NOGmaals GePleeGDe 
feiteN ONDaNks eeN waarscHUwiNG VaN Het GerecHt. — GeeN eeNHeiD VaN 
OPzet.

5O straf. — sameNlOOP. — eeNDaaDse. — eeNHeiD VaN OPzet. — ONaaNtast-
Bare BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — NieUwe NOGmaals GePleeGDe 
feiteN ONDaNks eeN waarscHUwiNG VaN Het GerecHt. — GeeN eeNHeiD VaN 
OPzet.

6O straf. — sameNlOOP. — meerDaaDse. — BeGriP.

7O straf. — sameNlOOP. — meerDaaDse. — afzONDerlijk VONNis. — tOePas-
siNG VaN De reGels VaN sameNlOOP.

8O straf. — sameNlOOP. — GescHeiDeN BerecHtiNG. — materiële sameNlOOP. 
— tOePassiNG VaN De reGels VaN sameNlOOP.

9O straf. — sameNlOOP. — meerDaaDse. — sameNlOOP tUsseN VerscHeiDeNe 
waNBeDrijVeN. — afzONDerlijk VONNis. — sameN OPGeleGDe straffeN. — 
GreNs. 

10O straf. — sameNlOOP. — GescHeiDeN BerecHtiNG. — materiële sameN-
lOOP. — sameNlOOP tUsseN VerscHeiDeNe waNBeDrijVeN. — sameN OPGeleGDe 
straffeN. — GreNs. 

11O straf. — sameNlOOP. — meerDaaDse. — sameNlOOP tUsseN VerscHeiDeNe 
waNBeDrijVeN. — afzONDerlijk VONNis. — sameN OPGeleGDe straffeN. — 
BijkOmeNDe straffeN VaN terBescHikkiNGstelliNG VaN De reGeriNG. — sameN 
UitGeVOerD.

12O straf. — sameNlOOP. — GescHeiDeN BerecHtiNG. — materiële sameN-
lOOP. — sameNlOOP tUsseN VerscHeiDeNe waNBeDrijVeN. — sameN OPGeleGDe 
straffeN. — BijkOmeNDe straffeN VaN terBescHikkiNGstelliNG VaN De reGe-
riNG. — sameN UitGeVOerD.

1O Wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastleggingen waarop de 
strafvordering betrekking heeft maar is alleen een persoonlijke omstandig-
heid die eigen is aan de persoon die de feiten heeft gepleegd en die alleen 
invloed heeft op de straf of de uitvoering ervan  (1).

2o en 3o Het bericht dat dient gegeven te worden in geval van wijziging van 
de omschrijving, is niet vereist wanneer de rechter, op grond van stukken 
die de partijen hebben kunnen tegenspreken, zich ertoe beperkt heeft herha-
ling in aanmerking te nemen hoewel die niet in de akte van vervolging was 
vermeld  (2).

4o en 5o De bodemrechter beoordeelt in feite of eenheid van opzet, die de 
toepassing van Artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek rechtvaardigt, 
al dan niet aanwezig is, maar het staat aan het Hof om na te gaan of 
hij, op grond van zijn vaststellingen, deze al dan niet in aanmerking heeft 
kunnen nemen ; het voormelde Artikel 65, tweede lid, verbiedt het rechtscol-
lege waar de nieuwe feiten aanhangig zijn gemaakt niet om te overwegen 
dat die feiten, die ondanks een waarschuwing van het gerecht andermaal 

  (1)  Cass. 25 april 2001, AR P.01.0111.F, AC 2001, nr. 231.
  (2)  P. mOrlet, “Changement de qualification. — Droits et devoirs du juge”, RDPC, 

1990, p. 566.
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werden gepleegd, voortvloeien uit de wil om hetzelfde soort misdrijven te 
blijven plegen en niet uit het in dat Artikel bedoelde enig opzet  (1). (Art. 65, 
tweede lid, Strafwetboek)

6o Er is materiële samenloop van misdrijven in de zin van Artikel 60 van het 
Strafwetboek wanneer de dader zich door opeenvolgende daden schuldig 
maakt aan verscheidene misdrijven zonder dat hij voor één van die misdrijven 
definitief was veroordeeld op het ogenblik dat hij de andere misdrijven heeft 
gepleegd (2). (Art. 60, Strafwetboek)

7o en 8o Artikel 60 van het Strafwetboek is niet alleen van toepassing wanneer 
de samenlopende misdrijven tegelijkertijd naar de rechters worden verwezen, 
maar ook wanneer zij achtereenvolgens naar dezelfde rechtbank of naar 
afzonderlijke rechtbanken worden verwezen (3). (Art. 60, Strafwetboek)

9o en 10o Artikel 60 van het Strafwetboek bepaalt dat bij samenloop van 
verscheidene wanbedrijven alle straffen samen worden opgelegd, zonder dat 
zij het dubbele van het maximum van de zwaarste straf te boven mogen gaan ; 
het bepaalt eveneens dat die straf nooit twintig jaar gevangenisstraf te boven 
mag gaan ; de veroordeling van een beklaagde tot twaalf jaar gevangenis-
straf wegens misdrijven die in materiële samenloop met andere wanbedrijven 
zijn gepleegd en waarvoor de dader reeds veertien jaar gevangenisstraf heeft 
gekregen, is onwettig omdat zij samen een hoofdgevangenisstraf oplegt van 
in totaal zesentwintig jaar en aldus de tweede door Artikel 60 opgelegde 
grens met zes jaar overschrijdt (4). (Art. 60, Strafwetboek)

11o en 12o Wanneer een beklaagde een straf van twintig jaar terbeschik-
kingstelling van de regering is opgelegd wegens misdrijven die in materiële 
samenloop met andere wanbedrijven zijn gepleegd en waarvoor de dader 
reeds voor eenzelfde tijdsduur ter beschikking werd gesteld van de regering, 
wordt de duur van die straffen niet samen opgelegd maar worden die bijko-
mende straffen, omdat zij ingaan na afloop van de effectieve hoofdstraffen, 
samen uitgevoerd (Impliciet) (5). (Art. 60, Strafwetboek)

(B.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 22 december 2011.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1), (2), (3), (4), (5)  Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 255.
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Tweede middel

Eerste onderdeel

Het arrest wordt verweten dat het herhaling in aanmerking neemt 
ofschoon daarvan geen melding was gemaakt in de beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele rechtbank, dat die omstandigheid 
voor dat gerecht niet was aangevoerd en dat de appelrechters de eiser 
evenmin verzocht hebben zich daartegen te verdedigen.

Wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastleggingen die het 
voorwerp uitmaken van de strafvordering maar is alleen een omstandig-
heid die eigen is aan de persoon die de feiten heeft gepleegd en die alleen 
invloed heeft op de straf of de uitvoering ervan.

Het bericht dat dient gegeven te worden in geval van wijziging van de 
omschrijving, is niet vereist wanneer de rechter, op grond van stukken 
die de partijen hebben kunnen tegenspreken, zich ertoe beperkt heeft 
herhaling in aanmerking te nemen hoewel die niet in de akte van vervol-
ging was vermeld.

Het hof van beroep dat met name door het hoger beroep van het open-
baar ministerie kennisneemt van de zaak, heeft een straf uitgesproken 
ofschoon de eerste rechter, met toepassing van artikel 65, tweede lid, 
Strafwetboek, alleen verwees naar de straf die de eiser reeds bij een 
arrest van hetzelfde hof van 18 januari 2011 was opgelegd.

Het arrest motiveert die verzwaring door zich met name te baseren 
op de herhaling die, volgens de appelrechters, bewezen is omdat bij het 
dossier van de rechtspleging een eensluidend uittreksel gevoegd is van 
het vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel van 24 oktober 1996, 
waarbij de eiser tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld wordt wegens 
verkrachtingen, aanrandingen van de eerbaarheid en openbare zeden-
schennis.

De beslissing, die met eenparigheid van stemmen van de leden van het 
hof is genomen en die steunt op een stuk waarvan de eiser kennis heeft 
kunnen nemen, miskent het algemeen beginsel van de eerbiediging van 
het recht van verdediging niet, en schendt evenmin de door de eiser 
aangevoerde artikelen 149 Grondwet of 56 Strafwetboek.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Volgens de eiser staat het niet vast dat de feiten waren gepleegd 
minder dan vijf jaar nadat hij de straf heeft ondergaan die bij vonnis van 
de correctionele rechtbank te Brussel van 24 oktober 1996 was opgelegd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, te dezen het 
uittreksel van het voormelde vonnis en de vermeldingen op de keerzijde 
van de laatste bladzijde, blijkt evenwel dat die straf volledig is onder-
gaan op 30 maart 2008.

Aangezien de telastleggingen dagtekenen van vóór 30 maart 2013, 
verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Derde middel

De eiser verwijt de appelrechters dat zij hun weigering om hem vrij-
stelling van straf of strafvermindering toe te kennen, als bepaald in 
artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, niet duidelijk genoeg met redenen 
hebben omkleed.

Die bepaling legt de rechter de verplichting op om rekening te houden 
met de reeds bij eindbeslissing uitgesproken straffen wanneer de nog te 
berechten en de reeds berechte misdrijven de opeenvolgende en voortge-
zette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet.

De bodemrechter beoordeelt in feite of die eenheid van opzet al dan 
niet aanwezig is, maar het staat aan het Hof om na te gaan of hij, op 
grond van zijn vaststellingen, haar al dan niet in aanmerking heeft 
kunnen nemen

Het arrest vermeldt dat de momenteel aan het hof van beroep voorge-
legde feiten niet voortvloeien uit hetzelfde opzet maar het gevolg zijn 
van het feit dat de eiser in hetzelfde type misdadigheid is hervallen, 
ondanks de tussenkomst van het Gerecht.

Het voormelde artikel 65, tweede lid, verbiedt het rechtscollege waar 
de nieuwe feiten aanhangig zijn gemaakt niet om te overwegen dat 
die feiten, die ondanks een waarschuwing van het gerecht andermaal 
werden gepleegd, voortvloeien uit de wil om hetzelfde soort misdrijven 
te blijven plegen en niet uit het in dat artikel bedoelde enig opzet.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun weigering om dat 
artikel toe te passen naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat hij reeds bij arrest van 18 januari 2011 veroor-
deeld werd tot 14 jaar gevangenisstraf wegens verkrachtingen en aanran-
dingen van de eerbaarheid. Hij voert aan dat de nieuwe feiten, samen 
met de reeds berechte feiten, de materiële samenloop van misdrijven 
opleveren, bedoeld in artikel 60 Strafwetboek, en dat naar luid van die 
bepaling de straf in geen enkel geval twintig jaar gevangenisstraf te 
boven mag gaan.

Hij leidt daaruit af dat hem geen straf van langer dan zes jaar mocht 
opgelegd worden, namelijk het verschil tussen dat maximum en de 
gevangenisstraf die bij het vorige arrest is opgelegd.

Artikel 60 Strafwetboek bepaalt dat bij samenloop van verscheidene 
wanbedrijven alle straffen samen worden opgelegd, zonder dat zij het 
dubbele van het maximum van de zwaarste straf te boven mogen gaan. 
Het bepaalt eveneens dat die straf in geen enkel geval twintig jaar 
gevangenisstraf te boven mag gaan.

Er is materiële samenloop van misdrijven in de zin van dat artikel 
wanneer de dader zich door opeenvolgende daden schuldig maakt aan 
verscheidene misdrijven zonder dat hij voor één van die misdrijven defini-
tief was veroordeeld op het ogenblik dat hij de andere misdrijven pleegde.
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Artikel 60 is niet alleen van toepassing wanneer de samenlopende 
misdrijven tegelijkertijd naar de rechters worden verwezen, maar ook 
wanneer zij achtereenvolgens naar dezelfde rechtbank of naar afzonder-
lijke rechtbanken worden verwezen.

In het geval van herhaling bovenop samenloop van wanbedrijven, 
moet de rechter eerst de straf vaststellen die elk van die samenlopende 
wanbedrijven lijkt te verdienen, met inachtneming van de herhaling, 
en dient hij vervolgens op de aldus vastgestelde straffen de regels toe te 
passen betreffende de samenloop van misdrijven. Met andere woorden, 
herhaling staat de rechter niet toe om de grenzen te overschrijden die 
artikel 60 op de cumulatie stelt.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het hof van beroep te 
Luik, bij arrest van 18 januari 2011, de eiser tot veertien jaar gevange-
nisstraf heeft veroordeeld en hem gedurende twintig jaar na afloop van 
die straf ter beschikking van de regering heeft gesteld, wegens verkrach-
tingen, aanrandingen van de eerbaarheid, vertonen van beelden die in 
strijd zijn met de goede zeden en kinderpornografie, feiten die in staat 
van herhaling gepleegd werden tussen 14 november 2000 en 13 oktober 2005.

Het bestreden arrest doet, van zijn kant, uitspraak over de strafvorde-
ring die tegen de eiser is ingesteld wegens feiten van dezelfde aard die hij, 
steeds in staat van herhaling, zou gepleegd hebben tussen 31 augustus 
2008 en 11 januari 2010, met andere woorden, vóór de veroordeling bij 
arrest van 18 januari 2011. 

Het betreft hier dus een materiële samenloop van misdrijven, met herha-
ling, die achtereenvolgens naar dezelfde rechter zijn verwezen. Het zwaarste 
misdrijf wordt, krachtens artikel 25 Strafwetboek, zoals dat op het ogenblik  
van de feiten van toepassing was, gestraft met ten hoogste tien jaar correc-
tionele gevangenisstraf, vermits het een misdaad betreft waarop tien tot 
vijftien jaar of langer opsluiting staat en die gecorrectionaliseerd was.

De voormelde correctionele gevangenisstraf kan met toepassing van 
artikel 56 Strafwetboek worden verhoogd tot twintig jaar. Die termijn, 
die overeenkomt met het maximum van de zwaarste op de eiser toepas-
selijke straf, stemt ook overeen met de duur van twintig jaar die 
krachtens artikel 60 de straf voor het geheel van de op 18 januari en 
22 december 2011 berechte feiten in geen enkel geval te boven kon gaan.

Het hof van beroep dat de eiser tot twaalf jaar gevangenisstraf veroor-
deelt wegens de misdrijven die in materiële samenloop met andere 
wanbedrijven zijn gepleegd en waarvoor de dader reeds veertien jaar 
gevangenisstraf had gekregen, legt samen een hoofdgevangenisstraf 
van in totaal zesentwintig jaar op en overschrijdt aldus de tweede door 
artikel 60 opgelegde grens met zes jaar.

Het middel is in zoverre gegrond.
Het eerste onderdeel dat niet tot een ruimere cassatie of tot een 

cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is, behoudens de onwettig-
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heid die hierna door schrapping moet worden ongedaan gemaakt, over-
eenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van meer dan zes jaar.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep 
en laat de andere helft ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

25 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Dister (bij de balie te 
Luik) en mevr. Wanlin (bij de balie te Brussel).

N° 256

2o kamer — 25 april 2012

(P.12.0665.F)

1O taalGeBrUik. — GerecHtszakeN (wet VaN 15 jUNi 1935). — iN eerste 
aaNleG. — strafzakeN. — VOOrlOPiGe HecHteNis. — ONDerzOeksGerecHteN 
Die UitsPraak DOeN OVer De HaNDHaViNG. — iNVerDeNkiNGGestelDe keNt GeeN 
VaN De laNDstaleN. — recHt OP VertaliNG VaN Het DOssier.

2O VOOrlOPiGe HecHteNis. — HaNDHaViNG. — ONDerzOeksGerecHteN. 
— iNVerDeNkiNGGestelDe keNt GeeN VaN De laNDstaleN. — recHt OP Verta-
liNG VaN Het DOssier.

3O ONDerzOek iN strafzakeN. — taalGeBrUik. — iNVerDeNkiNGGestelDe 
iN VOOrlOPiGe HecHteNis. — iNVerDeNkiNGGestelDe keNt GeeN VaN De laNDs-
taleN. — recHt OP VertaliNG VaN Het DOssier.

4O taalGeBrUik. — GerecHtszakeN (wet VaN 15 jUNi 1935). — iN eerste 
aaNleG. — strafzakeN. — VOOrlOPiGe HecHteNis. — ONDerzOeksGerecHteN 
Die UitsPraak DOeN OVer De HaNDHaViNG. — iNVerDeNkiNGGestelDe keNt GeeN 
VaN De laNDstaleN. — recHt VaN VerDeDiGiNG. — BijstaND VaN eeN tOlk eN 
VaN eeN aDVOcaat.

5O VOOrlOPiGe HecHteNis. — HaNDHaViNG. — ONDerzOeksGerecHteN. — 
iNVerDeNkiNGGestelDe keNt GeeN VaN De laNDstaleN. — recHt VaN VerDeDi-
GiNG. — BijstaND VaN eeN tOlk eN VaN eeN aDVOcaat.

6O recHt VaN VerDeDiGiNG. — strafzakeN. — VOOrlOPiGe HecHteNis. — 
ONDerzOeksGerecHteN Die UitsPraak DOeN OVer De HaNDHaViNG. — iNVerDeN-
kiNGGestelDe keNt GeeN VaN De laNDstaleN. — recHt VaN VerDeDiGiNG. — 
BijstaND VaN eeN tOlk eN VaN eeN aDVOcaat.
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1o tot 3o Noch de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 
noch de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
bepaalt dat de inverdenkinggestelde die noch de taal van de rechtspleging 
noch enige andere landstaal kent, recht heeft op vertaling van het dossier in 
zijn eigen taal  (1). (Art. 22, Taalwet Gerechtszaken)

4o tot 6o Voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis, is het recht van verdediging geëerbiedigd wanneer de inverden-
kinggestelde die de taal van de rechtspleging niet kent, wordt bijgestaan 
door een beëdigd tolk die hem op de hoogte brengt van de tegen hem inge-
brachte beschuldiging en wanneer zijn advocaat de kans gekregen heeft om 
zijn verweermiddelen daar zowel mondeling als schriftelijk voor te dragen.

(B.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling van 10 april 2012.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Noch de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, noch 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, bepaalt 
dat de inverdenkinggestelde die noch de taal van de rechtspleging noch 
enige andere landstaal kent, recht heeft op vertaling van het dossier in 
zijn eigen taal.

Voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis, is het recht van verdediging geëerbiedigd wanneer, zoals te 
dezen, de inverdenking-gestelde die de taal van de rechtspleging niet 
kent, werd bijgestaan door een beëdigde tolk die hem op de hoogte heeft 
gebracht van de tegen hem ingebrachte beschuldiging en zijn advocaat 
de kans gekregen heeft om er zijn verweermiddelen zowel mondeling als 
schriftelijk voor te dragen.

De appelrechters die oordelen dat de eiser, die Bulgaars spreekt, werd 
bijgestaan door een vertaalster die hem weergave deed van de toedracht 
van de vordering, in aanwezigheid van zijn advocaat, die werd gehoord 
en die een conclusie heeft neergelegd, verantwoorden hun beslissing 
naar recht om het hen voorgelegde verzoek tot vertaling van het dossier 
af te wijzen.

  (1)  Zie Cass. 18 dec. 2007, AR P.07.1332.F, AC 2007, nr. 643.

ARREST-2012-04.indb   1069 06/03/13   17:15



1070 ARRESTEN VAN CASSATIE 26.4.12 - N° 257

De grief die schending aanvoert van artikel 6 EVRM, is volledig afgeleid 
uit de vergeefs aangevoerde miskenning van het recht van verdediging.

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 overeenkomstig de wet is gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

25 april 2012 — 2o kamer — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Fraikin (bij de 
balie te Luik).

N° 257

1o kamer — 26 april 2012
(C.10.0276.N)

1O aUteUrsrecHt. — VeNNOOtscHaPPeN VOOr Het BeHeer VaN recHteN. — 
OPtreDeN iN recHte. — BeVOeGDHeiD. — OmVaNG. — HOeDaNiGHeiD eN BelaNG. 

2O VOrDeriNG iN recHte. — aUteUrsrecHt. — VeNNOOtscHaPPeN VOOr Het 
BeHeer VaN recHteN. — OPtreDeN iN recHte. — BeVOeGDHeiD. — OmVaNG. — 
HOeDaNiGHeiD eN BelaNG. 

3O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — DaaD. — fOUt. — 
VerscHilleNDe fOUteN. — eeNzelfDe scHaDe.

4O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — scHaDe. — BeGriP. 
VOrmeN. — VOrmeN. — VerscHilleNDe fOUteN. — eeNzelfDe scHaDe.

1o en 2o De vennootschappen voor het beheer van rechten zijn bevoegd om in 
rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten van de bij 
hen aangesloten rechthebbenden voor wiens rekening en op wiens verzoek 
zij overeenkomstig hun statuten de rechten beheren ; zij hebben aldus hoeda-
nigheid en belang om een rechtsvordering in te stellen tot betaling van scha-
devergoeding wanneer die rechten worden aangetast door een derde  (1). 
(Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek ; Artt. 62, §§ 1 en 2, 63, eerste lid, 
65, eerste en tweede lid, 66, eerste lid, 67, en 73 Auteurswet 1994) 

3o en 4o Verschillende fouten kunnen eenzelfde schade tot gevolg hebben  (2). 
(Artt. 1382 en 1383 BW) 

(BelGiscHe staat, miNister VaN ecONOmie, kmO’s,  
miDDeNstaND eN eNerGie, t. Vewa c.V.B.a. e.a.)

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
  (2)  Id.
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Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

sitUeriNG eN PrOceDUreVOOrGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan betrof de 
tegen eiser oorspronkelijk ingestelde vordering een betaling tot schade-
vergoeding op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek wegens 
een beweerde fout van eiser door de niet- of onwerkzame omzetting van 
de Europese Richtlijn 92/100 van de Raad van 19 november 1992 betref-
fende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 
op het gebied van intellectuele eigendom.

Verweerders, zijnde instellingen die voor het beheer van de rechten 
van de auteurs en auteursverenigingen zorgen, stelden dat, bij ontsten-
tenis van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten, de Belgische wetsarti-
kelen nopens het leenrecht dode letter bleven, zodat in weerwil van de 
Europeesrechtelijke en internrechtelijke bepalingen, de door hen verte-
genwoordigde auteurs in België nog steeds geen vergoeding voor uitlening 
ontvangen hoewel zij daarop sinds 1 juli 1994 gerechtigd zijn, minstens 
gerechtigd hadden moeten zijn, door de gehele implementatie van de 
hogervermelde Europese Richtlijn 92/100 in België door de Belgische 
Staat. Hierdoor zouden de vertegenwoordigde auteurs volgens verweer-
ders zeer belangrijke inkomsten uit leenrecht derven sinds 1 juli 1994.

2. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 
18 november 2003 werd de vordering onontvankelijk verklaard. De tegen- 
en tusseneisen van eiser werden zonder voorwerp verklaard.

Verweerders tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis, en eiser 
tekende incidenteel beroep aan. 

3. Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest werden de debatten 
beperkt tot de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van 
verweerders (rechtsmacht, belang van verweerders en verjaring).

Het bestreden arrest verklaarde het hoger beroep van verweerders en 
het incidenteel van eiser ontvankelijk, hervormde het bestreden vonnis 
behoudens in zoverre het de gerechtskosten begrootte en verklaarde de 
oorspronkelijke vordering van verweerders deels ontvankelijk, namelijk 
in zoverre zij betrekking heeft op schade geleden vanaf 1 januari 1997, 
stelde vast dat de oorspronkelijke vordering van verweerders verjaard 
is in zoverre zij betrekking heeft op schade geleden tussen 1 juli 1994 en 
31 december 1996 en stelde de zaak voor het overige voor verdere behan-
deling uit op een latere zitting.

4. Met zijn voorziening tekende eiser cassatieberoep aan tegen het 
bestreden arrest dat de door hem ingeroepen exceptie van verjaring 
gedeeltelijk afwees.

Eiser voert twee cassatiemiddelen aan.

BesPrekiNG VaN Het eerste cassatiemiDDel

5. Bij dit eerste middel oefent eiser kritiek uit op het bestreden arrest 
in zoverre dit de vordering van verweersters ontvankelijk verklaarde, 
na geoordeeld te hebben dat verweersters beschikten over het vereiste 
belang om tegen eiser een vordering in te stellen. In dit middel wordt 
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schending aangevoerd van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, 
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, en de artikelen 62 
tot en met 67 en 73 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-
recht en de naburige rechten (hierna te noemden de “Auteurswet 1994”). 

Het middel bevat vier verschillende kritieken. 
6. Eiser verwijt het hof van beroep vooreerst in een eerste grief een 

motiveringsgebrek door niet geantwoord te hebben op zijn conclusie, 
waarin hij het bestaan van een persoonlijk en rechtstreeks, d.i. eigen 
belang in hoofde van verweersters betwistte, “omdat verweersters zich 
beperkten tot het inroepen van een “gezamenlijk onverdeeld belang” 
en het op grond van artikel 1382 B.W. vorderen van een “collectieve” 
of “gezamenlijke” schadevergoeding, geleden door een “groepering van 
acht auteursverenigingen samen zonder een persoonlijke, individuele 
schade” aan te tonen.” 

7. Het arrest verwerpt en beantwoordt naar mijn mening het in het 
middel bedoelde verweer inzake het ontbreken van een eigen persoon-
lijk en rechtstreeks belang van de verweersters, met het oordeel dat de 
verweersters, wier eigen doel onder meer bestaat in het innen, beheren 
en uitkeren van gelden die voortvloeien uit auteursrechten en in het 
behartigen van de belangen van de auteurs, blijk geven van het wette-
lijk vereiste belang om in hun naam schadevergoeding op grond van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek te vorderen wegens het beweer-
delijk foutief nalaten van de overheid om een Koninklijk besluit uit te 
vaardigen teneinde de vergoedingen voor uitlening van werken toeko-
mende aan de auteurs, laat staan de billijke vergoeding, te bepalen.

Het middel lijkt mij aldus in zoverre feitelijke grondslag te missen.
8. Eiser vervolgt in een tweede grief dat in zoverre het arrest de aanwe-

zigheid van een collectief belang in hoofde van verweersters voldoende 
acht omdat er “een duidelijke evolutie bestaat in de richting van de 
erkenning van rechtsvorderingen gegrond op een collectief belang”, het 
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, overeen-
komstig dewelke, tenzij de wet anders bepaalt, de rechtsvordering, inge-
steld door een natuurlijke of rechtspersoon niet kan worden toegelaten 
indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft. 

9. Het arrest oordeelt niet dat een collectief belang van de verweer-
sters voldoende is. Het stelt integendeel wel dat het belang persoonlijk 
en rechtstreeks moet zijn, “hoewel” er een duidelijke evolutie bestaat 
in de richting van een erkenning van rechtsvorderingen gegrond op een 
collectief belang, zonder dat het dus zelf deze laatste stelling onder-
schrijft. Het oordeelt aldus niet dat er een persoonlijk en rechtstreeks 
belang is “omdat” het de aanwezigheid van een collectief belang daartoe 
voldoende zou achten. 

Het middel gaat naar mijn mening dan ook uit van een verkeerde 
lezing van het bestreden arrest en mist feitelijke grondslag.

10. De derde grief voert opnieuw een motiveringsgebrek aan. Bij gebrek 
aan antwoord op het hiervoor aangehaalde middel, waarin uitdrukkelijk, 
met verwijzing naar cassatierechtspraak en rechtsleer, was gewezen op 
de noodzakelijk toelating door de wet voor het inroepen van een collec-

ARREST-2012-04.indb   1072 06/03/13   17:15



N° 257 - 26.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1073

tief belang bij het optreden in rechte van een groepering, zou het arrest 
volgens eiser ook om die reden niet regelmatig gemotiveerd zijn 

11. Aangezien, zoals uiteengezet bij de bespreking van de tweede grief, 
het arrest niet oordeelt dat een collectief belang voldoende is, behoefden 
de appelrechters niet te antwoorden op het in het middel bedoelde verweer 
met betrekking tot de noodzakelijke “toelating door de wet” voor het 
inroepen van een collectief belang, verweer dat ter zake niet meer dienend 
was. Het middel lijkt mij in zoverre niet aangenomen te kunnen worden. 

12. Ten slotte verwijt eiser in een vierde grief het hof van beroep geoor-
deeld te hebben dat het bestaan van het wettelijk vereiste belang in 
hoofde van verweersters om schadevergoeding van eiser te eisen wegens 
het niet naleven van de vermelde Europese Richtlijn een logisch verant-
woord gevolg is van hun statuut van beheersvennootschappen in de zin 
van de artikelen 62 tot en met 67 en 73 van de Auteurswet 1994. 

13. Artikel 62, § 1, van de Auteurswet 1994, zoals te dezen van toepas-
sing in de versie voor de wijziging ervan door artikel 23 van de wet van 
22 mei 2005, bepaalt dat de auteur recht heeft op een vergoeding in geval 
van uitlening van werken van letterkunde, databanken, fotografische 
werken of partituren van muziekwerken onder de voorwaarden genoemd 
in artikel 23.

Artikel 62, § 2, van die wet, bepaalt dat de auteur, de uitvoerende 
kunstenaar en de producent recht hebben op een vergoeding in geval 
van uitlening van geluidswerken of audiovisuele werken onder de voor-
waarden genoemd in de artikelen 23 en 47. 

Krachtens artikel 63, eerste lid, van die wet, bepaalt de Koning, na 
raadpleging van de instellingen en vennootschappen voor het beheer van 
de rechten, het bedrag van de in artikel 62 bedoelde vergoedingen inzake 
openbare uitlening. Deze worden geïnd door de vennootschappen voor 
het beheer van de rechten. 

Krachtens artikel 65, eerste lid en tweede lid, van die wet, zoals te dezen 
van toepassing voor de opheffing ervan door de wet van 10 december 2009, 
zijn de bepalingen van hoofdstuk VII van toepassing op al wie de bij 
deze wet erkende rechten int of verdeelt voor rekening van verschil-
lende rechthebbenden en moet het beheer worden waargenomen door een 
vennootschap die op regelmatige wijze is opgericht in één van de landen 
van de Europese Unie, waar zij op geoorloofde wijze als vennootschap 
voor de inning en de verdeling van die rechten werkzaam is.

Krachtens artikel 66, eerste lid, van die wet, heeft de vennootschap de 
plicht de rechten te beheren die door deze wet worden erkend wanneer 
de rechthebbende daarom verzoekt en dat verzoek overeenstemt met de 
doelstelling en de statuten van de vennootschap. 

Krachtens artikel 66, derde lid, van die wet, kunnen de statuten, niette-
genstaande enig andersluidend beding, een rechthebbende niet beletten 
om het beheer van een of meer categorieën van werken of prestaties van 
zijn repertoire toe te vertrouwen aan de vennootschap van zijn keuze of 
om het beheer zelf uit te oefenen.

Artikel 67 van die wet bepaalt dat, om op het nationale grondgebied 
werkzaam te kunnen zijn, de in artikel 65 bedoelde vennootschappen een 
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vergunning moeten bezitten van de minister bevoegd voor het auteurs-
recht.

Krachtens artikel 73 van die wet, zijn de vennootschappen bevoegd om 
in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten die 
zij krachtens de statuten beheren. 

Uw Hof oordeelde reeds in zijn arrest van 26 april 2001 dat nu een 
vennootschap voor het beheer van de in de Auteurswet 1994 erkende 
rechten krachtens de wet gerechtigd is de rechten van de bij haar aange-
sloten leden te innen en, bij gebreke aan betaling, in rechte betaling van 
deze rechten te vorderen, zij hoedanigheid en belang heeft in de zin van 
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, om een vordering in 
te stellen, strekkende tot betaling van de door voormelde wet erkende 
rechten, en dat de omstandigheid dat zij een lasthebber opdracht heeft 
gegeven om deze rechten te innen, hieraan geen afbreuk doet  (1). 

Een arrest van Uw Hof van 16 januari 2009 preciseerde voor welke 
auteursrechtelijk gerechtigden de beheersvennootschappen kunnen 
optreden en oordeelde dienaangaande dat uit het geheel van de erin 
geciteerde wettelijke bepalingen volgt dat de vennootschappen voor het 
beheer van de rechten bevoegd zijn om in rechte op te treden met het 
oog op de verdediging van de rechten van de bij hen aangesloten recht-
hebbenden voor wiens rekening en op wiens verzoek hun statuten de 
rechten beheren, maar dat diezelfde vennootschappen, niettegenstaande 
enig andersluidend beding in de statuten, daarentegen niet bevoegd zijn 
om in rechte vergoeding te vorderen voor bij hen niet aangesloten recht-
hebbenden  (2). 

Het O.M. had in zijn andersluidende conclusie geconcludeerd dat 
artikel 73 van de Auteurswet 1994 de beheersvennootschap toelaat, in 
zoverre dit in de statuten wordt bepaald, om in rechte op te treden niet 
alleen ter verdediging van de rechten van aangesloten leden, maar ook 
voor het collectief belang voor de categorieën van leden die ze statutair 
beheert, zonder nochtans de beheersvennootschap te ontslaan van haar 
verplichting de gegrondheid van haar aanspraak te bewijzen. Deze visie, 
die in de Franse rechtspraak  (3) en in een deel van de rechtsleer  (4) terug 
te vinden is, werd evenwel door Uw Hof niet gevolgd. 

Ik meen dan ook dat, conform de regel verwoord in voormeld arrest van 
16 januari 2009, uit het geheel van de voormelde wettelijke bepalingen 
volgt dat de vennootschappen voor het beheer van de rechten bevoegd zijn 
om in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten 
van de bij hen aangesloten rechthebbenden voor wiens rekening en op 
wiens verzoek zij overeenkomstig hun statuten de rechten beheren.

Dat het in casu niet gaat om een vordering tot schadevergoeding wegens  
een inbreuk op auteursrechten, maar om een vordering tot  schadevergoeding 
wegens een voor de rechthebbenden nadelige niet-omzetting van een 

  (1)  Cass. 26 april 2001, AR C.99.0116.N, AC 2001, nr. 233. 
  (2)  Cass. 16 jan. 2009, AR C.06.0343.N, AC 2009, nr. 37.
  (3)  Zie Paris, 28 maart 1994, RIDA 1994, 464. 
  (4)  A. BereNBOOm, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2008, 

437. 
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Europese Richtlijn, die hun recht op de in artikel 62 van de Auteurswet 
1994 bedoelde vergoeding aantast, lijkt mij geen incidentie te hebben 
op de toepasselijkheid van deze regel. Het instellen van die vordering 
door de beheersvennootschappen dient immers beschouwd ter worden 
als een “optreden in rechte met het oog op de verdediging van de rechten 
die zij krachtens de statuten beheren” waarvoor zij krachtens artikel 73 
van de Auteurswet 1994 uitdrukkelijk bevoegd zijn. Artikel 73 van de 
Auteurswet 1994 bevestigt immers het principe dat de beheersvennoot-
schappen alle handelingen kunnen stellen die de belangen van hun 
vennoten ten goede komen en verleent aan die beheersvennootschappen 
een ruime bevoegdheid die ook betrekking heeft op procedures in het 
algemeen belang van hun aangesloten leden  (1). 

Deze vennootschappen hebben aldus hoedanigheid en belang in de zin 
van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek om een rechts-
vordering in te stellen tot betaling van schadevergoeding wanneer die 
rechten worden aangetast door een derde.

De appelrechters stellen vast dat de verweersters regelmatig opge-
richte rechtspersonen zijn in de zin van artikel 65 van de Auteurswet 
1994, dat zij elk, conform artikel 67 van die wet, bij ministerieel besluit 
erkend werden als vennootschappen die gemachtigd worden om de bij de 
wet erkende auteursrechten te innen en te verdelen onder de rechtheb-
benden en dat de verweersters, althans tot 1 januari 2004, datum waarop 
Reprobel als representatieve beheersvennootschap optreedt, belast 
waren met de inning en de verdeling van de vergoeding vastgesteld bij 
de artikelen 62 en 63 van de Auteurswet 1994. 

De appelrechters konden dan ook naar mijn mening zonder misken-
ning van de aangevoerde wettelijke bepalingen wettig oordelen dat 
de verweersters, gelet op de hen bij artikel 73 van de Auteurswet 1994 
verleende bevoegdheid om in rechte op te treden met het oog op de verde-
diging van de rechten die zij krachtens de statuten beheren, blijk geven 
van bet vereiste belang om in naam van hun aangesloten rechthebbenden 
schadevergoeding op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
te vorderen wegens het beweerdelijk foutief nalaten van de overheid om 
een Koninklijk besluit uit te vaardigen teneinde de vergoedingen voor 
uitlening van werken toekomende aan de auteurs, laat staan de billijke 
vergoeding, te bepalen. 

Het middel lijkt mij in zoverre niet aangenomen te kunnen worden. 

BesPrekiNG VaN Het tweeDe cassatiemiDDel

14. Bij het tweede cassatiemiddel bekritiseert eiser het bestreden 
arrest in zoverre het de exceptie van verjaring verwerpt als ongegrond. 
In dit middel wordt schending aangevoerd van de artikelen 149 van de 
gecoördineerde Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 100, eerste lid, 1°, van het Koninklijk besluit van 17 juli 1991 
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1)  C. liBert, “art. 73”, in F. BrisON en H. VaNHees (eds.), Huldeboek Jan Corbet, de 
Belgische auteurswet. — artikelsgewijze commentaar, Brussel, Larcier, 2006, 343. 
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19. In het derde onderdeel voert eiser aan dat het arrest, dat niet vast-
stelt dat het in voorliggende geval nieuwe schadegevolgen betreft van 
éénzelfde onrechtmatige overheidsdaad, niet zonder schending van arti-
kelen 100, eerste lid, 1o van het Koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende 
coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit en 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek kon oordelen dat het niet tijdig (vóór 1 juli 1994) 
implementeren van de Richtlijn 92/100 en het verzuim van latere imple-
mentatie “verschillende” onrechtmatige overheidsdaden uitmaakten 
die aanleiding gaven tot — overigens niet vastgestelde — onderscheiden 
schuldvorderingen en afzonderlijke “nieuwe schadegevolgen”. 

20. Krachtens artikel 100, eerste lid, 1o, van het Koninklijk besluit van 
17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabi-
liteit, zijn verjaard en voorgoed vervallen ten voordele van de Staat, 
de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze 
bepaalde overlegging niet is geschied binnen een termijn van vijf jaar 
te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan zij zijn ontstaan. 

Overeenkomstig die bepaling neemt deze bijzondere verjaringstermijn 
voor schuldvorderingen op de Staat een aanvang op de eerste januari 
van het begrotingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan. 

Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 16 februari 2006 dat, behoudens 
andersluidende wettelijke bepalingen, die vijfjarige verjaringsternijn in 
de regel geldt voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat  (1). 

Uw Hof oordeelde in hetzelfde arrest dat, in geval van een onrecht-
matige overheidsdaad, de schuldvordering, in de regel, tot stand komt 
op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige 
verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat ; de omstandig-
heid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vast-
staat, doet hieraan geen afbreuk. 

Uw Hof bevestigde in zijn arrest van 20 december 2007 deze regel, en 
oordeelde tevens dat wanneer er ingevolge éénzelfde onrechtmatige 
overheidsdaad nieuwe schadegevolgen optreden waarvan de toekomstige 
verwezenlijking bij het ontstaan van de eerste schade niet naar redelijke 
verwachting vaststaat, de verjaringstermijn dan slechts een aanvang 
neemt op de eerste januari van het begrotingsjaar waarin deze bijko-
mende schuldvordering voor de nieuwe schadegevolgen is ontstaan  (2). 

Dit arrest van 20 december 2007 betreft, zoals het hierboven geciteerde 
arrest van 16 februari 2006, echter duidelijk de situatie waarin er sprake 
is van “éénzelfde onrechtmatige overheidsdaad” die na verloop van tijd 
nieuwe schadegevolgen doet ontstaan, waarvan aanvankelijk niet zeker 
was dat zij zouden ontstaan. De schuldvordering met betrekking tot die 
schade ontstaat dan pas op het ogenblik waarop zij is opgetreden, zodat 
de vijfjarige verjaringstermijn dan pas loopt vanaf 1 januari van het jaar 
waarin die nieuwe schade is opgetreden.

Deze hypothese wordt in de huidige zaak echter niet geviseerd ; de 
aan de orde zijnde vraag is immers juist of er al dan niet sprake is van 

  (1)  Cass. 16 feb. 2006, AR C.05.0022.N, AC 2006, nr. 98.
  (2)  Cass. 20 dec. 2007, AR C.06.0385.N, AC 2007, nr. 651.
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“éénzelfde onrechtmatige overheidsdaad”. De vaststelling van nieuwe 
schadegevolgen is daar vreemd aan.

Verschillende fouten kunnen éénzelfde schade tot gevolg hebben. Het 
is niet zo dat de rechter enkel zou kunnen beslissen dat er verschillende 
onrechtmatige overheidsdaden zijn mits hij vaststelt dat de nieuwe 
onrechtmatige overheidsdaden nieuwe schadegevolgen hebben.

De appelrechters konden dan ook wettig oordelen dat het niet tijdig 
implementeren van de Richtlijn 92/100 vóór 1 juli 1994 en het verzuim 
van latere implementatie verschillende onrechtmatige overheidsdaden 
zijn, zonder dat zij daarbij dienden vast te stellen dat er nieuwe schade-
gevolgen zijn. 

Het onderdeel dat aanvoert dat er slechts sprake kan zijn van verschil-
lende onrechtmatige overheidsdaden, mits zij nieuwe schadegevolgen 
betreffen, lijkt mij dan ook te berusten op een onjuiste rechtsopvatting 
en naar recht te falen. 

De VOrDeriNG tOt BiNDeNVerklariNG

21. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de 
vordering tot bindendverklaring.

Conclusie : verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 29 september 2009.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 1 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling 

Eerste middel

1. Het arrest verwerpt en beantwoordt het in het middel bedoelde 
verweer met het oordeel dat de verweersters, wier eigen doel onder meer 
bestaat in het innen, beheren en uitkeren van gelden die voortvloeien 
uit auteursrechten en in het behartigen van de belangen van de auteurs, 
blijk geven van het wettelijk vereiste belang om in hun naam schade-
vergoeding op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek te vorderen 
wegens het beweerdelijk foutief nalaten van de overheid om een konink-
lijk besluit uit te vaardigen teneinde de vergoedingen voor uitlening van 
werken toekomende aan de auteurs, laat staan de billijke vergoeding,  
te bepalen.
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Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

2. Het arrest oordeelt niet dat een collectief belang voldoende is.

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, berust het op een 
verkeerde lezing van het arrest en mist het bijgevolg feitelijke grond-
slag.

3. Aangezien het arrest niet oordeelt dat een collectief belang 
voldoende is, behoefden de appelrechters niet te antwoorden op het 
in het middel bedoelde verweer met betrekking tot de noodzakelijke 
“toelating door de wet” voor het inroepen van een collectief belang, dat 
niet meer dienend was.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

4. Artikel 62, § 1, Auteurswet 1994, zoals te dezen van toepassing, 
bepaalt dat de auteur recht heeft op een vergoeding in geval van uitle-
ning van werken van letterkunde, databanken, fotografische werken 
of partituren van muziekwerken onder de voorwaarden genoemd in 
artikel 23.

Artikel 62, § 2, Auteurswet 1994 bepaalt dat de auteur, de uitvoerende 
kunstenaar en de producent recht hebben op een vergoeding in geval 
van uitlening van geluidswerken of audiovisuele werken onder de voor-
waarden genoemd in de artikelen 23 en 47.

Krachtens artikel 63, eerste lid, Auteurswet 1994 bepaalt de Koning, na 
raadpleging van de instellingen en vennootschappen voor het beheer van 
de rechten, het bedrag van de in artikel 62 bedoelde vergoedingen inzake 
openbare uitlening. Deze worden geïnd door de vennootschappen voor 
het beheer van de rechten.

Krachtens artikel 65, eerste en tweede lid, Auteurswet 1994, zoals te 
dezen van toepassing, zijn de bepalingen van hoofdstuk VII van toepas-
sing op al wie de bij deze wet erkende rechten int of verdeelt voor reke-
ning van verschillende rechthebbenden en moet het beheer worden waar-
genomen door een vennootschap die op regelmatige wijze is opgericht in 
een van de landen van de Europese Unie, waar zij op geoorloofde wijze 
als vennootschap voor de inning en de verdeling van die rechten werk-
zaam is. 

Krachtens artikel 66, eerste lid, Auteurswet 1994, heeft de vennoot-
schap de plicht de rechten te beheren die door deze wet worden erkend 
wanneer de rechthebbende daarom verzoekt en dat verzoek overeen-
stemt met de doelstelling en de statuten van de vennootschap.

Artikel 67 Auteurwet 1994 bepaalt dat, om op het nationale grondgebied 
werkzaam te kunnen zijn, de in artikel 65 bedoelde vennootschappen een 
vergunning moeten bezitten van de minister bevoegd voor het auteurs-
recht.

Krachtens artikel 73 Auteurswet 1994, zijn de vennootschappen bevoegd 
om in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten 
die zij krachtens de statuten beheren.

5. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de vennootschappen 
voor het beheer van de rechten bevoegd zijn om in rechte op te treden 
met het oog op de verdediging van de rechten van de bij hen aangesloten 
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rechthebbenden voor wiens rekening en op wiens verzoek zij overeen-
komstig hun statuten de rechten beheren.

Deze vennootschappen hebben aldus hoedanigheid en belang in de zin 
van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek om een rechtsvordering 
in te stellen tot betaling van schadevergoeding wanneer die rechten 
worden aangetast door een derde.

6. De appelrechters stellen vast dat : 
 — de verweersters regelmatig opgerichte rechtspersonen zijn in de zin 

van artikel 65 Auteurswet 1994 ;
 — zij elk, conform artikel 67 Auteurswet 1994, bij ministerieel besluit 

erkend werden als vennootschappen die gemachtigd worden om de bij de 
wet erkende auteursrechten te innen en te verdelen onder de rechtheb-
benden ;

 — de verweersters, althans tot 1 januari 1994, datum waarop Reprobel 
als representatieve beheersvennootschap optreedt, belast waren met de 
inning en de verdeling van de vergoeding vastgesteld bij de artikelen 62 
en 63 Auteurswet 1994.

7. De appelrechters oordelen, zonder miskenning van de aangevoerde 
wettelijke bepalingen, dat de verweersters, gelet op de hen bij artikel 73 
Auteurswet 1994 verleende bevoegdheid om in rechte op te treden met 
het oog op de verdediging van de rechten die zij krachtens de statuten 
beheren, blijk geven van het vereiste belang om in hun naam schade-
vergoeding op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek te vorderen 
wegens het beweerdelijk foutief nalaten van de overheid om een konink-
lijk besluit uit te vaardigen teneinde de vergoedingen voor uitlening 
van werken toekomende aan de auteurs, laat staan de billijke vergoe-
ding, te bepalen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

10. Verschillende fouten kunnen eenzelfde schade tot gevolg hebben.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat er slechts sprake kan zijn van 

opeenvolgende onrechtmatige overheidsdaden, op voorwaarde dat de 
latere overheidsdaden nieuwe schadegevolgen veroorzaken, berust op 
een verkeerde rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Gryse en 
mevr. Geinger.
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N° 258

1o kamer — 26 april 2012
(C.10.0530.N)

1O DwaNGsOm. — mODaliteiteN. — BeOOrDeliNG. — taak VaN De recHter. 

2O ONaaNtastBare BeOOrDeliNG DOOr De feiteNrecHter. — 
DwaNGsOm. — mODaliteiteN. 

1o en 2o De rechter beoordeelt onaantastbaar de modaliteiten van de gevor-
derde dwangsom  (1). (Art. 1385bis, eerste en vierde lid, Gerechtelijk 
Wetboek) 

(GemeeNte VlOesBerG t. milieUfrONt Omer wattez V.z.w. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal (uittreksel) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BesPrekiNG VaN Het zesDe cassatiemiDDel

In het zesde cassatiemiddel voert eiseres schending aan van het 
beschikkingsbeginsel omdat het bestreden arrest ultra petita beslist de 
dwangsom te doen ingaan vanaf de betekening van het arrest en niet 
zoals in de conclusies van verweersters gesuggereerd pas 14 dagen na die 
betekening. 

Krachtens artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
kan de rechter op vordering van één der partijen de wederpartij veroor-
delen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval 
aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op 
schadevergoeding indiend daartoe gronden zijn. 

Krachtens artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, kan 
de rechter bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere 
termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Een veroordeling onder verbeurte van een dwangsom moet worden 
gevorderd, maar de rechter oordeelt vrij over de modaliteiten. De voor-
stellen van de eisende partij zijn voor de rechter suggesties maar de 
rechter oordeelt vrij over de modaliteiten  (2). 

Het toekennen van een termijn behoort tot de modaliteiten van de 
dwangsom, waaromtrent de feitenrechter onaantastbaar oordeelt  (3). 

Uw Hof besliste in zijn arrest van 16 november 1999 overigens dat aan 
de voorwaarde gesteld door artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 
dat een dwangsom slechts opgelegd kan worden “op vordering van één 
der partijen” geen verdere betekenis toekomt dan dat de rechter van de 
hem gegeven bevoegdheid geen gebruik kan maken als dat niet regel-
matig is gevorderd  (4). 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
  (2)  K. waGNer, Dwangsom, in APR, Mechelen, Story-Scientia, 2003, 23 ; G. BallON, 

Dwangsom, in APR, Gent, Story-Scientia, 1980, nr. 63. 
  (3)  K. waGNer, op. cit., 27.
  (4)  Cass. 16 nov. 1999, AR P.97.1655.N, AC 1999, nr. 608.
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Het middel lijkt mij dienvolgens niet aangenomen te kunnen worden.
Conclusie : verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 2 april 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 1 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

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

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zesde middel 

16. Krachtens artikel 1385bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de 
rechter op vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen tot 
betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval aan de 
hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op scha-
devergoeding indien daartoe gronden zijn.

Krachtens artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, kan 
de rechter bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere 
termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.

17. Deze bepalingen laten de beoordeling van de modaliteiten van de 
gevorderde dwangsom over aan de onaantastbare beoordeling van de 
rechter.

18. De appelrechters vermochten derhalve zonder schending van het 
beschikkingsbeginsel de door de verweersters gevorderde dwangsom te 
laten ingaan vanaf de betekening van de beslissing, ook al verzochten de 
verweersters deze te laten ingaan veertien dagen na de betekening van 
de beslissing.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vordering tot bindendverklaring

19. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de 
vordering tot bindendverklaring die de eiseres heeft ingesteld.

Dictum
Het Hof, 
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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26 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de 
heer Wouters.

N° 259

1o kamer — 26 april 2012
(C.10.0534.N. — C.10.0535.N)

1O GerecHtskOsteN. — BUrGerlijke zakeN. — PrOceDUre VOOr De feiteN-
recHter. — recHtsPleGiNGsVerGOeDiNG. — meerDere PartijeN. — zelfDe iN 
Het ONGelijk GestelDe Partij. — BeDraGeN. — GreNs. 

2O wetteN. DecreteN. OrDONNaNties. BeslUiteN. — werkiNG iN De 
tijD eN iN De rUimte. — werkiNG iN De tijD. — alGemeeN. — NieUwe wet. — 
DraaGwijDte. 

3O wetteN. DecreteN. OrDONNaNties. BeslUiteN. — werkiNG iN De 
tijD eN iN De rUimte. — werkiNG iN De tijD. — NieUwe wet. — tOePassiNG. — 
VerzekeriNG. — laNDVerzekeriNG. — VerjariNG. — NieUwe GrOND VaN stUi-
tiNG Of scHOrsiNG. 

4O VerzekeriNG. — laNDVerzekeriNG. — VerjariNG. — NieUwe wet. — 
NieUwe GrOND VaN stUitiNG Of scHOrsiNG. — werkiNG iN De tijD.

5O VerjariNG. — BUrGerijke zakeN. — stUitiNG. — NieUwe wet. — NieUwe 
stUitiNGsGrOND. — werkiNG iN De tijD. — tOePassiNG. — laNDVerzekeriNG.

6O VerjariNG. — BUrGerijke zakeN. — scHOrsiNG. — NieUwe wet. — NieUwe 
scHOrsiNGsGrOND. — werkiNG iN De tijD. — tOePassiNG. — laNDVerzekeriNG. 

1o Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding lastens een zelfde 
in het ongelijk gestelde partij genieten, geniet ieder van hen de rechtsple-
gingsvergoeding overeenstemmend met het bedrag van zijn vordering, met 
dien verstande dat het gecumuleerd bedrag van deze rechtsplegingsvergoe-
dingen het dubbele van de maximale rechtsplegingsvergoeding, waarop de 
begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen aanspraak 
kan maken, niet mag overschrijden  (1). (Artt. 1017, eerste lid, 1018, 6o, en 
1022, eerste en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek) 

2o Een nieuwe wet is in de regel van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder 
vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten  (2). (Art. 2 BW) 

3o, 4o, 5o en 6o De wet die een grond van stuiting of schorsing van de verja-
ring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar bepaalt 
die niet voorkomt in de wet die van toepassing is op het ogenblik van het 
ontstaan van de vordering, is vanaf haar inwerkingtreding van toepas-

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
  (2)  Id.
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sing op die verjaring, voor zover bedoelde rechtsvordering alsdan nog niet 
verjaard is krachtens de oude wet  (1). (Art. 2 BW ; Artt. 34, § 2, eerste lid, 
en 35, § 3bis, Wet Landverzekeringsovereenkomst  (2))

(VermeUleN-VaN HUffeleN B.V.B.a. t. marie staDsBaDer N.V. e.a. ; 
alliaNz BelGiUm N.V. t. marie staDsBaDer N.V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Ch. Vandewal (uittreksels) :

i. De zaak c.10.0534.N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.B. Bespreking van het tweede cassatiemiddel

10. In het tweede cassatiemiddel voert eiseres de B.V.B.A. Vermeulen-
Van Huffelen schending aan van de artikelen 557 t.e.m. 562, 618, 1017, 1018, 
1022, zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij wet van 21 februari 2010, 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, en van de artikelen 1, 2 en 3 van 
het K.B. van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechts-
plegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 
en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 
tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.

Eiseres verwijt de appelrechters de rechtsplegingsvergoedingen die 
de eiseres aan de verweerders in hoger beroep verschuldigd is, niet te 
hebben bepaald op grond van de waarde van de verschillende vorderingen 
in hoger beroep van de verweerders, maar op basis van de som van de 
bedragen tot betaling waarvan eiseres, in hoofdsom, in eerste aanleg ten 
aanzien van de verweerders werd veroordeeld. 

11. Krachtens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
verwijst, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs 
ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onvermin-
derd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt. 

Krachtens artikel 1018, 6o, van het Gerechtelijk Wetboek, omvatten de 
kosten : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6o De rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022. 
De rechtsplegingsvergoeding is, naar luid van artikel 1022, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek, een forfaitaire tegemoetkoming in de 
kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 

Krachtens artikel 1022, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals te dezen van toepassing, bedraagt, wanneer meerdere partijen de 
rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het ongelijk gestelde 
partij genieten, het bedrag ervan maximum het dubbel van de maximale 
rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om 
de hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken. Ze wordt door de 
rechter tussen de partijen verdeeld. 

  (1)  Id.
  (2)  Art. 35, § 3bis, Wet Landverzekeringsovereeenkomst, zoals ingevoegd bij Wet 

22 aug. 2002. 

ARREST-2012-04.indb   1083 06/03/13   17:15



1084 ARRESTEN VAN CASSATIE 26.4.12 - N° 259

Wanneer verscheidene partijen elk afzonderlijk schadevergoeding 
vorderen vanwege een in het ongelijk gestelde partij, en deze in het 
ongelijk gestelde partij veroordeeld wordt tot betaling van afzonder-
lijke schadevergoedingen aan al deze partijen, kan elk van hen lastens 
de in het ongelijk gestelde partij aanspraak maken op een rechtsple-
gingsvergoeding die per vordering, dus voor elke in het gelijk gestelde 
partij afzonderlijk, moet worden begroot.

Ik meen dat uit de hierboven geciteerde wettelijke bepalingen immers 
volgt dat wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding lastens 
een zelfde in het ongelijk gestelde partij genieten, ieder van hen de 
rechtsplegingsvergoeding geniet overeenstemmend met het bedrag van 
zijn rechtsvordering, met dien verstande dat het gecumuleerd bedrag van 
deze rechtsplegingsvergoedingen het dubbele van de maximale rechts-
plegingsvergoeding niet mag overschrijden waarop de begunstigde die 
gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen aanspraak kan maken. 

De rechter dient aldus eerst ut singuli het bedrag te bepalen dat hij 
toekent aan elke eiser om deze bedragen dan te cumuleren en, zo het 
behoort, te plafonneren op het maximumbedrag voorzien door de wet. 
Deze regeling moet ook toepasselijk worden geacht wanneer meerdere 
verweerders gezamenlijk worden veroordeeld  (1). 

De appelrechters die de aan ieder der verweerders toekomende rechts-
plegingsvergoeding berekent op basis van het gecumuleerd bedrag van 
de vorderingen, schenden dan ook naar mijn mening de voormelde wets-
bepalingen.

Het middel lijkt mij dan ook gegrond te zijn.

II. De zaak c.10.0535.N

II. A. Bespreking van het eerste cassatiemiddel

12. In het eerste cassatiemiddel voert eiseres de N.V. Allianz Belgium 
schending aan van de artikelen 2, 2244 en 2257 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de artikelen 34, § 2, 35, § 2, 35, § 3bis en 86 van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (hierna te noemen de 
“Wet Landverzekeringsovereenkomst”). Zij verwijten de appelrechters 
aan artikel 35, § 3bis, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst terug-
werkende kracht te verlenen. Wanneer voorafgaand aan 19 januari 2003, 
datum van inwerkingtreding van dit artikel 35, § 3bis van de Wet Land-
verzekeringsovereenkomst, de verjaring van de rechtsvordering van de 
benadeelde tegen de verzekerde werd gestuit (bv. door een dagvaarding 
overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek), heeft deze 
stuitingsdaad t.o.v. de verzekerde volgens eiseres niet tot gevolg dat 
tevens de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de 
verzekeraar wordt gestuit. 

Door artikel 35, § 3bis, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst 
toe te passen op de vorderingen die de eerste, tweede, derde en vierde 
verweersters respectievelijk op 12 december 1994 en 21 mei 1996 tegen 

  (1)  J. VaN DrOOGeNBrOeck en B. De cONiNck, “La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité 
des frais et honoraires d’avocat”, JT 2008, 49, nrs. 54 en 56. 
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de verzekerde van eiseres hadden gesteld, en aldus te beslissen dat die 
vorderingen de stuiting voor gevolg hadden van de vorderingen van de 
eerste, tweede, derde en vierde verweersters tegen de eiseres als verzeke-
raar, verleent het hof van beroep volgens eiseres terugwerkende kracht 
aan die bepaling, vermits deze rechtsvorderingen reeds voorafgaand 
aan 19 januari 2003 waren verjaard. De stuiting van de verjaring van 
de rechtsvorderingen van eerste, tweede, derde en vierde verweersters 
tegen de verzekerde van eiseres, die dateert van vóór 19 januari 2003, kon 
immers geen stuiting van de verjaring van hun rechtsvorderingen tegen 
de verzekeraar tot gevolg hebben. 

13. Het eerste middel van de eiseres is aldus gericht tegen de beslissing 
van het hof van beroep dat de vorderingen van de eerste, de tweede, de 
derde en de vierde verweersters tegen eiseres niet verjaard zijn, gelet 
op het feit dat zij respectievelijk op 12 december 1994 en 21 mei 1996 een 
vordering stelden tegen de verzekerde van de eiseres. 

14. Het middel formuleert aldus geen grieven ten aanzien van de beslis-
sing van de appelrechters ten aanzien van de vorderingen van de overige 
verweerders. Het lijkt mij dienvolgens niet ontvankelijk in zoverre 
gericht tegen de vijfde, zesde en zevende verweerders.

15. Eerste en tweede verweerster voeren aan dat het middel in zoverre 
tegen hen gericht eveneens niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, 
omdat de bestreden beslissing naar recht verantwoord blijft, na een door 
hen voorgestelde substitutie van motieven door Uw Hof, met name op de 
rechtsgrond dat het stellen van een vordering tegen de verzekerde van 
de eiseres bij conclusie van 12 december 1994 in werkelijkheid vanaf die 
datum ook de stuiting van de verjaring van de rechtsvordering tegen de 
eiseres tot gevolg had. 

Het onderzoek van deze grond van niet-ontvankelijkheid van het 
middel is niet te onderscheiden van het onderzoek van de gegrondheid 
ervan.

Deze grond van niet-ontvankelijkheid moet naar mijn mening dan ook 
worden verworpen.

16. Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen 
voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft.

Uw Hof heeft in diverse arresten gepreciseerd dat krachtens het in dit 
wetsartikel neergelegde algemeen rechtsbeginsel, een nieuwe wet in de 
regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar inwerking-
treding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren 
onder gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk 
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten  (1).

  (1)  Cass. 3 juni 2004, AR C.03.0070.N, AC 2004, nr. 302 ; Cass. 9 sept. 2004, AR C.03.0492.F, 
AC 2004, nr.399 ; Cass. 24 jan. 2005, AR C.04.0223.N, AC 2005, nr.48 ; Cass. 15 sept. 2005, AR 
C.04.0345.N, AC 2005, nr. 437 ; Cass. 27 april 2007, AR C.06.0363.N, AC 2007, nr.213 ; Cass. 
7 okt. 2008, AR P.08.0570.N, AC 2008, nr. 527 ; Cass. 1 okt. 2009, AR C. 07.0625.N, AC 2009, 
nr. 539 ; Cass. 4 dec. 2009, AR C.08.0505.F, AC 2009, nr. 719 ; Cass. 4 dec. 2009, AR C.09.0007.F, 
AC 2009, nr. 721 ; Cass. 11 feb. 2010, AR C.08.0542.N, AC 2010, nr. 97, met concl. van adv.-
gen. Thijs ; Cass. 18 maart 2011, AR C.10.0015.N, AC 2011, nr. 212. 
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Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 12 april 2002 dat de Wet Landver-
zekeringsovereenkomst geen afbreuk doet aan dit beginsel dat krach-
tens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek de wet enkel voor het toeko-
mende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft. Uw Hof paste dit 
algemeen rechtsbeginsel dan ook toe op de nieuwe stuitingsgronden van 
de verjaring ingevoerd door die wet. Een wet, die een nieuwe oorzaak 
van stuiting van de verjaring doet ontstaan, kan overeenkomstig dit 
beginsel, waarvan de wet Landverzekeringsovereenkomst op dat punt 
niet afwijkt, aan een handeling die onder vigeur van de oude wet is 
ontstaan, niet de uitwerking verlenen de verjaring te stuiten, terwijl de 
oude wet daaraan niet die uitwerking hechtte  (1). 

Waar het arrest van 12 april 2002 betrekking had op de nieuwe stui-
tingsgronden van de verjaring ingevolge de Wet Landverzekeringover-
eenkomst, onderzocht Uw Hof de gevolgen van het algemeen rechtbe-
ginsel van de niet-terugwerkende kracht van wetten in zijn arrest van 
4 december 2009 ook met betrekking tot de nieuwe schorsingsgronden 
van de verjaring. Het besliste in dit arrest dat krachtens dit alge-
meen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, 
waarvan de Wet Landverzekeringsovereenkomst op dat punt niet 
afwijkt, een wet die een schorsingsgrond van de verjaring bepaalt die 
niet voorkomt in de wet die van toepassing is op het ogenblik waarop de 
vordering is ontstaan, vanaf haar inwerkingtreding van toepassing op 
die verjaring  (2). 

Overeenkomstig artikel 86 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst 
geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een eigen recht 
tegen de verzekeraar. 

Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, van de Wet Landverzekeringsover-
eenkomst, verjaart, onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepa-
lingen, de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde 
tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf 
jaar te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf 
is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd. 

De wet van 22 augustus 2002 voegde in de Wet Landverzekeringsover-
eenkomst een nieuwe stuitings- of schorsingsgrond van de verjaring 
van die vordering in ; er werd immers door die wet een artikel 35, § 3bis 
ingevoegd, dat bepaalt dat stuiting of schorsing van de verjaring van 
de rechtsvordering van de benadeelde tegen een verzekerde stuiting of 
schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar 
tot gevolg heeft. Dit nieuwe artikel trad in werking op 19 januari 2003.

Overeenkomstig de regel verwoord in ‘s Hofs voormelde arresten van 
12 april 2002 en 4 december 2009, is deze wet van 22 augustus 2002, die een 
grond van stuiting of schorsing van de verjaring van de rechtsvordering 
van de benadeelde tegen de verzekeraar invoert die niet voorkomt in de 
wet die van toepassing is op het ogenblik van het ontstaan van de vorde-
ring, vanaf zijn inwerkingtreding (in casu 19 januari 2003) van toepas-

  (1)  Cass., 12 april 2002, AR C.01.0157.F, AC 2002, nr. 224.
  (2)  Cass., 4 dec. 2009, AR C.08.0505.F, AC 2009, nr. 719. 
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sing op die verjaring, voor zover de bedoelde vordering alsdan nog niet 
verjaard is volgens de oude wet.

De appelrechters oordelen dat de rechtsvordering van de eerste, de 
tweede, de derde en de vierde verweersters tegen de verzekeraar nog 
niet verjaard was omdat de rechtsvordering van zelfde partijen tegen 
de verzekerde nog gestuit was op 19 januari 2003, datum waarop het 
artikel 35, § 3bis, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst in werking 
trad, zonder na te gaan of, zoals aangevoerd, de vordering van de bena-
deelde tegen de verzekeraar alsdan nog niet verjaard was overeenkom-
stig artikel 34, § 2, eerste lid, van dezelfde wet. Zij hebben naar mijn 
mening dan ook hun beslissing niet naar recht verantwoord.

Het middel lijkt mij aldus gegrond te zijn in zoverre gericht tegen de 
eerste, tweede, derde en vierde verweerders. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging in zoverre het bestreden arrest 
oordeelt over de vordering van eerste, tweede, derde en vierde verweer-
sters tegen de N.V. Allianz Belgium, en over de kosten ; verwerping voor 
het overige.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel van 24 februari 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 29 februari 2012 een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

In de zaak C.10.0534.N

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

In de zaak C.10.0535.N

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

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling 

Voeging

1. De cassatieberoepen in de zaken C.10.0534.N en C.10.0535.N hebben 
betrekking op hetzelfde geschil tussen dezelfde partijen, zodat zij 
gevoegd dienen te worden.

Zaak C.10.0534.N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tweede middel

4. Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek verwijst, 
tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambts-
halve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de 
overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Krachtens artikel 1018, 6o, Gerechtelijk Wetboek omvatten de 
kosten :  de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022.

Krachtens artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de rechts-
plegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Krachtens het artikel 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, bedraagt, 
wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van 
dezelfde in het ongelijk gestelde partij genieten, het bedrag ervan 
maximum het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop 
de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen, 
aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 
verdeeld.

5. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer meerdere partijen de rechts-
plegingsvergoeding lastens een zelfde in het ongelijk gestelde partij 
genieten, ieder van hen de rechtsplegingsvergoeding geniet overeenstem-
mend met het bedrag van zijn rechtsvordering, met dien verstande dat het 
gecumuleerd bedrag van deze rechtsplegingsvergoedingen het dubbele 
van de maximale rechtsplegingsvergoeding niet mag overschrijden  
waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te 
eisen, aanspraak kan maken. 

6. De appelrechters die de aan ieder der verweerders toekomende rechts-
plegingsvergoeding berekenen op basis van het gecumuleerd bedrag van 
de vorderingen, schenden vooraangehaalde rechtsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Zaak C.10.0535.N

Eerste middel

Ontvankelijkheid 

7. Het middel dat enkel aanvoert dat de appelrechters de vorderingen 
van de eerste, de tweede, de derde en de vierde verweersters ten onrechte 
niet verjaard verklaarden en dat geen grieven formuleert in zoverre de 
appelrechters oordelen ten aanzien van de overige verweerders, is in 
zoverre gericht tegen deze laatsten niet ontvankelijk.

8. In zoverre wordt aangevoerd dat het middel in de mate dat het 
gericht is tegen de eerste en de tweede verweerster niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang omdat het stellen van een vordering tegen de 
verzekerde van de eiseres bij conclusie van 12 december 1994 in werke-
lijkheid vanaf die datum ook de stuiting van de verjaring van de rechts-
vordering tegen de eiseres tot gevolg had, is het onderzoek van deze 
grond van niet—ontvankelijkheid van het middel niet te onderscheiden 
van het onderzoek van de gegrondheid ervan.
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Gegrondheid

9. Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst, verjaart, onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, 
de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen 
de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf jaar te 
rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf 
de dag waarop dit is gepleegd.

10. Krachtens artikel 35, § 3bis, Wet Landverzekeringsovereen-
komst, ingevoegd bij wet van 22 augustus 2002 en in werking getreden 
op 19 januari 2003, heeft stuiting of schorsing van de verjaring van de 
rechtsvordering van de benadeelde tegen een verzekerde stuiting of 
schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzeke-
raar tot gevolg. 

Krachtens het in artikel 2 Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen 
rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, is een 
nieuwe wet in de regel van toepassing op toestanden die na haar inwer-
kingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk 
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Overeenkomstig dat beginsel, is de wet van 22 augustus 2002 die een 
grond van stuiting of schorsing van de verjaring van de rechtsvordering 
van de benadeelde tegen de verzekeraar bepaalt die niet voorkomt in 
de wet die van toepassing is op het ogenblik van het ontstaan van de 
vordering, vanaf haar inwerkingtreding per 19 januari 2003 van toepas-
sing op die verjaring, voor zover bedoelde rechtsvordering alsdan nog 
niet verjaard is krachtens de oude wet.

11. De appelrechters die oordelen dat de rechtsvordering van de eerste, 
de tweede, de derde en de vierde verweersters tegen de verzekeraar nog 
niet verjaard was omdat de rechtsvordering van zelfde partijen tegen 
de verzekerde nog gestuit was op 19 januari 2003, datum waarop het 
artikel 35, § 3bis, Wet Landverzekeringsovereenkomst in werking trad, 
zonder na te gaan of, zoals aangevoerd, de vordering van de benadeelde 
tegen de verzekeraar alsdan nog niet verjaard was overeenkomstig 
artikel 34, § 2, eerste lid, van zelfde wet, verantwoorden hun beslissing 
niet naar recht.

Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.10.0534.N en C.10.0535.N. 
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vorde-

ring van de eerste, de tweede, de derde en de vierde verweersters tegen 
Allianz Belgium nv en over de kosten.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen ieder in de helft van de kosten van hun 

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

26 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer A. Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist, de 
heer van Eeckhoutte, de heer Maes en mevr. Geinger.

N° 260

1o kamer — 26 april 2012
(C.11.0143.N)

1O PaUliaaNse recHtsVOrDeriNG. — VOOrwerP. — VerjariNG. — 
termijN.

2O VerjariNG. — BUrGerlijke zakeN. — termijNeN (aarD. DUUr. aaNVaNG. 
eiNDe). — DUUr. — PaUliaaNse recHtsVOrDeriNG.

3O VOOrrecHteN eN HyPOtHekeN. — alGemeeN. — akteN ONDerwOrPeN 
aaN OVerscHrijViNG. — OVerscHrijViNG iN De reGisters VaN De HyPOtHeekBe-
waarDer. — GeVOlG.

4O VerjariNG. — BUrGerlijke zakeN. — termijNeN (aarD. DUUr. aaNVaNG. 
eiNDe). — DUUr. — aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — VijfjariGe 
VerjariNG. — aaNVaNG. — keNNis VaN De scHaDe eN De aaNsPrakelijke. — 
akteN ONDerwOrPeN aaN OVerscHrijViNG. — OVerscHrijViNG iN De reGisters 
VaN De HyPOtHeekBewaarDer. — GeVOlG. 

5O PaUliaaNse recHtsVOrDeriNG. — VerjariNG. — termijN. — 
aaNVaNG. — akte. — OVerscHrijViNG iN De reGisters VaN De HyPOtHeekBe-
waarDer. — GeVOlG. 

6O VerjariNG. — BUrGerlijke zakeN. — termijNeN (aarD. DUUr. aaNVaNG. 
eiNDe). — aaNVaNG. — PaUliaaNse recHtsVOrDeriNG. — akte. — OVerscHrij-
ViNG iN De reGisters VaN De HyPOtHeekBewaarDer. — GeVOlG. 

1o en 2o De pauliaanse rechtsvordering strekt tot vergoeding van de schade die 
de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent ; 
zij is onderworpen aan de verjaringstermijnen bedoeld in Artikel 2262bis, § 1, 
tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek  (1). (Artt. 1167 en 2262bis, 
§ 1, tweede en derde lid, BW) 

3o en 4o De in Artikel 1 van de Hypotheekwet bedoelde akten zijn tegenwer-
pelijk aan derden vanaf hun overschrijving in de daartoe bestemde registers 
van de hypotheekbewaarder ; de overschrijving heeft tot gevolg dat derden 
met een conflicterend recht van dat ogenblik af niet meer hun goede trouw 
kunnen inroepen ; deze overschrijving heeft niet tot gevolg dat eenieder 

  (1)  Zie de op dit punt gelijkluidende concl. van het O.M.
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vanaf het ogenblik van de overschrijving de in Artikel 2262bis, § 1, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, vereiste kennis heeft  (1). (Art. 2262bis, § 1, 
tweede lid, BW ; Art. 1 Hypotheekwet)

5o en 6o De verjaringstermijn van een pauliaanse rechtsvordering tegen een akte 
die werd overgeschreven in het register van de hypotheekbewaarder begint 
niet te lopen door het loutere feit van de overschrijving van deze akte (2).  
(Artt. 1167 en 2262bis, § 1, tweede lid, BW ; Art. 1 Hypotheekwet)

(l. t. k e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Ch. Vandewal :

sitUeriNG

De vordering van eiseres streefde ernaar een aantal patrimoniale 
transacties betreffende het vermogen van de ouders van verweerders 
wegens pauliaans bedrog bij toepassing van artikel 1167 van het Burger-
lijk Wetboek niet tegenwerpelijk te horen verklaren. 

Zoals de eerste rechter verwierpen de appelrechters in het bestreden 
arrest deze pauliaanse vordering van eiseres wegens verjaring. 

Het eNiG cassatiemiDDel

Het enig cassatiemiddel wordt ontwikkeld in vier onderdelen.
Met het eerste onderdeel komt eiseres op tegen het oordeel van de 

appelrechters dat de pauliaanse vordering onderworpen is aan de verja-
ringstermijn van 5 jaar bepaald in artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek. In essentie betoogt eiseres dat dergelijke pauli-
aanse rechtsvordering geen rechtsvordering tot vergoeding van schade 
op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid is in de zin van 
artikel 2262bis, § 1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, doch wel een 
op het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit gesteunde vorde-
ring die in de eerste plaats beoogt de met bedrieglijke benadeling van 
de schuldeiser gestelde handeling niet tegenstelbaar te laten verklaren 
aan deze laatste. Op grond daarvan betoogt eiseres dat de appelrechters 
door te beslissen dat de verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is 
de artikelen 1167, 1382 en 2262bis, § 1, eerste, tweede en derde lid van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van 
toepassing voor de wijziging bij de wet van 10 juni 1998, en artikel 10 van 
de wet van 10 juni 1998 alsook het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia 
corrumpit schenden.

In het tweede onderdeel voert eiseres in ondergeschikte orde aan dat, 
in de hypothese dat de verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing zou 
zijn, de appelrechters artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek schenden en tevens de regels inzake de bewijslast van de effec-
tieve kennis van de kwestieuze rechtshandelingen van de betrokken 
personen en van het eventueel bedrieglijk en schadeverwekkend 
karakter van die rechtshandeling (schending van de artikelen 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook het 

  (1), (2)  Zie de op dit punt andersluidende concl. van het O.M. 
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wettelijke begrip “vermoeden” door uit de overschrijving op het hypo-
theekkantoor een wettelijk vermoeden af te leiden dat artikel 1 van de 
Hypotheekwet niet bevat (schending van artikel 1 van de Hypotheekwet 
en van artikelen 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek).

In het derde onderdeel voert eiseres een schending aan van de bewijskracht 
van haar syntheseconclusie. Door te oordelen dat moet worden vastge-
steld dat eiseres betoogt dat zij opkomt tegen een verdeling zouden de 
appelrechters van de syntheseconclusie van eiseres een uitlegging hebben 
gegeven die niet verenigbaar is met de inhoud en bewoording ervan.

In het vierde onderdeel voert eiseres aan dat uit de opsomming van de 
door de pauliaanse vordering van eiseres beoogde litigieuze rechtshan-
delingen blijkt dat deze schenkingen en een verzaking aan vruchtge-
bruik betroffen, doch geenszins een verdeling van onverdeelde rechten. 
Door daar anders over te oordelen zouden de appelrechters artikelen 882, 
577, 2o en 815 van het Burgerlijk Wetboek hebben geschonden.

BesPrekiNG VaN Het eerste ONDerDeel

Artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers in 
hun eigen naam kunnen opkomen tegen de handelingen die hun schulde-
naar met bedrieglijke benadeling van hun rechten heeft verricht. 

In het eerste onderdeel onderwerpt eiseres aan uw Hof de vraag of deze 
pauliaanse vordering van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek onder-
worpen is aan de verjaringstermijn van 10 jaar bepaald in artikel 2262bis, 
§ 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dan wel aan de termijn van 5 
jaar bepaald in het tweede lid van dit artikel.

Luidens artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
verjaren alle persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van 10 jaar. 

Luidens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
verjaren echter in afwijking van het eerste lid alle rechtsvorderingen 
tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprake-
lijkheid door verloop van 5 jaar vanaf de dag volgend op die waarop de 
benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring 
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

De ter zake toepasselijke verjaringsregel is dan ook uiteraard verweven 
met de vraag naar de juiste aard van de pauliaanse vordering. Betreft 
het een “gewone” persoonlijke vordering dan wel een specifieke vorde-
ring op grond van extracontractuele aansprakelijkheid ? 

Over die aard wordt in de rechtsleer reeds lang een controverse gevoerd.
De oude 19e-eeuwse opvatting, o.m. verdedigd door F. Laurent  (1), 

beschouwt de pauliaanse vordering als een nietigheidsvordering. Deze 
opvatting werd terecht verlaten omdat zij onverenigbaar is met de 
gevolgen van de vordering : de betwiste rechtshandeling blijft immers 
bestaan en wordt dus niet nietig verklaard, maar zij is de schuldeiser 
niet tegenwerpbaar. 

Een tweede opvatting, gesteund op de visie van H. De Page, ziet in de 
pauliaanse vordering een bijzondere toepassing van de burgerrechtelijke 

  (1)  F. laUreNt, Principes de droit civil, XVI, nr. 465 e.v. 
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aansprakelijkheid, met name een persoonlijke vordering wegens extra-
contractuele aansprakelijkheid voorzien in de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek. De Page wijst erop dat indien het zou gaan om 
een nietigheidsvordering, artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek erop 
toepasselijk zou zijn, wat niet het geval is  (1). 

Ook deze zienswijze wordt bekritiseerd. Een derde opvatting, die ook 
in het onderdeel wordt ontwikkeld, meent immers dat het beter is in de 
pauliaanse vordering een toepassing te zien van het algemeen rechts-
beginsel fraus omnia corrumpit  (2).

P. Van Ommeslaghe is van mening dat de benadering van de actio 
pauliana als een toepassing van de extracontractuele aansprakelijkheid 
immers onverzoenbaar is met bepaalde gevolgen ervan. Zo wijst hij er ten 
titel van voorbeeld op dat, in geval een derde te goeder trouw het goed 
dat het voorwerp is van de bekritiseerde rechtshandeling van de schul-
denaar die schuldig is aan pauliaans bedrog om niet verkrijgt, de pauli-
aanse vordering toch aangenomen zal worden, zelfs al heeft die derde 
geen enkele fout begaan. Daarenboven doet een vordering in burgerrech-
telijke aansprakelijkheid in de regel de eiser niet ontsnappen aan de 
samenloop met andere schuldeisers, in tegenstelling tot de karakteris-
tieke gevolgen van de pauliaanse vordering  (3). Ook S. Loosveld wijst op 
deze verschillen  (4). 

P. Van Ommeslaghe ziet dan ook in de pauliaanse vordering een speci-
fieke vorm van de vordering in geval van bedrog, die met name het 
bedrog ten nadele van de rechten van sommige derden, in casu de schuld-
eisers, beteugelt maar die onderworpen is aan specifieke regels. 

De auteurs die de buitencontractuele aansprakelijkheid afwijzen als 
grond van de pauliaanse vordering, verdedigen dan ook de stelling dat 
op die pauliaanse vordering, bedoeld in artikel 1167 van het Burgerlijk 
Wetboek, de verjaringstermijn van 10 jaar van toepassing is vermits het 
gaat om een persoonlijke vordering. 

De bezwaren ingebracht tegen de tweede opvatting lijken mij echter 
niet doorslaggevend om die leerstelling volledig te ontkrachten. Ik 
meen dan ook met die tweede opvatting in de rechtsleer, die daarin zoals 
hoger gesteld de leer van H. De Page volgt, dat de pauliaanse vordering 
in de regel wel gesteund is op de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en daar een toepassing van is. E. Dirix stelt naar mijn oordeel 
terecht dat de actio pauliana stevig verankerd ligt in het leerstuk van 
de onrechtmatige daad en dat de vordering derhalve bij uitstek een 
indemnitaire functie heeft  (5). De pauliaanse vordering strekt immers 
tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de 

  (1)  H. De PaGe, Traîté élémentaire de droit civil belge, III, Les obligations (seconde partie), 
Brussel, Bruylant, 1967, 255 e.v., nrs. 249 e.v.

  (2)  L. cOrNelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 390.
  (3)  P. VaN OmmeslaGHe, Droit des obligations, III, Régime général de l’obligation. Théorie 

des preuves, Brussel, Bruylant, 2010, 2133 e.v., nr. 1544 e.v. 
  (4)  S. lOOsVelD, “L’action paulienne : une institution séculaire en pleine vogue” 

(noot onder Brussel 19 okt. 1998), TBBR 2001, (153) 167. 
  (5)  E. Dirix, “De vergoedende functie van de actio pauliana” (noot onder Cass. 25 mei 

1992), RW 1992-93, 331. 
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 schuldenaar aan de schuldeiser berokkent. Deze vergoeding bestaat in 
het niet tegenwerpbaar zijn van de met bedrog gepleegde rechtshandeling.

Het arrest van Uw Hof van 9 februari 2006 ondersteunt naar mijn 
mening die zienswijze. Uw Hof besliste daarin immers :

“Een dergelijke pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de 
schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuld-
eiser berokkent. De vergoeding van deze schade, terzake van de bedrieg-
lijke overdracht van een vermogensbestanddeel door de schuldenaar van 
een derde- medeplichtige, bestaat in beginsel hierin dat die overdracht 
aan de agerende schuldeiser niet tegenwerpelijk is, zodat zij tot executie 
op het overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan. Indien deze 
vorm van herstel in natura niet meer mogelijk is of indien het vermo-
gensbestanddeel niet meer identificeerbaar is in het vermogen van de 
derde-medeplichtige, kan de schuldeiser aanspraak maken op vergoe-
ding door de derde-medeplichtige van de geleden schade. De door de 
derde-medeplichtige verschuldigde vervangende schadevergoeding is 
beperkt tot de waarde van het vervreemde vermogensbestanddeel, en dit 
ten belope van het bedrag van de schuldvordering van de schuldeiser.  (1)” 

Uw Hof bevestigt in dit arrest duidelijk het indemnitaire karakter van 
de pauliaanse vordering. 

Nu dient aangenomen te worden dat de pauliaanse vordering een 
vordering is tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 
aansprakelijkheid, betekent dit dan ook dat op deze vordering de verja-
ringstermijn van 5 jaar, voorzien in artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van 
toepassing is. 

Het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, lijkt mij 
naar recht te falen. 

BesPrekiNG VaN Het tweeDe ONDerDeel

Zoals hierboven uiteengezet verjaren rechtsvorderingen tot vergoe-
ding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid 
conform artikel 2262bis, § 1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, door 
verloop van 5 jaar “vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van 
de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.”

Het onderdeel nodigt Uw Hof uit te preciseren wat precies dient 
begrepen te worden onder het “kennis krijgen” door de benadeelde van 
de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daar-
voor aansprakelijke persoon in het geval van een pauliaanse vordering, 
in casu de vordering tot niet-tegenstelbaarheid van een aantal patrimo-
niale transacties betreffende het vermogen van de ouders van verweer-
ders, waarbij dit vermogen bij leven tussen de zonen van de ouders van 
verweerders werd verdeeld.

Het bestreden arrest stelt vast dat het gaat om schenkingen en een 
verzaking aan vruchtgebruik. De appelrechters oordelen verder, zonder 
op dit punt te worden bekritiseerd, dat het gaat om rechtshandelingen 

  (1)  Cass. 9 feb. 2006, AR C.03.0074.N, AC 2006, nr. 86 ; RW 2007-08, 1496, noot M. E. stOrme.
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die onderworpen zijn aan overschrijving overeenkomstig artikel 1 van 
de Hypotheekwet.

De Hypotheekwet organiseert de wettelijke publiciteit van bepaalde 
rechtshandelingen tot overdracht van zakelijke onroerende rechten. De 
Hypotheekwet streeft met deze formaliteit de zekerheid na van de trans-
acties betreffende onroerend goed. Deze publiciteit wordt verzekerd door 
openbare registers die bijgehouden worden door de hypotheekbewaarder. 

Artikel 1 van de Hypotheekwet bepaalt immers dat alle akten onder 
de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht of aanwij-
zing van onroerende rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, 
met inbegrip van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4, § 1, 
en 577-13, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aange-
brachte wijzigingen, de dag van ontvangst in hun geheel worden overge-
schreven in een daartoe bestemd register, op het kantoor van bewaring 
der hypotheken van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen, 
en dat tot dan toe men zich op die akten niet kan beroepen tegen derden 
die zonder bedrog hebben gecontracteerd.

Vanaf de overschrijving zijn de in artikel 1 van de Hypotheekwet 
bedoelde akten dus tegenwerpelijk aan derden. Door de openbaarheid 
van de registers kan de derde deze immers consulteren (in de praktijk 
niet door rechtstreekse inzage, doch door de aanvraag van een hypo-
thecair getuigschrift). Vanaf de overschrijving kan de derde zich niet 
meer beroepen op onwetendheid omtrent de betrokken rechtshandeling, 
vermits hij er kennis kon van nemen. 

Vanaf het tijdstip van deze overschrijving worden de derden geacht 
kennis te hebben van deze akten en kunnen zij geen beroep meer doen 
op hun onbekendheid met of onwetendheid over het bestaan van deze 
overgeschreven akten. 

Publiciteit veronderstelt dan ook niet dat derden kennis effectief 
moeten hebben van de overgeschreven akte ; het volstaat dat zij kennis 
konden hebben. Prof. Kluyskens heeft het dan ook over een vermoeden 
van kennis : “De overschrijving is een onmisbare formaliteit die door 
geen andere gelijkwaardige pleegvorm kan vervangen worden. Alleen 
deze formaliteit doet een vermoeden ontstaan waarbij de derden veron-
dersteld worden kennis van de akte gehad te hebben.  (1)” 

De publiciteit door overschrijving van de akte creëert immers een 
juridische fictie die rechtsgevolgen ressorteert, met name het kennis 
hebben van die akte door de derden. Het creëren van dergelijke rechts-
fictie komt ook in andere domeinen van het recht voor : zo creëert de 
publicatie van wetten in het Belgisch Staatsblad de juridische fictie dat 
elkeen de wet kent, zoals kernachtig weergegeven in het adagium nemo 
censetur ignorare legem, iedereen wordt geacht de wet te kennen. 

Het komt mij dan ook voor dat het “kennis krijgen” door de bena-
deelde van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit 
van de daarvoor aansprakelijke persoon in het geval van een pauliaanse 
vordering gericht tegen een rechtshandeling waarvan de akte in de 

  (1)  R. klUyskeNs, Beginselen van Burgerlijk recht, VI, Voorrechten en Hypotheken, 
Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1951, 45, nr. 31.
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registers van de hypotheekbewaarder is overgeschreven, zich situeert op 
de dag van deze overschrijving. Het aanvangspunt van de verjaring van 
die pauliaanse vordering, gericht tegen een rechtshandeling waarvan de 
akte die is overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder, 
wordt dan ook bepaald door de datum van die overschrijving.

Het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, lijkt mij 
naar recht te falen.

BesPrekiNG VaN Het DerDe eN Het VierDe ONDerDeel

De grieven ontwikkeld in het derde en vierde onderdeel lijken mij, 
blijkens de eigen bewoordingen van het bestreden arrest onder r.o. 2.2., 
laatste alinea, op te komen tegen ten overvloede gegeven redenen en 
derhalve niet tot cassatie te kunnen leiden. 

De onderdelen lijken mij derhalve niet ontvankelijk te zijn.
Conclusie : Verwerping.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 8 september 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 1 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDel

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

 — Artikel 870 Gerechtelijk Wetboek ;
 — Artikelen 577-2, 815, 882, 1167, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353, 1382 en 

2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek ;
 — Artikel 2262 Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing vóór de wijziging bij 

artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-
fende de verjaring ;

 — Artikel 1 van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, 
die Titel XVIII van Boek III Burgerlijk Wetboek vormt (afgekort Hypotheekwet) ;

 — Artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de verjaring ;

 — Het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”, waarvan de artikelen 6, 
1131, 1132, 1133, 1350, 1o en 1167 Burgerlijk Wetboek, een toepassing uitmaken.

Bestreden beslissing

Het bestreden arrest, na eiseres’ principaal hoger beroep en het incidenteel 
hoger beroep als ongegrond te hebben afgewezen, bevestigt het beroepen vonnis, 
waarbij ondermeer de namens eiseres ingestelde pauliaanse vordering ongegrond 
werd verklaard wegens verjaring, ontvangt eiseres’ vordering tot veroordeling 
van eerste verweerder tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 
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259.916,36 euro en verklaart deze vordering ongegrond en verwijst eiseres in de 
kosten van hoger beroep, en dit op volgende gronden : 

“2.1
In hoger beroep wordt nog enkel bij pauliaanse vordering de niet-tegenstel-

baarheid beoogd van de navolgende rechtshandelingen :
 — schenkingsakte dd. 28 september 1992 voor notaris Smits te Borgerhout, 

overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 20 november 1992, 
deel nummer 11613/10, volgnummer B4 

Bij deze akte schenken de ouders K. :
 — aan zoon R. (tweede verweerder) : de blote eigendom van de appartementen 

op de eerste, tweede en derde verdieping in het appartementsgebouw aan de Turn-
houtsebaan 27 te Borgerhout.

 — aan zoon A. (derde verweerder) de blote eigendom van de appartementen 10 
en 12 in het appartementsgebouw aan de Turnhoutsebaan 69 te Borgerhout.

 — aan zoon G. (vierde verweerder) de blote eigendom van de appartementen 6 
en 8 in het appartementsgebouw aan de Turnhoutsebaan 69 te Borgerhout.

(Eerste verweerder) is in de akte tussengekomen en verklaart samen met zijn 
broers kennis te hebben van de gedane vervreemdingen en hiermee in te stemmen 
zonder enig voorbehoud. Er wordt afgezien van elke vordering tot inkorting.

 — schenkingsakte dd. 25 november 1993 voor notaris Smits te Borgerhout, over-
geschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 24 december 1993,  
deel nummer 12009/20, volgnummer B3 

Bij deze akte schenken de ouders K. :
 — aan zoon A. (derde verweerder) het vruchtgebruik van de appartementen op 

de eerste en derde verdieping van het appartementsgebouw aan de Camille Huys-
manslaan 111 te Antwerpen.

 — aan kleinzoon A. de blote eigendom van de appartementen op de eerste en 
derde verdieping van het appartementsgebouw aan de Camille Huysmanslaan 111 
te Antwerpen.

 — aan zoon G. (vierde verweerder) het vruchtgebruik van de appartementen 
op de tweede en vierde verdieping van het appartementsgebouw aan de Camille 
Huysmans—laan 111 te Antwerpen.

 — aan de kleinkinderen C. en D. : de blote eigendom van de appartementen op 
de tweede en derde verdieping van het appartementsgebouw aan de Camille Huys-
manslaan 111 te Antwerpen.

 — aan zoon R. (tweede verweerder) het vruchtgebruik van de gelijkvloerse verdie-
ping van het gebouw aan de Turnhoutsebaan 27 te Borgerhout en van studio 1, gelegen 
op de eerste verdieping van het gebouw aan de Turnhoutsebaan 168 te Borgerhout.

 — aan de kleinkinderen I., D. en P. de blote eigendom van de gelijkvloerse 
verdieping van het gebouw aan de Turnhoutsebaan 27 te Borgerhout en van studio 
1, gelegen op de eerste verdieping van het gebouw aan de Turnhoutsebaan 168 te 
Borgerhout.

(Eerste verweerder) is in de akte tussengekomen en verklaart samen met de 
overige erfgerechtigden kennis te hebben van de gedane vervreemdingen en 
hiermee in te stemmen zonder enig voorbehoud. Er wordt afgezien van elke 
vordering tot inkorting.

 — schenkingsakte dd. 28 april 1995 voor notaris Smits te Borgerhout, over-
geschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 23 mei 1995, deel 
nummer 310/12, volgnummer B2

De ouders K. schenken :
 — aan zoon A. (derde verweerder) het vruchtgebruik van het appartement 7,  

gelegen op de derde verdieping van het gebouw aan de Turnhoutsebaan 69 te 
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Borgerhout, alsook van de ondergrondse verdieping en van een appartement op 
de eerste en op de tweede verdieping van een gebouw aan de Houba de Strooper-
laan 214 te Brussel.

 — aan kleinzoon A. de blote eigendom van het appartement 7, gelegen op de 
derde verdieping van het gebouw aan de Turnhoutsebaan 69 te Borgerhout, alsook 
van de ondergrondse verdieping en van een appartement op de eerste en op de 
tweede verdieping van een gebouw aan de Houba de Strooperlaan 214 te Brussel.

 — aan zoon (vierde verweerder) de volle eigendom van het appartement op de 
gelijkvloerse verdieping van een gebouw aan de Houba de Strooperlaan 214 te 
Brussel en het vruchtgebruik van de appartementen op de derde en de vierde 
verdieping van ditzelfde gebouw te Brussel.

 — aan kleinzoon C. de blote eigendom van het appartement op de derde verdie-
ping van het gebouw aan de Houba de Strooperlaan 214 te Brussel.

 — aan kleindochter D. de blote eigendom van het appartement op de vierde 
verdieping van het gebouw aan de Houba de Strooperlaan 214 te Brussel.

De zonen (eerste en tweede verweerders) zijn in de akte tussengekomen en 
verklaren samen met hun broers kennis te hebben van de gedane vervreemdingen 
en hiermee in te stemmen zonder enig voorbehoud. Er wordt afgezien van elke 
vordering tot inkorting.

 — verzakingsakte dd. 4 juli 1997 voor notaris Smits te Borgerhout, overge-
schreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 24 juli 1997, deel 
nummer 1038/24, volgnummer B 1 

De ouders K. verzaken bij deze akte aan hun vruchtgebruik van :
 — de appartementen op de eerste, tweede en derde verdieping van het gebouw 

aan de Turnhoutsebaan 27 te Borgerhout.
 — de appartementen 6, 8, 10 en 12 van het gebouw aan de Turnhoutsebaan 69 te 

Borgerhout.
2.2
De actio pauliana is een toepassing van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek Het 

betreft derhalve een persoonlijke vordering met een zekere zakelijke werking 
maar is geen zakelijke of een gemengde vordering.

Aangezien de pauliaanse vordering een toepassing uitmaakt van artikel 1382 
Burgerlijk Wetboek, is zij onderworpen aan de dubbele verjaringstermijn voor-
zien in artikel 2262bis al. 2 en 3 Burgerlijk Wetboek.

(Eiseres) moet geacht worden kennis te hebben van de aangevochten rechts-
handelingen, van de daarbij betrokken personen en van het eventueel bedrieg-
lijk en schadeverwekkend karakter van die rechtshandelingen door de verplichte 
overschrijving ervan overeenkomstig artikel 1 van de Hypotheekwet, zodat de 
verjaringstermijn in principe ingaat op datum van de overschrijving.

De Pauliaanse rechtsvorderingen van (eiseres) zijn ontstaan en de overschrij-
vingen van de aangevochten rechtshandelingen dateren van vóór de inwerking-
treding van de wet van 10 juni 1998 (B.S. 17/07/1998), zodat naar luid van artikel 10 
van die wet de nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar bij wijze van overgangs-
maatregel pas begint te lopen vanaf haar inwerkingtreding op 27 juli 1998.

Er zijn geen daden van stuiting of schorsing van de verjaring gekend.
Er is verjaring ingetreden door verloop van vijf jaar op 28 juli 2003. De Pauli-

aanse rechtsvorderingen van (eiseres) werden ingesteld op 27/04/2006 en nadien en 
bijgevolg op een ogenblik dat die vorderingen reeds verjaard waren.

Bovendien en ten overvloede moet worden vastgesteld dat (eiseres) betoogt dat 
zij opkomt tegen een verdeling en krachtens artikel 882 Burgerlijk Wetboek de 
actio pauliana niet mogelijk is ten aanzien van de verdeling, nu (eiseres) geen 
voorafgaand verzet heeft gedaan en zij niet aantoont dat de verdeling een fictie 
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blijkt of bedrieglijk is doorgevoerd met het oog op het onmogelijk maken van 
het verzet.

2.3
(Eiseres) toont niet aan dat er een rechtsgrondslag is om (eerste verweerder) 

te veroordelen tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 259.916,36 
euro”.

Grieven 

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek verjaren alle 
persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar (eerste lid). In afwij-
king hiervan verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond 
van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag 
volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van 
de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon 
(tweede lid). Laatstgenoemde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop 
van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade 
is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan (derde lid).

Naar luid van de overgangsbepaling in artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot 
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, beginnen de nieuwe 
verjaringstermijnen, wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerking-
treding van deze wet, slechts te lopen vanaf de inwerkingtreding van de wet van 
10 juni 1998 op 27 juli 1998. De totale duur van de verjaringstermijn mag evenwel 
niet meer dan dertig jaar bedragen.

Luidens artikel 2262 Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijzi-
ging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepa-
lingen betreffende de verjaring, verjaren alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke 
als persoonlijke, door verloop van dertig jaren.

2. Krachtens artikel 1167 Burgerlijk Wetboek kunnen schuldeisers in hun eigen 
naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met 
bedrieglijke benadeling van hun rechten.

Onder gelding van artikel 2262 Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij voornoemde wet van 10 juni 1998, verjaarde de pauliaanse vorde-
ring door verloop van dertig jaren.

Thans, met toepassing van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, 
verjaart de pauliaanse vordering, als persoonlijke rechtsvordering, door verloop 
van tien jaar, zoals ook door eiseres in conclusie voor de appelrechters in 
hoofdorde aangevoerd.

Zij is immers geen rechtsvordering tot vergoeding van schade op grond van 
buitencontractuele aansprakelijkheid, in de zin van artikel 2262bis, § 1, tweede 
lid, Burgerlijk Wetboek, doch wel een op het algemeen rechtsbeginsel “fraus 
omnia corrumpit” gesteunde vordering die in de eerste plaats beoogt de met 
bedrieglijke benadeling van de schuldeiser gestelde handeling niet tegenstelbaar 
te laten verklaren aan deze laatste.

3. Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres bij pauliaanse vordering de niet-
tegenstelbaarheid beoogt van verschillende rechtshandelingen, die dateren van 
de periode 1992 tot 1997. 

Het oordeelt dat de pauliaanse vordering een toepassing is van artikel 1382 
Burgerlijk Wetboek, en dan ook onderworpen is aan de dubbele verjaringstermijn 
van artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek.

Na te hebben vastgesteld dat de aangevochten rechtshandelingen dateren van 
vóór de wet van 10 juni 1998, en dat, overeenkomstig de overgangsbepalingen van 
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de wet van 10 juni 1998, de nieuwe verjaringstermijn pas begint te lopen vanaf de 
inwerkingtreding van de wet op 27 juli 1998, besluit het dat de op 27 april 2006 en 
nadien ingestelde rechtsvorderingen verjaard zijn.

Door aldus te oordelen dat de pauliaanse vordering een toepassing is van 
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, en onderworpen is aan de dubbele verjarings-
termijn van artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek, en niet 
aan de tienjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burger-
lijk Wetboek, miskent het bestreden arrest de artikelen 1167, 1382 en 2262bis, § 1, 
eerste, tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek, artikel 2262 Burgerlijk Wetboek 
zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 10 juni 1998 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en artikel 10 van de wet van 
10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en het 
algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”, en kon het dienvolgens niet 
wettig besluiten tot de verjaring van de pauliaanse vorderingen (schending van 
dezelfde wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel).

Tweede onderdeel

4. Zelfs indien zou dienen te worden aangenomen dat, anders dan aangevoerd 
in het eerste onderdeel, de pauliaanse vordering van artikel 1167 Burgerlijk 
Wetboek wel “een rechtsvordering tot vergoeding van schade is op grond van 
buitencontractuele aansprakelijkheid”, in de zin van artikel 2262bis, § 1, tweede 
lid, Burgerlijk Wetboek, en derhalve onder de vijfjarige verjaringstermijn valt, 
dan nog is de beslissing dat de pauliaanse vorderingen van eiseres verjaard zijn, 
evenmin naar recht verantwoord.

5. Naar luid van artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek verjaren alle persoon-
lijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar (eerste lid). In afwijking 
hiervan verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van 
buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag 
volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van 
de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon 
(tweede lid). Laatstgenoemde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop 
van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade 
is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan. (derde lid).

Naar luid van de overgangsbepaling in artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot 
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, beginnen de nieuwe 
verjaringstermijnen, wanneer de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerking-
treding van deze wet, slechts te lopen vanaf de inwerkingtreding van de wet van 
10 juni 1998 op 27 juli 1998. De totale duur van de verjaringstermijn mag evenwel 
niet meer dan dertig jaar bedragen.

Naar luid van artikel 2262 Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de 
wijziging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepa-
lingen betreffende de verjaring, verjaren alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke 
als persoonlijke, door verloop van dertig jaren.

6. Krachtens artikel 1167 Burgerlijk Wetboek kunnen schuldeisers in hun eigen 
naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met 
bedrieglijke benadeling van hun rechten.

Onder gelding van artikel 2262 Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij voornoemde wet van 10 juni 1998, verjaarde de pauliaanse vorde-
ring door verloop van dertig jaren.

In zoverre de pauliaanse vordering onder de verjaringstermijn valt van 2262bis, 
§ 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, dient de verweerder die de verjaring opwerpt, 
het bewijs te leveren dat de eiser reeds meer dan vijf jaar vóór het inleiden van 
de vordering kennis heeft gekregen “van de schade of van de verzwaring ervan 

ARREST-2012-04.indb   1100 06/03/13   17:15



N° 260 - 26.4.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1101

en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon”, zoals voorzien als 
aanvangspunt van de verjaring door artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk 
Wetboek, en dit overeenkomstig de bewijslastregels, vervat in artikelen 1315 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

De kennis die vereist is “van de schade of van de verzwaring ervan en van de 
identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon”, is een effectieve kennis, die 
in concreto dient beoordeeld te worden.

7. De bij artikel 1 Hypotheekwet voorgeschreven publiciteit regelt de tegen-
stelbaarheid van de uit de overgeschreven akten blijkende onroerende zakelijke 
rechten aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd en titularis zijn van 
concurrerende zakelijke rechten op hetzelfde goed.

Overeenkomstig artikel 1, eerste lid, in fine, Hypotheekwet gelden de aan over-
schrijving onderworpen akten niet jegens derden “die zonder bedrog gecontrac-
teerd hebben” zolang de overschrijving uitblijft. Het betreft de derden die door de 
akte zouden kunnen geschaad zijn aan de zakelijke rechten welke zij bezitten op 
de goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben. Eens overgeschreven zijn 
de akten wel tegenwerpelijk aan iedereen met een concurrerend zakelijk recht.

De overschrijving overeenkomstig artikel 1 Hypotheekwet betekent echter 
niet dat “iedereen” effectief kennis heeft van de akte, of dat “iedereen” moet 
geacht worden effectief kennis te hebben van de akte. Artikel 1 Hypotheekwet 
bevat dan ook geenszins een wettelijk vermoeden, in de zin van de artikelen 1349, 
1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek, van kennis van de akte vanaf de overschrijving.

8. Wanneer, zoals te dezen, de verweerder de verjaring inroept van de pauli-
aanse vordering, die de niet-tegenstelbaarheid beoogt van een aan overschrijving 
onderworpen akte, dient de verweerder het bewijs te leveren dat de eiser reeds 
meer dan vijf jaar effectief kennis had van de litigieuze akte wanneer dit, zoals te 
dezen, door de eiser wordt betwist. Deze effectieve kennis kan niet louter uit de 
overschrijving van de akte worden afgeleid, nu aldus een niet bestaand wettelijk 
vermoeden zou worden aangenomen. 

De effectieve kennis kan evenmin door middel van een feitelijk vermoeden 
worden afgeleid uit de overschrijving van de litigieuze akten alleen. Uit de arti-
kelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek vloeit immers voort dat de rechter aan 
de vastgestelde feiten geen gevolgen mag verbinden, die daarmee in geen enkel 
verband staan of die op grond daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord.

9. Het bestreden arrest oordeelt evenwel “(dat) (eiseres) moet geacht worden 
kennis te hebben van de aangevochten rechtshandelingen, van de daarbij 
betrokken personen en van het eventueel bedrieglijk en schadeverwekkend 
karakter van die rechtshandelingen door de verplichte overschrijving ervan 
overeenkomstig artikel 1 Hypotheekwet, zodat de verjaringstermijn in principe 
ingaat op datum van de overschrijving”.

Door aldus, voor de beoordeling van het vertrekpunt van de verjaringstermijn 
van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, na te laten de effec-
tieve kennis “van de aangevochten rechtshandelingen, van de daarbij betrokken 
personen en van het eventueel bedrieglijk en schadeverwekkend karakter van 
die rechtshandelingen” na te gaan, schendt het bestreden arrest artikel 2262bis, 
§ 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, en miskent het de op verweerders rustende 
bewijslast van de effectieve kennis van de kwestieuze rechtshandelingen van 
de betrokken personen en van het eventueel bedrieglijk en schadeverwekkend 
karakter van die rechtshandelingen (schending van de artikelen 1315 Burgerlijk 
Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Door aldus aan de overschrijving een wettelijk vermoeden te verbinden dat 
artikel 1 Hypotheekwet niet bevat, miskent het bestreden arrest artikel 1 Hypo-
theekwet en de artikelen 1349, 1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek.
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Minstens door uit de enkele feitelijke vaststelling dat de litigieuze akten 
werden overgeschreven, af te leiden dat eiseres “moet geacht worden kennis 
te hebben van de aangevochten rechtshandelingen, van de daarbij betrokken 
personen en van het eventueel bedrieglijk en schadeverwekkend karakter van 
die rechtshandelingen”, maakt het bestreden arrest een onmogelijk te verant-
woorden gevolgtrekking, en miskent het derhalve het wettelijk begrip feitelijk 
vermoeden (schending van de artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig besluiten dat de vijfja-
rige verjaringstermijn te dezen is ingegaan op de datum van de overschrij-
ving van de litigieuze akten, en dat de pauliaanse vordering van eiseres, inge-
leid op 27 april 2006, met toepassing van de overgangsbepaling van de wet van 
10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, 
en artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, is verjaard (schending 
van de artikelen 1167, 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, artikel 2262 
Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 4 van 
de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
verjaring, en artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring).

Derde onderdeel

10. De pauliaanse vordering van eiseres strekte ertoe de notariële akten van 
28 september 1992, 25 november 1993, 28 april 1995 en 4 juli 1997 haar niet tegenstel-
baar te horen verklaren.

Eiseres stelde zelf uitdrukkelijk dat haar pauliaanse vordering geen vordering 
is tegen de verdeling van de nalatenschap van de ouders van verweerders (over-
leden in 1999) : “(Verweerders) werpen op dat de pauliaanse vordering niet kan 
worden ingesteld bij de verdeling van een nalatenschap. (Eiseres) merkt op dat 
de ouders van (verweerders) de onroerende goederen hebben geschonken terwijl 
zij nog in leven waren. De notariële aktes dateren allemaal van vóór de datum 
van overlijden in 1999”.

11. Het bestreden arrest stelt evenwel, weliswaar “ten overvloede”, vast “dat 
(eiseres) betoogt dat zij opkomt tegen een verdeling”, en merkt vervolgens op 
“(dat) krachtens artikel 882 Burgerlijk Wetboek de actio pauliana niet mogelijk 
is ten aanzien van de verdeling, nu (eiseres) geen voorafgaand verzet heeft gedaan 
en zij niet aantoont dat de verdeling een fictie blijkt of bedrieglijk is doorgevoerd 
met het oog op het onmogelijk maken van het verzet”.

Aldus geeft het bestreden arrest een uitlegging aan voornoemde synthesecon-
clusie van eiseres, die niet verenigbaar is met de inhoud en bewoordingen ervan, 
nu uit deze conclusie blijkt dat eiseres stelde dat haar vordering geenszins als een 
pauliaanse vordering tegen de verdeling (van de nalatenschap) kan beschouwd 
worden, en miskent het derhalve de bewijskracht van deze conclusie (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek).

Vierde onderdeel 

12. Naar luid van artikel 882 Burgerlijk Wetboek kunnen schuldeisers van een 
deelgenoot, om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van 
hun rechten geschiedt, zich ertegen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid 
gedaan wordt, en hebben zij het recht op eigen kosten in de verdeling tussen te 
komen. Tegen een voltrokken verdeling kunnen zij echter niet opkomen, behalve 
wanneer deze heeft plaatsgehad buiten hen om en met miskenning van een door 
hen gedaan verzet.

Artikel 882 Burgerlijk Wetboek geldt enkel in geval van een verdeling, wat het 
bestaan veronderstelt van een onverdeeldheid in de zin van de artikelen 577-2 
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en 815 Burgerlijk Wetboek, waarbij er samenloop is van meerdere rechten van 
dezelfde aard op hetzelfde voorwerp.

Andere rechtshandelingen, zoals schenkingen of verzakingen aan vruchtge-
bruik, vallen niet onder de door artikel 882 Burgerlijk Wetboek beoogde rechts-
handelingen.

13. Zoals blijkt uit de opsomming van de door de pauliaanse vordering van 
eiseres beoogde litigieuze rechtshandelingen, betreffen deze schenkingen en een 
verzaking aan vruchtgebruik, doch geenszins een verdeling van onverdeelde 
rechten. 

Het bestreden arrest kon dan ook niet wettig, “ten overvloede”, toepassing 
maken van artikel 882 Burgerlijk Wetboek, en op die grond eiseres’ vorde-
ring ongegrond verklaren (schending van artikelen 882, 577-2 en 815 Burgerlijk 
Wetboek).

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. De vordering bedoeld in artikel 1167 Burgerlijk Wetboek strekt tot 
vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming van de schulde-
naar aan de schuldeiser berokkent. Een dergelijke pauliaanse vordering 
is onderworpen aan de verjaringstermijnen bedoeld in artikel 2262bis, § 1, 
tweede en derde lid, Burgerlijk Wetboek. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar 
recht.

Tweede onderdeel

Overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek 
verjaren vorderingen tot vergoeding van schade op grond van buiten-
contractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag 
volgend op de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de 
schade.

Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de wetgever als 
aanvangspunt van bedoelde verjaring de dag heeft beoogd waarop de 
benadeelde daadwerkelijk kennis heeft gekregen van de schade en niet 
die waarop hij moet worden vermoed hiervan kennis te hebben gekregen.

3. Krachtens artikel 1 Hypotheekwet zijn de in deze bepaling bedoelde 
akten tegenwerpelijk aan derden vanaf hun overschrijving in de daartoe 
bestemde registers van de hypotheekbewaarder. De overschrijving heeft 
tot gevolg dat derden met een conflicterend recht van dat ogenblik af 
niet meer hun goede trouw kunnen inroepen. 

4. Uit deze bepalingen volgt dat de overschrijving van de akte niet tot 
gevolg heeft dat eenieder vanaf het ogenblik van de overschrijving de 
in artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, vereiste kennis 
heeft.

5. Uit het vorenstaande volgt dat de verjaringstermijn van een pauli-
aanse vordering tegen een akte die werd overgeschreven in het register 
van de hypotheekbewaarder niet begint te lopen door het loutere feit 
van de overschrijving van deze akte.
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6. De appelrechters die oordelen dat de verjaring van de pauliaanse 
vordering van de eiseres een aanvang heeft genomen vanaf de overschrij-
ving van de akten overeenkomstig artikel 1 Hypotheekwet omdat de 
eiseres van dat tijdstip af kennis had van de aangevochten rechtshande-
lingen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

26 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 261
1o kamer — 26 april 2012

(C.11.0393.N)

1O BeslaG. — BewareND BeslaG. — iNtellectUele eiGeNDOmsrecHteN. — 
BeslaG iNzake Namaak. — BescHrijViNG. — BeslaGmaatreGeleN. — streN-
Gere BeOOrDeliNG. — BestaaNBaarHeiD met ricHtlijN 2004/48/eG.

2O eUrOPese UNie. — allerlei. — ricHtlijN 2004/48/eG. — iNtellectUele 
eiGeNDOmsrecHteN. — BeslaG iNzake Namaak. — BescHrijViNG. — BeslaG-
maatreGeleN. — streNGere BeOOrDeliNG. — BestaaNBaarHeiD. 

3O BeslaG. — BewareND BeslaG. — iNtellectUele eiGeNDOmsrecHteN. — 
BeslaG iNzake Namaak. — BescHrijViNG. — BeslaGmaatreGeleN. — VOOr-
waarDeN. — VerVUlliNG. — tijDstiP. — DerDeNVerzet. — BeOOrDeliNG DOOr 
De recHter. — wijze. 

4O DerDeNVerzet. — BeslaG. — BewareND BeslaG. — iNtellectUele eiGeN-
DOmsrecHteN. — BeslaG iNzake Namaak. — BescHrijViNG. — BeslaGmaatre-
GeleN. — VOOrwaarDeN. — VerVUlliNG. — tijDstiP. — BeOOrDeliNG DOOr De 
recHter. — wijze. 

5O DeskUNDiGeNONDerzOek. — DeskUNDiGe. — wrakiNG. — BeVOeGDe 
recHter.

6O wrakiNG. — DeskUNDiGe. — BeVOeGDe recHter. 

1o en 2o Wanneer, naast de beschrijving, ook beslagmaatregelen worden gevor-
derd, moet de rechter deze strenger beoordelen ; deze strengere voorwaarden 
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voor het toekennen van beslagmaatregelen zijn kennelijk in overeenstem-
ming met de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendoms-
rechten  (1). (Art. 1369bis/1, §§ 3 en 5, Gerechtelijk Wetboek ; Artt. 9.1.b) 
en 9.3. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad 
29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendoms-
rechten) 

3o en 4o De vervulling van de voorwaarden vereist voor het verkrijgen van maat-
regelen van beschrijving of voor het verkrijgen, naast de beschrijving, van 
beslagmaatregelen, moet worden vastgesteld op het ogenblik dat de bedoelde 
maatregelen worden gelast ; de rechter op derdenverzet vermag de vervulling 
van die voorwaarden niet af te leiden uit de elementen verkregen ingevolge 
de gelaste maatregelen van beschrijving en beslag (2). (Art. 1369bis/1, §§ 3 en 
5, Gerechtelijk Wetboek) 

5o en 6o De rechter die de deskundige heeft aangewezen blijft bevoegd om 
kennis te nemen van het verzoek van een partij tot wraking van de deskun-
dige, ook al werd tegen de beslissing tot aanwijzing van de deskundige een 
rechtsmiddel aangewend (3). (Art. 970, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) 

(aDOBe systems iNc. e.a. t. aexis BelGiUm N.V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Ch. Vandewal :

sitUeriNG eN PrOceDUreVOOrGaaNDeN

1. Het geschil betrof een procedure van beslag inzake namaak, meer 
bepaald de voorwaarden voor beslagmaatregelen in toepassing van 
artikel 1369bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Blijkens het feitenrelaas in het bestreden arrest, waarnaar eiseressen 
verwijzen in hun voorziening in cassatie, stellen eerste tot en met vierde 
verweersters actief te zijn in de informaticasector en daarbij gebruik te 
maken van softwaretoepassingen. Een aantal vennootschappen die deel 
uitmaken van de “Aexis Group” zouden software naar maat ontwikkelen 
ten behoeve van hun klanten. Vijfde verweerster was gespecialiseerd 
in het geven van allerhande opleidingen, voornamelijk “IT”-trainingen. 

Eiseressen zijn Amerikaanse vennootschappen die stellen, elk op hun 
terrein, gespecialiseerd te zijn in de ontwikkeling en distributie van 
software ; zij voeren aan de titularis en/of exploitant te zijn van de intel-
lectuele rechten verbonden aan een reeks softwareprogramma’s. 

3. Eiseressen, die aanvoeren geconfronteerd te worden met de aanmaak 
en het gebruik van illegale kopieën van hun software, hebben een anti-
piraterijprogramma opgezet en legden in het raam van dit programma 
op 10 maart 2009 een verzoekschrift neer voor de voorzitter van de recht-
bank van koophandel te Brussel, waarbij machtiging gevraagd werd om 
over te gaan tot beslag inzake namaak.

Op 11 maart 2009 werd, recht doende op dit verzoekschrift, een beschik-
king uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
te Brussel, waarbij hen machtiging werd verleend tot het gevraagde 

  (1), (2), (3)  Zie de concl. van het O.M.
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beslag. In deze beschikking werd het integrale dispositief van het 
verzoekschrift van eiseressen overgenomen. De heren Paul Veelaert en 
Paul De Vocht werden als deskundigen aangesteld.

Na betekening van de beschikking gingen de aangestelde deskundigen 
over tot het aanvangen van hun opdracht. 

Door gerechtsdeurwaarder Philippe Grumbels werd op 8 april 2009 
vastgesteld dat er door gerechtsdeskundige Paul De Vocht en de heer 
Hendrik Van Steenklste, die aangesteld werd als diens assistent, 206 
CD’s meegenomen werden, alsook een server Altiris, en dat er eveneens 
13 “backup tapes”, 60 computers en een “let top dell” verzegeld werden. 

Door gerechtsdeurwaarder Pascal Lombardi werd op 8 april 2009 vast-
gesteld dat er door de heer Robert Sman, assistent van gerechtsdeskun-
dige Pau1 Veelaert, 39 PC’s verzegeld werden. 

4. Door verweersters werd op 8 mei 2009 aan eiseressen een dagvaarding 
in derdenverzet betekend. 

5. Bij een beschikking van 18 mei 2009 werd de heer advocaat Clerens 
aangesteld als vereffenaar van de N.V. Key Job, vijfde verweerster. Door 
deze vereffenaar van de N.V. Key Job werd op 25 juni 2009 een verzoek 
gericht tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, 
dat ertoe strekte om de partijen op te roepen op grond van artikel 19, 
alinea 2, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat in het kader van de proce-
dure op derdenverzet de beschikking van 11 maart 2009 zou hervormd 
worden in die zin dat het beslag en de verzegeling zich enkel zouden 
beperken tot de software zelf, doch niet tot de dragers van de software 
(PC’s en server), en in die zin dat de informatiedragers uit handen zouden 
mogen worden gegeven. 

 Eerste tot vierde verweersters hebben op 7 juli 2009 een zelfde verzoek 
op grond van artikel 19, alinea 2, van het Gerechtelijk Wetboek gericht 
tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend 
in kort geding. 

6. Het deskundig verslag van 25 juni 2009 werd op 7 juli 2009 neergelegd 
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en overgemaakt 
aan verweersters.

7. Op 3 augustus 2009 werd bij een beschikking gewezen door de voor-
zitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in kort 
geding, inzake de partijen en in aanwezigheid van gerechtsdeskundige 
Veelaert, het verzoek van verweersters gesteund op artikel 19, alinea 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek toelaatbaar en gegrond verklaard als volgt :

 — er werd gezegd voor recht dat “de 90 PC’s” mochten worden vrijgegeven 
volgens het oordeel van deskundige Veelaert en onder diens toezicht ; 

 — er werd gezegd voor recht dat verweersters de kosten voor de nodige 
kopieën zouden betalen aan de deskundige. 

8. Bij de beroepen beschikking van 17 december 2009, gewezen door 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in 
kort geding, in het kader van het debat omtrent de gegrondheid van 
het derdenverzet, werd het derdenverzet van verweersters ontvankelijk 
verklaard, doch slechts gegrond “in de mate dat uitspraak werd gedaan 
bij beschikking d.d. 03.08.2009” en aldus in de mate dat 90 verzegelde PC’s 
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mochten worden vrijgegeven volgens het oordeel van deskundige Veel-
aert en onder diens toezicht. Voor het overige werd de beschikking van 
11 maart 2009 integraal bevestigd. 

9. Op het hoger beroep van eerste tot en met vierde verweerders werd 
bij het bestreden arrest van het hof van beroep te Brussel van 8 februari 
2011 dit hoger beroep ontvankelijk verklaard en reeds gegrond in de 
hierna bepaalde mate : 

De beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te 
Brussel van 11 maart 2009 werd vernietigd wat de volgende maatregelen 
aangaat :

 — het verbod aan verweersters de van namaak verdachte program-
ma’s, bestanden of informatiedragers uit handen te geven, op straffe 
van een dwangsom van 2.500 EUR per product dat na het ogenblik van 
de betekening van de gevraagde beschikking nog uit handen zou worden 
gegeven of op enig andere wijze zou verspreid worden ; 

 — de aanstelling van de deskundigen of één hunner als bewaarders over 
de van namaak verdachte software, bestanden en de informatiedragers 
waarop deze terug te vinden zijn, evenals van alle ter zake relevante 
documenten, dit alles desgevallend met het oog om de deskundigen toe 
te laten deze mee te nemen ;

 — de bevolen verzegeling van de van namaak verdachte software, 
bestanden en informatiedragers, waarop deze terug te vinden zijn.

Opnieuw recht doende aangaande deze door eiseressen gevorderde 
maatregelen verklaarde het arrest deze maatregelen ongegrond. Het 
veroordeelde eiseressen tevens om uiterlijk 8 dagen na de betekening 
van dit arrest opheffing te verlenen aan de in uitvoering van de beschik-
king van 11 maart 2009 genomen beslagmaatregelen en zegde voor recht 
dat bij gebreke hieraan vrijwillig te voldoen binnen de gestelde termijn 
dit arrest van rechtswege zal gelden als handlichting van gezegde beslag-
maatregelen.

10. Het cassatieberoep tegen dit arrest van het hof van beroep van 
8 februari 2011 maakt het voorwerp uit van de huidige procedure. 

BesPrekiNG VaN Het eerste cassatiemiDDel

11. In het eerste middel voeren eiseressen schending aan van artikel 1369bis/1, 
in het bijzonder § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 22 
van de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk 
recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, van arti-
kelen 2.1 en 7.1 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, van artikel 4.3 van het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie, in de versie van het Verdrag van Lissabon van 13 december 
2007, tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd 
door Wet van 19 juni 2008 houdende instemming met het Verdrag van 
Lissabon, en van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

12. In het eerste onderdeel verwijten eiseressen het arrest de door 
hen aangebrachte “tip” wel prima facie als een voldoende “ernstig” 
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vermoeden van inbreuk te beschouwen doch niet voldoende te achten om 
aan te nemen dat de inbreuk “niet redelijkerwijze kan betwist worden” 
en daardoor de voorwaarde van artikel 1369bis/1, § 5, 2) van het Gerech-
telijk Wetboek te streng en op onwettige wijze te hebben uitgelegd en 
toegepast, minstens deze wetsbepaling te hebben uitgelegd op een wijze 
die niet conform is met artikel 7.1 van de voormelde Richtlijn 2004/48/
EG van 29 april 2004, nu dit artikel de maatregelen ter bescherming van 
bewijsmateriaal, met inbegrip van beslagmaatregelen, enkel onderwerpt 
aan de voorwaarde dat de verzoekende partij “redelijkerwijs beschik-
baar bewijsmateriaal” overlegt “tot staving van haar beweringen dat er 
inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten is gemaakt”. 

Minstens is volgens eiseressen het arrest aangetast door een moti-
veringsgebrek daar het bij het verwerpen van het door eiseressen tot 
staving van de gevorderde beslagmaatregelen ingeroepen bewijsmate-
riaal, in het bijzonder de voorgebrachte “tip”, niet heeft geantwoord op 
de conclusie van eiseressen die stelden dat het voorgebrachte bewijs-
materiaal het “redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal” in de zin 
van de handhavingsrichtlijn was gezien de gegeven omstandigheden, de 
aard van de litigieuze producten (“software”) en de beslotenheid van de 
kantoren van een bedrijf.

13. Artikel 22 van de Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van 
gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendoms-
rechten, dat er toe strekte de voormelde Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 
2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten om 
te zetten in Belgisch recht, voegde een nieuw hoofdstuk XIXbis toe in 
deel IV, boek IV, van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de rechtsple-
gingen inzake intellectuele rechten werden vastgelegd. 

Artikel 1369bis/1, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
personen die, op grond van een wet betreffende de uitvindingsoctrooien, 
aanvullende beschermingscertificaten, kwekerscertificaten, topogra-
fieën van halfgeleiderproducten, tekeningen en modellen, merken, 
geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, auteursrecht, 
naburige rechten of het recht van producenten van databanken een 
vordering inzake namaak kunnen instellen, met de toestemming van 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel en de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, in aangelegenheden die tot de respec-
tieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, verkregen op verzoek-
schrift, door een of meerdere deskundigen die deze magistraat benoemt, 
overal kunnen laten overgaan tot de beschrijving van alle voorwerpen, 
elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde 
namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan 
te tonen.

Art. 1369bis/1, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voor-
zitter de deskundige kan machtigen alle maatregelen te nemen die 
nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht binnen de grenzen ervan 
en, met name, afschriften te nemen, kopieën, fotokopieën, fotografieën 
en audiovisuele opnames te maken evenals zich monsters te laten over-
handigen van de goederen die vermoed worden inbreuk te maken op het 
intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming is ingeroepen en 
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de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en 
werktuigen en de desbetreffende documenten.

Artikel 1369bis/1, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van 
maatregelen tot beschrijving, onderzoekt :

1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt 
ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is ;

2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intel-
lectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt.

De beschikking bepaalt de voorwaarden waaraan de beschrijving is 
onderworpen, onder meer met het oog op de bescherming van vertrouwe-
lijke gegevens, en de termijn binnen dewelke de aangestelde deskundige 
zijn verslag neerlegt en opstuurt, alsook de personen die, als uitzondering 
op artikel 1369bis/7, in voorkomend geval er kennis mogen van nemen. 
Behoudens uitzonderlijke omstandigheden uitdrukkelijk vermeld in de 
beschikking die een langere termijn rechtvaardigen, overschrijdt deze 
termijn twee maanden vanaf de betekening van de beschikking niet.

Artikel 1369bis/1, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voor-
zitter, indien hij het nodig acht voor de bescherming van het intellectueel 
recht dat ingeroepen werd door de verzoeker, en hij het redelijk acht, 
rekening houdend met de omstandigheden eigen aan het geding, in voor-
komend geval bij dezelfde beschikking of bij een afzonderlijke beschik-
king, aan de houders van inbreukmakende goederen, de bij de productie 
en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en de desbe-
treffende documenten, het verbod kan opleggen zich ervan te ontdoen, 
ze te verplaatsen of elke wijziging eraan aan te brengen die hun werking 
beïnvloeden. Hij kan toelating geven om een bewaarder aan te stellen 
en de voorwerpen te verzegelen en, als het gaat om feiten die aanleiding 
geven tot inkomsten, het bewarend beslag van deze laatste toelaten voor 
zover deze hun directe oorsprong blijken te vinden in de beweerde namaak.

De voorzitter kan alvorens het toekennen van beslagmaatregelen, de 
door de maatregelen beoogde persoon in raadkamer horen in aanwezig-
heid van de verzoeker. In dat geval brengt de voorzitter alvorens tot 
deze oproeping over te gaan de verzoeker hiervan op de hoogte, die dan 
kan afzien van zijn verzoek om beslagmaatregelen en zijn verzoek kan 
beperken tot beschrijvende maatregelen. De door deze maatregelen 
beoogde persoon wordt met een gerechtsbrief opgeroepen waarbij een 
afschrift van het verzoekschrift wordt gevoegd. De raadsman van de 
verzoeker wordt opgeroepen bij gewone brief.

Artikel 1369bis/1, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de 
beschrijving, van beslagmaatregelen, onderzoekt :

1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt 
ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is ;

2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijker-
wijze betwist kan worden ;

3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, 
te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken 
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waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag 
— dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht — redelijker-
wijze verantwoorden.

In de beschikking wordt een uitdrukkelijke motivering gegeven van de 
noodzaak van beslagmaatregelen die zijn toegestaan rekening houdend 
met de voorwaarden gesteld in de huidige paragraaf.

14. Uit deze wettelijke bepalingen blijkt dat de voorzitter ingeval naast 
de beschrijving ook beslagmaatregelen worden gevorderd, verdergaand 
onderzoek moet doen dan in geval enkel de beschrijving wordt gevor-
derd. Wanneer enkel de beschrijving wordt gevorderd, onderzoekt de 
voorzitter immers of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt 
op het intellectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt. Worden 
ook beslagmaatregelen gevorderd, dan onderzoekt de voorzitter of de 
inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze kan 
worden betwist.

De beoordeling door de rechter wordt aldus strenger omkaderd wanneer 
naast de beschrijving ook beslagmaatregelen worden gevorderd.

Dit blijkt tevens uit de wetsgeschiedenis ; de Memorie van Toelichting 
bij het wetsontwerp II betreffende de aspecten van gerechtelijk recht 
van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, dat leidde tot 
de wet van 10 mei 2007, verduidelijkt immers :

“Als het beslagmaatregelen zijn die worden gevraagd, is de beoorde-
ling door de rechter strenger omkaderd (artikel 1369bis/1, § 5). Hij moet 
onderzoeken : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2o of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijker-
wijze betwist kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
het verzoek steunt op een verslag van een eenzijdig deskundigenonder-
zoek of nog op vonnissen geveld in het buitenland die een zelfde inbreuk 
op hetzelfde intellectueel eigendomsrecht betreffen. Eenvoudige 
vermoedens van namaak kunnen niet volstaan. De verzoeker moet over 
ernstige en samenhangende aanwijzingen beschikken en de juridische 
kwalificatie van namaak mag niet betwist worden. Als wordt geoordeeld 
dat een waarschijnlijke inbreuk bestaat op het betrokken recht, is de 
rechter dus genoodzaakt tot een grondiger onderzoek dan bij de toeken-
ning van een maatregel tot beschrijving waarbij de magistraat er zich 
toe kan beperken na te gaan of er uit hoofde van de eiser vermoedens of 
eerste aanwijzingen zijn van een inbreuk op zijn recht.”  (1) 

Volgens deze Memorie van Toelichting zou de toepassing van deze 
voorwaarden en de nodige voorzichtigheid van de magistraten, rekening 
houdend met de mogelijke gevolgen van deze maatregelen en met het 
technische karakter van de materie, de toepassing van deze bepaling 
moeten beperken tot de overduidelijke gevallen waarbij ze meteen een 
uitzonderlijk karakter toegemeten krijgt. Er wordt aan herinnerd dat 
het beslag inzake namaak bron kan zijn van een aanzienlijke schade als 

  (1)  Wetsontwerp II betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming 
van intellectuele eigendomsrechten, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51K2943/001-2944/001, 62.
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het onrechtmatig wordt uitgevoerd of als de vordering ten gronde het 
niet mogelijk maakt een inbreuk op het betrokken intellectueel eigen-
domsrecht aan te tonen.

Deze Memorie van Toelichting preciseert overigens dat om de beoorde-
lingsbevoegdheid van de rechter nog meer af te bakenen, de voorwaarden 
die door Uw Hof werden gesteld in zijn arrest van 16 november 1984  (1), 
werden opgenomen in het wetsontwerp in artikel 1369bis/1, §§ 3 en 5, en 
naargelang de gevraagde maatregel de beschrijving of het beslag van de 
betwiste goederen en instrumenten beoogt  (2).

Deze strengere voorwaarden voor het toekennen van beslagmaatre-
gelen zijn naar mijn mening in overeenstemming met de Richtlijn 2004/48/ 
EG van 29 april 2004. Deze Richtlijn voorziet immers in zijn artikel 9.3. 
dat de rechterlijke instanties met betrekking tot maatregelen van inbe-
slagneming de bevoegdheid hebben om van de eiser te verlangen dat 
hij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich 
er met een voldoende mate van zekerheid van kunnen vergewissen dat 
de eiser de houder is van het recht en dat er inbreuk op zijn recht wordt 
gemaakt of dreigt te worden gemaakt. 

In zoverre het onderdeel uitgaat van een tegenovergestelde rechtsop-
vatting, lijkt het mij naar recht te falen.

15. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiseressen het in het onderdeel bedoeld verweer hebben gevoerd in het 
kader van de bespreking van de voorwaarden voor het verkrijgen van 
maatregelen van beschrijving en niet van deze voor het verkrijgen van 
beslagmaatregelen. 

Het onderdeel lijkt mij in zoverre feitelijke grondslag te missen. 
16. In het tweede onderdeel voeren eiseressen aan dat zij in hun beroeps-

conclusie aanvoerden dat bij de beoordeling van een derdenverzet, 
achteraf gedane vaststellingen meetellen bij de beantwoording van de 
vraag of de toegestane maatregel terecht werden toegestaan. 

Door bij de beoordeling van het vervuld zijn van de wettelijke voor-
waarden voor de gevorderde beslagmaatregelen, te weigeren rekening 
te houden met de inhoud van de processen-verbaal van 8 april 2009 van 
beslag inzake namaak opgesteld door gerechtsdeurwaarders Grumbers 
en Lombardi en/of met de inhoud van het deskundig verslag van 25 juni 
2009 en door te weigeren deze stukken in zijn oordeel te betrekken, heeft 
het hof van beroep volgens eiseressen artikel 1369bis/1, meer bepaald § 5, 
2) van het Gerechtelijk Wetboek geschonden. 

Verder voeren eiseressen een motiveringsgebrek aan omdat de appel-
rechters in de motivering van hun beslissing op dit punt zouden nagelaten 
hebben te antwoorden op hun specifieke middel waarbij ze, steunend op 
rechtspraak, stelden dat, rekening houdend met het “voortdurend” en 
“complementair” karakter van de bewarende maatregelen, het bij het 
beoordelen van de bewijslast omtrent het niet naar redelijkheid betwist-
baar karakter van de inbreuk, zou getuigen van weinig realiteitszin (laat 

  (1)  Cass. 16 nov. 1984, AR 4029, AC 1984-85, nr. 172.
  (2)  Wetsontwerp II betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming 

van intellectuele eigendomsrechten, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51K2943/001-2944/001, 61
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staan van proceseconomisch denken gezien een afzonderlijke vorde-
ring tot bewarende maatregel mogelijk is) indien de resultaten van de 
beschrijvende maatregel (die mede werd toegestaan om bewijsmateriaal 
te vergaren) niet in de beoordeling mogen worden opgenomen. 

17. Uit de tekst van artikel 1369bis/l, §§ 3 en 5, Gerechtelijk Wetboek 
volgt naar mijn mening dat de vervulling van de voorwaarden vereist 
voor bet verkrijgen van maatregelen van beschrijving of voor het 
verkrijgen, naast de beschrijving, van beslagmaatregelen, moet worden 
vastgesteld op het ogenblik dat de bedoelde maatregelen worden gelast 
en dat de rechter op derdenverzet de vervulling van die voorwaarden 
niet vermag af te leiden uit de elementen verkregen ingevolge de gelaste 
maatregelen van beschrijving en beslag. 

Uw Hof heeft in een recent arrest van 25 november 2011 geoordeeld dat de 
aanwijzingen van inbreuk, die de maatregel van beschrijving rechtvaar-
digen, moeten worden vastgesteld op het ogenblik dat de eerste rechter 
op éénzijdig verzoekschrift oordeelt en niet mogen worden afgeleid uit 
elementen die voortspruiten uit de uitvoering van deze maatregel  (1).

Deze regel lijkt mij ook onverkort te gelden zo, naast de beschrijving, 
ook beslagmaatregelen worden gevorderd. 

Het onderdeel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, 
lijkt mij in zoverre naar recht te falen.

18. In zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, lijkt het 
mij feitelijke grondslag te missen nu het arrest het in het onderdeel 
bedoeld verweer verwerpt en beantwoordt met de redenen vermeld onder 
r.o. 21 t.e.m. 23 van het bestreden arrest.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BesPrekiNG VaN Het DerDe cassatiemiDDel

25. In het derde middel komen eiseressen op tegen de beslissing van 
de appelrechters over de door verweersters gevorderde wraking van de 
deskundige Paul Veelaert. 

In het dictum van het arrest namen de appelrechters akte van het 
verzoek tot wraking, zegden zij dat de griffier een eensluidend afschrift 
van de akte van wraking zou overmaken aan de gewraakte deskundige 
en stelden zij de behandeling van het verzoek tot wraking vast op de 
zitting van 21 maart 2011.

26. Eiseressen voeren aan dat conform artikel 970, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de partij die middelen van wraking wil voor-
dragen, dit moet doen in een verzoekschrift aan de rechter die de deskun-
dige heeft aangewezen en dat het tweede lid van dit wetsartikel voorziet 
dat het verzoekschrift moet worden ingediend binnen acht dagen nadat 
de partij kennis heeft gekregen van de redenen van de wraking.

Zij achten dan ook dit artikel 970, eerste en tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek geschonden doordat de appelrechters, die vaststelden 
dat deze wraking werd voorgedragen door verweersters in hun tweede 
aanvullende beroepsconclusie van 9 april 2010, zich bevoegd verklaarden 

  (1)  Cass. 25 nov. 2011, AR C.10.0559.F, AC 2011, nr. 646, met concl. van adv.-gen. 
Genicot. 
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om kennis te nemen van dit verzoek tot wraking, beslisten dat de in 
artikel 970, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven 
termijn niet is voorgeschreven op straffe van verval, en oordeelden 
dat het verzoek tot wraking voor het eerst in die tweede aanvullende 
beroepsconclusie van 9 april 2010 kon worden geformuleerd. 

27. Tevens voeren zij een motiveringsgebrek aan omdat het arrest niet 
zou hebben geantwoord op hun verweer daaromtrent. 

28. Uw Hof besliste in zijn arrest van 22 oktober 1998 dat de wijze 
waarop de rechtspleging inzake wraking van een deskundige wordt 
gevoerd nauwkeurig wordt geregeld in de artikelen 966 tot 971 van het 
Gerechtelijk Wetboek  (1). 

Uw Hof had weliswaar in een arrest van 17 september 1993 beslist dat 
de in artikel 970, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
termijn voor indiening van een verzoekschrift tot wraking van een 
deskundige niet is voorgeschreven op straffe van verval  (2), maar in 
zijn arrest van 31 januari 2003 herinnerde Uw Hof eraan dat de wraking 
van een gerechtsdeskundige, in zoverre ze autonoom wordt gevorderd, 
niet kan worden uitgesproken indien de hiertoe in de artikelen 969 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormen niet werden 
nageleefd  (3).

Artikel 970, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
partij die middelen van wraking wil aanvoeren, ze moet voordragen in 
een verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen, 
tenzij deze zich zonder formaliteiten onthoudt. 

De rechter die de deskundige heeft aangewezen blijft bevoegd om kennis 
te nemen van het verzoek van een partij tot wraking van de deskundige, 
ook al werd tegen de beslissing tot aanwijzing van de deskundige een 
rechtsmiddel aangewend  (4). 

De voorwaarden van artikel 970, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
werden ter zake door het bestreden arrest aldus niet correct toegepast ; de 
middelen van wraking werden immers niet voorgedragen in een verzoek-
schrift, en niet aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen. 

De appelrechters die oordelen dat zij, gelet op de artikelen 970, eerste 
lid, en 1369bis/8, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd zijn om kennis 
te nemen van het verzoek tot wraking van de door de eerste rechter 
aangewezen deskundige, verantwoorden hun beslissing dan ook naar 
mijn mening niet naar recht.

Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.

OmVaNG VaN De cassatie

29. De appelrechters wezen op 28 juni 2011 een eindarrest waarbij het 
verzoek tot wraking als onontvankelijk werd afgewezen wegens laattij-
digheid omdat het niet onverwijld is voorgedragen.

  (1)  Cass., 22 okt. 1998, AR C.97.0381.F, AC 1998, nr. 454.
  (2)  Cass. 17 sept. 1993, AR 8403, AC 1993, nr. 356. 
  (3)  Cass. 31 jan. 2003, AR C.03.0019.N, AC 2003, nr. 74. 
  (4)  C. De BOe, “De la récusation et du remplacement d’expert…”, JT 2007, (812) 814, 

nr. 9.
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Dit arrest is het gevolg van het bestreden arrest zodat de cassatie 
ertoe dient te worden uitgebreid. 

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest in 
zoverre het oordeelt over de vordering tot wraking van gerechtsdeskun-
dige Paul Veelaert, en van het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 28 juni 2011 dat er het gevolg van is, verwerping voor het overige.

arrest.

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 8 februari 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 1 februari 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan. 

Eerste middel

Geschonden wetsbepalingen

 — artikel 1369bis/1, in het bijzonder paragraaf 5 Gerechtelijk Wetboek, inge-
voegd bij artikel 22 van de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerech-
telijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten ;

 — de artikelen 2.1 en 7.1 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten (PB. L195/19 van 2 juni 2004) ;

 — artikel 4.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in de versie van 
het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007, tot wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, goedgekeurd door Wet van 19 juni 2008 houdende instemming met 
het Verdrag van Lissabon (B. St. 19 februari 2009) ;

 — artikel 149 Grondwet.

Aangevochten beslissing en onderliggende redenen

Het bestreden arrest “doet de beschikking, verleend door de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel te Brussel op 11 maart 2009, gekend onder nummer 
A.R. 00201/09, teniet wat de volgende maatregelen aangaat” :

“Verbieden (verweersters en de in bindend verklaring opgeroepen partij) de 
van namaak verdachte programma’s, bestanden of informatiedragers uit handen 
te geven, op straffe van een dwangsom van 2.500 EUR per product dat na het 
ogenblik van de betekening van de gevraagde beschikking nog uit handen zou 
worden gegeven of op enig andere wijze zou verspreid worden” ;

“Stellen de deskundigen of één hunner als bewaarder aan voor de van aanmaak 
verdachte software, bestanden en de informatiedragers waarop deze terug te 
vinden zijn, evenals van alle terzake relevante documenten, dit alles desgevallend 
met het oog om de deskundigen toe te laten deze mee te nemen” ;

“Bevelen de verzegeling van de van namaak verdachte software, bestanden en 
informatiedragers, waarop deze terug te vinden zijn” ;
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“Opnieuw recht doende aangaande deze door [eiseressen] gevorderde 
maatregelen” “verklaart het arrest deze maatregelen ongegrond” :

“Veroordeelt [eiseressen] om uiterlijk 8 dagen na de betekening van dit arrest 
opheffing te verlenen aan de in uitvoering van de beschikking dd. 11 maart 2009 
genomen beslagmaatregelen ; zegt voor recht dat bij gebrek hieraan vrijwillig 
te voldoen binnen de gestelde termijn dit arrest van rechtswege zal gelden als 
handlichting van gezegde beslagmaatregelen”.

Het arrest steunt deze beslissingen op volgende gronden :
“Artikel 1369bis/1 Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
“De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de 

beschrijving, van beslagmaatregelen, onderzoekt :
 — of het intellectuele eigendomsrecht waarvan bescherming wordt ingeroepen, 

ogenschijnlijk geldig is ;
 — of de inbreuk op het betrokken intellectuele eigendomsrecht niet redelij-

kerwijze betwist kan worden ;
 — of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben 

afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker 
zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag — dat tot de bescherming strekt 
van het ingeroepen recht redelijkerwijze verantwoorden”.

“De bepalingen van artikel 1369bis/1, § 5, 2) en 3) Gerechtelijk Wetboek impli-
ceren dat dit artikel meer dan “aanwijzingen” (cfr. artikel 1369bis :1, § 3 Gerechte-
lijk Wetboek) van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vereist opdat 
de voorzitter, naast beschrijvende maatregelen, tevens beslagmaatregelen zou 
toestaan” (arrest p. 27, voorlaatste lid).

“Uit de bewoordingen van artikel 1369bis/1, § 5 Gerechtelijk Wetboek volgt dat 
de verzoeker gegevens moet aanreiken die aannemelijk maken dat de inbreuk 
op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijze betwist kan 
worden en feiten, in voorkomend geval stukken, die van dien aard zijn dat ze het 
beslag — dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht —, na afweging 
door de voorzitter van alle betrokken belangen waaronder het algemeen belang, 
redelijkerwijze verantwoorden”.

“Het ogenblik waarop men zich dient te plaatsen om te oordelen of aan de 
wettelijke bepalingen van artikel 1369/bis, §§ 1 en 3 tot en met 5 Gerechtelijk 
Wetboek voldaan is.

De wettelijke voorwaarden door een beslag inzake namaak dienen vervuld te 
zijn op het ogenblik van de machtiging om tot beslag inzake namaak over te gaan.

In het kader van het derdenverzet van [verweersters] tegen de beschikking 
d.d. 11 maart 2009 dient er onderzocht te worden of aam de bepalingen van 
artikel 1369bis/1, §§ 1 en 3 tot en met 5 Gerechtelijk Wetboek voldaan was op het 
ogenblik waarop de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel zich, 
recht doende op het eenzijdig verzoekschrift van geïntimeerden d.d. 10 maart 
2009, heeft uitgesproken, met name op 11 maart 2009”.

“Er kan geen rekening worden gehouden met latere aanwijzingen, feiten en 
desgevallend stukken die niet werden aangevoerd uiterlijk op het ogenblik 
waarop de beschikking werd gewezen waarbij het beslag inzake namaak werd 
toegestaan.

Latere elementen, feiten of stukken kunnen wel in aanmerking worden 
genomen om aanwijzingen, feiten en desgevallend stukken die eerder aangevoerd 
waren in een adequater perspectief te plaatsen.

Er anders over oordelen zou niet alleen een schending inhouden van de bepa-
lingen van de artikelen 1369bis/1, §§ 1 en 3 tot 5 Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt 
dat de beschikkingen in kort geding geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.
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Bij het beoordelen van een beweerde inbreuk kan de voorzitter zich niet in de 
plaats stellen van de bodemrechter om reeds het werkelijke bestaan daarvan vast 
te stellen.

Er anders over beslissen zou inhouden dat het hof minstens impliciet de gegevens 
die aan de hand van de beschrijving van de deskundige vergaard werden, op hun 
bewijswaarde zou gaan beoordelen, hetgeen in casu niet tot de bevoegdheid van de 
rechter in kort geding behoort maar tot de bevoegdheid van de bodemrechter.

Het komt het hof niet toe om, zelfs impliciet, te oordelen over de merites van 
de materiële bewijzen die aan de hand van het beslag inzake namaak al dan niet 
vergaard zijn.

De bodemrechter zal het deskundig verslag op zijn merites beoordelen, reke-
ning houdend met de opmerkingen die dienaangaande door de partijen desgeval-
lend in het kader van de bodemprocedure zullen geformuleerd worden.”

“Gelet op hetgeen voorafgaat treedt het hof de stelling volgens dewelke ‘’het 
leggen van beslag inzake namaak een evolutief gegeven zou zijn, waaruit zou 
volgen dat alle vaststellingen die bij die maatregel zouden worden gedaan, de 
vooraf toegekende maatregel op basis van foutieve of ontoereikende informatie 
zou regulariseren’, niet bij.

Wat de rechtspraak betreft waarnaar [eiseressen] dienaangaande verwijzen, 
overweegt het hof dat deze hoe dan ook niet zonder meer mutatis mutandis op het 
geschil tussen partijen kan toegepast worden, aangezien elke zaak door de feiten-
rechter in concreto beoordeeld wordt.

Daarenboven stelt het hof echter tevens vast dat de rechtspraak en rechtsleer 
waarnaar door [eiseressen] verwezen wordt, deels procedures van verzet betreft 
tegen beslagen gelegd krachtens de artikelen 1413 e.v. Gerechtelijk Wetboek 
(bewarend beslag) of 1494 e.v. Gerechtelijk Wetboek (uitvoerend beslag).

Deze rechtspraak en rechtsleer is niet zonder meer relevant of pertinent inzake 
een beslag inzake namaak. In geval van bewarend beslag dient de verzoeker te 
beschikken over een vonnis, of over een zekere en opeisbare schuldvordering die 
vaststaand is of vatbaar voor een voorlopige raming. In geval van een uitvoe-
rend beslag dient de verzoeker te beschikken over een uitvoerbare titel en vast-
staande en zekere zaken. Inzake beslag inzake namaak is dit niet het geval. De 
positie van, respectievelijk, de verzoeker en de beslagene in het kader van een 
beslag inzake namaak is verschillend van deze van, respectievelijk, de verzoeker 
en de beslagene in het kader van een bewarend of uitvoerend beslag in de zin van 
de artikelen 1413 e.v. Gerechtelijk Wetboek en 1494 e.v. Gerechtelijk Wetboek. 
Niet alleen dient de verzoeker van een beslag inzake namaak niet te beschikken 
over een vonnis, noch over een zekere en opeisbare schuldvordering die vast-
staand is of vatbaar voor een voorlopige raming, noch over een uitvoerbare titel, 
doch daarenboven, en vooral, is de beslagene (zoals in casu) enkel een vermeende 
inbreukmaker op een intellectueel eigendomsrecht van de verzoeker, zodat bij 
het toekennen van een beslag inzake namaak een bijzondere voorzichtigheid aan 
de dag dient gelegd te worden, onder meer met het oog op de bescherming van 
vertrouwelijke gegevens (cfr. artikel 1369/bis, § 3 Gerechtelijk Wetboek, beschrij-
vende maatregelen), maar ook rekening houdend met het algemeen maatschap-
pelijk belang (beslagmaatregelen — zie infra).

“Toepassing in concreto van de voormelde wetgeving en beginselen

Hetgeen onder het vorige randnummer uiteengezet werd, brengt met zich mee 
dat het hof bij de beoordeling van de middelen van partijen geen acht zal slaan 
op de inhoud van de processen-verbaal (PV’s) d.d. 8 april 2009 van beslag inzake 
namaak opgesteld door gerechtsdeurwaarders Grumbers en Lombardi en/of met 
de inhoud van het deskundig verslag d.d. 25 juni 2009, en deze stukken niet in haar 
beoordeling zal betrekken.
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“(…)

Het hof stelt vast dat de betrokken schriftelijke tip (stuk 18 gehecht aan 
het verzoekschrift d.d. 10 maart 2009 van [eiseressen], thans hun stuk 39) niet 
anoniem aan [eiseressen] verstrekt werd. De identiteit van de tipgever werd 
door de tipgever zelf niet verhuld en is door [eiseressen] gekend. Uit de inhoud 
van de tip blijkt echter dat de tipgever zelf gevraagd heeft om anoniem te 
blijven. [Eiseressen] zijn op dit verzoek ingegaan door de naam van de tipgever 
op de verstrekte informatie die aan hun verzoekschrift gehecht werd, te 
maskeren.

Het is niet per se uitgesloten dat een tip zoals die door [eiseressen] bij hun 
verzoekschrift tot beslag inzake namaak gevoegd werd, gegevens zou kunnen 
aanreiken die aannemelijk maken dat een inbreuk gepleegd wordt op een inge-
roepen intellectueel eigendomsrecht, hoewel de identiteit van de tipgever niet 
aan de voorzitter werd meegedeeld.”

“De betrokken tip dient in concreto beoordeeld te worden, met name rekening 
houdend met de ernst van de tip die grotendeels afhangt van de informatie die 
hij inhoudt.

In casu lijkt de betrokken tip, gelet op de informatie die hij inhoudt, prima 
facie ernstig. Hij is gedateerd en bevat gedetailleerde gegevens, met name onder 
meer de naam van de vermeende inbreukmaker, diens activiteit (“software deve-
lopment”, zijnde de ontwikkeling van software), diens adres en telefoonnummer, 
diens CEO, het aantal tewerkgestelde bedienden, een gegeven aangaande wie 
de van namaak verdachte software installeert, een antwoord op de vraag of de 
computers op een netwerk zijn aangesloten, welk type van netwerk gebruik 
wordt, hoeveel servers er gebruikt worden en hoeveel PC’s, alsmede een opgave 
van de illegale software waarvan gebruik zou gemaakt worden.”

“Al deze feitelijke gegevens die door [eiseressen] in hun verzoekschrift of door 
middel van de daaraan gehechte stukken aangedragen werden, zijn feiten die van 
dien aard zijn dat zij, bij een beoordeling op het eerste gezicht (prima facie), op 
zich of met elkaar in verband gebracht, een vermoeden konden doen rijzen van 
een inbreuk of een dreiging van inbreuk door alle appellanten en de nv Key Job 
op intellectuele eigendomsrechten van [eiseressen].

Het hof besluit dat [eiseressen] aan de hand van hun verzoekschrift d.d. 10 maart 
2009 en de daaraan gehechte stukken gegevens aangereikt hebben die aanneme-
lijk maakten dat een inbreuk zou kunnen worden gepleegd op hun intellectuele 
eigendomsrecht.

De eerste rechter heeft [eiseressen] dan ook terecht gemachtigd om te doen 
overgaan tot beschrijving door een deskundige van de in de beschikking d.d. 
11 maart 2009 vermelde software en/of voorwerpen die (vermeende) namaak van 
de software van [eiseressen] uitmaken, en van de gebruikte tekens die als een 
inbreuk op de Benelux-merkenrechten van [eiseressen] kunnen gekwalificeerd 
worden, evenals van alle bestanden en ter zake relevante documenten en beschrij-
vende documentatie, van welke aard ook, waaruit de beweerde namaak en haar 
hoegrootheid kan blijken.

Zij heeft daartoe terecht deskundigen in computerzaken aangesteld met de 
volgende opdracht : (…).”

“De volgende maatregelen die door de beschikking d.d. 11 maart 2009 bevolen 
werden, waren in de optiek van de machtiging om over te laten gaan tot 
beschrijvend beslag inzake namaak eveneens gegrond. (…).”

“Het derdenverzet van [verweersters] dienaangaande werd door de eerste 
rechter zodoende terecht ongegrond verklaard.”

“De beslagmaatregelen toegestaan bij de beschikking d.d. 11 maart 2009
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De verzoeker van beslagmaatregelen moet gegevens aanreiken die aanneme-
lijk maken dat de vermeende inbreuk op het betrokken intellectueel eigendoms-
recht niet redelijkerwijze betwist kan worden, en feiten, in voorkomend geval, 
stukken, die van dien aard zijn dat ze het beslag — dat tot de bescherming strekt 
van het ingeroepen recht —, na afweging door de voorzitter van alle betrokken 
belangen, waaronder het algemeen belang, redelijkerwijze verantwoorden.

[Eiseressen] verzochten de voorzitter om :
 — “[verweersters] te verbieden de van namaak verdachte programma’s, 

bestanden of informatiedragers uit handen te geven, op straffe van een dwangsom 
van 2.500,- EUR per product dat na het ogenblik van de betekening van de 
gevraagde beschikking nog uit handen zou worden gegeven of op enig andere 
wijze zou verspreid worden ;

 — de deskundigen of één hunnen als bewaarder aan te stellen over de van 
namaak verdachte software, bestanden en de informatiedragers waarop deze 
terug te vinden zijn, evenals van alle ter zake relevante documenten, dit alles 
desgevallend met het oog om de deskundigen toe te laten deze mee te nemen ;

 — de verzegeling te bevelen van de van namaak verdachte software, bestanden 
en informatiedragers, waarop deze terug te vinden zijn ;”

Het verzoek van [eiseressen] werd als volgt gemotiveerd :
 — “Aangezien het hier gaat om inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten 

van verzoeksters die niet redelijkerwijze betwist kunnen worden, daar het hier 
gaat om exacte kopieën van de software, bestanden en merken van verzoeksters ; 

 — aangezien de betrokken belangen redelijkerwijze verantwoorden dat de hier-
onder opgesomde beslagmaatregelen worden getroffen ;

 — dat inzake illegale software deze beslagmaatregelen zelfs noodzakelijk 
zijn, aangezien bij gebreke hieraan alle bewijsmateriaal verdwijnt, zoals overi-
gens o.m. bevestigd wordt door een arrest van het hof van beroep te Luik op 
13 november 2006 :

 — … het van essentieel belang is om de drager waarmee onwettige kopieën 
werden (gemaakt intact te bewaren teneinde te kunnen bepalen wanneer en hoe 
de kopieën werden gemaakt), door welke operator, eventueel wanneer ze gewist 
of geactualiseerd werden en aan de hand van welke software.”

“De tip die door [eiseressen] aan hun verzoekschrift gehecht werd, voldoet niet 
aan de voorwaarden van artikel 1369bis/1, § 5, Gerechtelijk Wetboek.

Hij bevat immers geen gegevens die aannemelijk maken dat de vermeende 
inbreuk op de betrokken intellectuele eigendomsrechten van [eiseressen] niet 
redelijkerwijze betwist kon worden.

De beweringen van [eiseressen] dat inzake illegale software beslagmaatre-
gelen noodzakelijk zijn aangezien bij gebreke hieraan alle bewijsmateriaal zou 
verdwijnen, en dat het daarbij van essentieel belang is om de drager waarmee 
onwettige kopieën werden gemaakt intact te bewaren teneinde te kunnen 
bepalen wanneer en hoe de kopieën werden gemaakt, door welke operator, even-
tueel wanneer ze gewist of geactualiseerd werden en aan de hand van welke soft-
ware, worden noch door de tip die zij voorbrengen, noch op enige andere wijze 
door [eiseressen] bewezen of aannemelijk gemaakt.”

“[Eiseressen] hebben door middel van hun verzoekschrift, vergezeld van stukken, 
geen enkel element aangereikt, bijvoorbeeld onder meer rekening houdend met 
de huidige stand van de techniek, dat voldoende aannemelijk maakt, laat staan 
aantoont, dat het redelijk is dat in casu voor de bescherming van hun intellec-
tuele rechten die ingeroepen worden :

 — aan [verweerster] dient verboden te worden “de van namaak verdachte 
programma’s, bestanden of informatiedragers uit handen te geven, op straffe van 
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een dwangsom van 2.500,- EUR per product dat na het ogenblik van de betekening 
van de gevraagde beschikking nog uit handen zou worden gegeven of op enig 
andere wijze zou verspreid worden” ;

 — “de deskundigen of één hunnen als bewaarder (dienen aangesteld te worden) 
over de van namaak verdachte software, bestanden en de informatiedragers waarop 
deze terug te vinden zijn, evenals van alle ter zake relevante documenten, dit alles 
desgevallend met het oog om de deskundigen toe te laten deze mee te nemen ;”

 — “de verzegeling dient bevolen te worden van de van namaak verdachte soft-
ware, bestanden en informatiedragers, waarop deze terug te vinden zijn”.

Voor de beschrijving waarvan sprake in artikel 1369/1, § 1 werden bij de bestreden 
beschikking twee deskundigen aangesteld met de beschrijvende opdracht zoals 
door [eiseressen] gevorderd.

De beschrijvende maatregelen moeten toelaten om de materiële bewijzen van 
namaak te verzamelen en te bewaren.

De deskundige gaat, met het oog op het bewaren van de materiële bewijzen van 
namaak, over tot de beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten 
of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de 
bestemming en de omvang ervan aan te tonen.”

“Door [eiseressen] werd aan de hand van hun verzoekschrift, vergezeld van 
stukken, niet aannemelijk gemaakt dat een machtiging waarvan sprake in 
artikel 1369bis, 1, § 2, Gerechtelijk Wetboek — met name een machtiging om 
afschriften te nemen, kopieën, fotokopieën, fotografieën, evenals zich monsters 
te laten overhandigen van de goederen die vermoed worden inbreuk te maken 
op het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen 
— niet zou volstaan om de eventuele materiële bewijzen van namaak te bewaren.

De beschikking d.d. 3 augustus 2009, die niet bestreden wordt, bevestigt dat 
dit in casu wel het geval kan zijn, aangezien daarin werd vastgesteld dat tussen 
partijen na overleg besloten werd “gezien het enerzijds voor de verweersters op 
derdenverzet belangrijk is dat voor de procedure ten gronde het bewijsmateriaal 
bewaard blijft, en gezien anderzijds het belang in hoofde van eiseressen op derden-
verzet, (…) 90 PC’s mogen worden vrijgegeven volgens het oordeel van deskundige 
VEELAERT en onder diens toezicht en op voorwaarde dat diegenen die de vrij-
gave vragen de kosten voor de copies hieromtrent voorschieten.”

Gelet op hetgeen voorafgaat ; gelet op het gegeven dat partijen concurrerende 
activiteiten hebben, hetgeen uit de samenlezing van het verzoekschrift en de 
daaraan gehechte stukken kon opgemaakt worden, zodat bijzondere voorzich-
tigheid geboden is ; gelet op het feit dat de beslagmaatregelen die door [eise-
ressen] gevorderd werden en door de beschikking d.d. 11 maart 2009 toegekend 
werden, van aard waren om de activiteiten van [verweersters] in aanzienlijke 
mate lam te leggen, hetgeen buiten proportie lijkt met de vermeende inbreuken, 
het tegendeel in elk geval niet aannemelijk gemaakt werd door [eiseressen] ; 
gelet op het feit dat de programma’s, bestanden of informatiedragers (hardware) 
van [verweersters] niet noodzakelijk inbreukmakende software zijn of louter 
inbreukmakende software bevatten, doch tevens mogelijks niet-inbreukmakende 
elementen bevatten en zodoende het wegnemen van programma’s, bestanden of 
informatiedragers schadelijk kan zijn voor derden die te goeder trouw met de 
vermeende inbreukmakers handelen, besluit het hof dat het derdenverzet van 
[verweersters] gegrond is wat de beslagmaatregelen betreft die de beschikking 
d.d. 11 maar 2009 inhoudt.”

Er werden, samengevat, door [eiseressen] immers uiterlijk op 11 maart 2009 
geen gegevens aangereikt die :

 — van dien aard waren dat ze aannemelijk maakten dat de vermeende inbreuk op 
de intellectuele eigendomsrechten van [eiseressen] niet redelijk betwistbaar was ;
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 — de beslagmaatregelen die door [eiseressen] gevorderd werden ter bescherming 
van de door hen respectievelijk ingeroepen rechten, redelijk verantwoordden, na 
afweging van alle betrokken en relevante belangen.

De overige argumenten van partijen dan deze die hiervoor besproken werden, 
zijn niet ter zake dienend of niet van aard om het hof anders te doen beslissen.”

Grieven

Eerste onderdeel 

Schending van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen

In hun beroepsconclusie (derde aanvullende conclusie en tevens synthesecon-
clusie, p. 14, derde streepje) voerden eiseressen aan dat de door hen “voorge-
brachte tip, rekening houdend met de in de beslotenheid van een kantoor vast 
te stellen software-inbreuk, alleszins bestempeld (dient) te worden als het in de 
Handhavingsrichtlijn genoemde redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal” en 
dat “hierbij niet uit het oog mag worden verloren dat de Belgische omzettingswet 
die aldus spreekt over ‘aanwijzingen’ steeds Richtlijn-conform dient te worden 
geïnterpreteerd.”

Eiseressen stelden dat in de gegeven omstandigheden — “rekening houdend met 
de besloten sfeer van de kantoren van een bedrijf” van hen “eenvoudigweg niet 
meer kan worden gevraagd dan het voorbrengen van een anonieme tip die boven-
dien dan nog eens dubbel gecheckt is geweest door [eiseressen]” (zelfde beroeps-
conclusie p. 14, eerste alinea).

Het arrest (p. 35 en 36, nr. 27) neemt enerzijds uitdrukkelijk aan dat de door eise-
ressen voorgebracht “tip” (stuk gehecht aan het verzoekschrift d.d. 10 maart 2009 
van eiseressen), “gelet op de informatie die hij inhoudt, prima facie ernstig” 
is. Hij is gedateerd en bevat gedetailleerde gegevens, met name onder meer de 
naam van de vermeende inbreukmaker, diens activiteit (“software development”, 
zijnde de ontwikkeling van software), diens adres en telefoonnummer, diens CEO, 
het aantal tewerkgestelde bedienden, een gegeven aangaande wie de van namaak 
verdachte software installeert, een antwoord op de vraag of de computers op een 
netwerk zijn aangesloten, welk type van netwerk gebruikt wordt, hoeveel servers 
er gebruikt worden en hoeveel PC’s, alsmede een opgave van de illegale software 
waarvan gebruik zou gemaakt worden.” (…)

“Al deze feitelijke gegevens die door [eiseressen] in hun verzoekschrift of door 
middel van de daaraan gehechte stukken aangedragen werden, zijn feiten die van 
die aard zijn dat zij, bij een beoordeling op het eerste gezicht (prima facie), op 
zich of met elkaar in verband gebracht, een vermoeden konden doen rijzen van 
een inbreuk of een dreiging van inbreuk aan alle [verweersters] en de [in bindend 
verklaring opgeroepen partij] op intellectuele eigendomsrechten van eiseressen.”

“Het Hof (van beroep) besluit dat [verweersters] aan de hand van hun verzoek-
schrift d.d. 10 maart 2009 en de daaraan gehechte stukken gegevens aangereikt 
hebben die aannemelijk maakten dat een inbreuk zou kunnen worden gepleegd op 
hun intellectuele eigendomsrecht.” 

Anderzijds echter oordeelt het arrest (p. 43, nr. 36) dat “de tip die door [eise-
ressen] aan hun verzoekschrift gehecht werd, niet voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 1369bis/1, § 5, Gerechtelijk Wetboek” omdat hij “geen gegevens bevat 
die aannemelijk maken dat de vermeende inbreuk op de betrokken intellectuele 
eigendomsrechten van [eiseressen] niet redelijkerwijze betwist kon worden”.

Door bedoeld stuk — de door eiseressen voorgebrachte tip — “gelet op de infor-
matie die hij inhoudt” “prima facie” als een voldoende “ernstig” vermoeden van 
inbreuk te beschouwen doch niet voldoende te achten om aan te nemen dat 
de inbreuk “niet-redelijkerwijze kan betwist worden” zoals voorgeschreven in 
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artikel 1369bis/1, § 5, 2) Gerechtelijk Wetboek, heeft het arrest de in deze wetsbe-
paling gestelde voorwaarde te streng en op onwettige wijze uitgelegd en  toegepast 
en aldus geschonden.

Minstens heeft het arrest deze wetsbepaling, artikel 1369bis/1, § 5, 2) Gerech-
telijk Wetboek uitgelegd op een wijze die niet conform is met artikel 7.1 van de 
Richtlijn 2004/48/EG (…) betreffende de handhaving van het intellectuele eigen-
domsrecht dat de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal die door de 
nationale rechterlijke instanties moeten kunnen worden opgelegd — inbegrepen 
maatregelen van fysieke maatregelen inbeslagneming — alleen onderwerpt aan 
de voorwaarde dat de verzoekende partij “redelijkerwijs beschikbaar bewijsma-
teriaal” overlegt “tot staving van haar beweringen dat er inbreuk op haar intel-
lectuele eigendomsrechten is gemaakt”.

De in het arrest gegeven interpretatie van artikel 1369bis/1, § 5-2) Gerech-
telijk Wetboek waarbij het hof van beroep het overgelegd bewijsmateriaal 
weliswaar “ernstig” acht en als vermoeden van inbreuk aanneemt doch niet 
voldoende acht om de gevorderde beslagmaatregelen te rechtvaardigen omdat 
daaruit niet zou kunnen afgeleid worden dat de beweerde inbreuk “niet rede-
lijkerwijze betwist kan worden”, geeft een te strenge en beperkende inhoud 
aan het begrip “redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal” in de zin van 
vermelde richtlijn.

Zo krachtens artikel 2.1 van de handhavingsrichtlijn, de daarin voorkomende 
bepalingen van toepassing zijn “onverminderd de middelen (…) vastgelegd in de 
nationale wetgeving” geldt dit alleen voorzover deze middelen “gunstiger zijn 
voor de rechthebbenden”. Dit is niet het geval voor de boven gekritiseerde inter-
pretatie van artikel 1369bis/1, § 5-2) Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest schendt bijgevolg artikelen 2.1 en 7.1 van vermelde richtlijn alsook 
artikel 4.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat krachtens de loyau-
teitsplicht van de lidstaten ook de nationale rechter verplicht het Europees 
recht, inbegrepen Richtlijnen, te eerbiedigen en bijgevolg zijn nationaal recht uit 
te leggen en toe te passen op een wijze die conform is met een Europese Richtlijn, 
haar bewoordingen en doelstelling.

Minstens is het arrest aangetast door een gebrek aan motivering daar het bij 
het verwerpen van het door eiseressen tot staving van de gevorderde beslag-
maatregelen ingeroepen bewijsmateriaal in het bijzonder de voorgebrachte “tip” 
niet heeft geantwoord op de conclusie van eiseressen die stelden dat het voorge-
brachte bewijsmateriaal het “redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal” in de 
zin van de handhavingsrichtlijn was gezien de gegeven omstandigheden, de aard 
van de litigieuze producten (“software”) en de beslotenheid van de kantoren van 
een bedrijf (derde aanvullende conclusie en syntheseconclusie p. 14, eerste alinea 
en derde streepje).

Bij gebrek aan antwoord op dit middel uit de conclusie, is het arrest niet regel-
matig gemotiveerd en schendt artikel 149 Grondwet dat de rechter ertoe verplicht 
is te antwoorden op door de partijen in hun conclusies regelmatig aangevoerde 
middelen (schending van artikel 149 Grondwet). 

Tweede onderdeel

Schending van artikel 149 Grondwet en van artikel 1369bis/ 1, § 5.2) Gerechtelijk 
Wetboek

In hun beroepsconclusie voerden eiseressen aan dat bij de beoordeling van een 
derdenverzet, achteraf gedane vaststellingen meetellen bij de beantwoording van 
de vraag of de toegestane maatregel terecht werd toegestaan.

Eiseressen steunden deze stelling op rechtspraak krachtens dewelke :
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“Omtrent de toekenningsvoorwaarden van de bewarende maatregel (in het 
geval de vordering tot beschrijvende maatregel gegrond werd verklaard) kan wel 
rekening worden gehouden met de resultaten van het verslag inzake namaak 
Deze beoordeling is geënt op volgende overwegingen :

De bewarende maatregel heeft een “voortdurend” karakter waarbij verande-
ringen in omstandigheden aanleiding kunnen geven tot een aangepaste beoorde-
ling omtrent de toekennings- en handhavingsvoorwaarden.

Het ‘complementair’ karakter van de bewarende maatregel aan de beschrij-
vende maatregel. In haar bewijslast omtrent het niet naar redelijkheid betwist-
baar karakter van de inbreuk zou het getuigen van weinig realiteitszin [laat staan 
van proceseconomisch denken gezien een afzonderlijke vordering tot bewarende 
maatregel mogelijk is] indien de resultaten van de beschrijvende maatregel] [die 
mede werd toegestaan om bewijsmateriaal te vergaren] niet in de beoordeling 
mogen worden opgenomen. Er wordt dan ook geoordeeld m.b.t. de bewarende 
maatregel (en dit in de mate dat de beschrijvende maatregel werd gehandhaafd) 
dat beide partijen argumenten kunnen putten in hun voordeel uit het verslag”.

In dezelfde conclusie verzetten eiseressen zich tegen de stelling dat de rechter 
die “oordeelt over het derdenverzet zich uiteraard in de plaats dient te stellen 
van de rechter die toelating gaf tot het leggen van het beslag en zich bij de beslis-
sing inzake het derdenverzet dient te baseren op dezelfde stukken als deze die op 
het ogenblik van het vragen van de toelating tot het leggen van beslag, werden, 
waren voorgelegd”.

Eiseressen achtten deze stelling “foutief” en voerden aan dat “integendeel één 
en ander een dynamisch gegeven is”. Tot steun van hun stelling verwezen eise-
ressen naar rechtspraak [vonnis van de Voorzitter Hrb. Antwerpen van 18 mei 2010 
en van de Voorzitter Hrb. Bergen van 31 juli 2009] en rechtsleer.

Volgens eiseressen (dezelfde conclusie p. 15, nr. 13) “wordt het zich baseren op 
een anonieme tip in een nadien gevoerde procedure derdenverzet des te meer 
aanvaard wanneer uit het PV van beschrijvend beslag en eventueel reeds uit het 
verslag, opgesteld door de aangestelde gerechtsdeskundige blijkt dat wel degelijk 
illegale sofware voorhanden was.”

Eiseressen verwezen op dit punt naar rechtspraak neergelegd voor het hof van 
beroep als stukken 40 en 53.

Artikel 1369bis/1, meer bepaald § 5 Gerechtelijk Wetboek verzet er zich niet 
tegen dat de rechter, oordelend in hoger beroep op derdenverzet (artikel 1122 
Gerechtelijk Wetboek), bij het beoordelen van de wettigheid van de gevorderde 
en in eerste aanleg toegekende maatregelen, meer bepaald bij het beoordelen van 
de vraag of, conform artikel 1369bis/1, § 5, 2) Gerechtelijk Wetboek, de beweerde 
inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan 
worden, rekening mag houden met de intussen verrichte vaststellingen die opge-
nomen zijn in het exploot van beslag en in het intussen opgesteld en neergelegd 
beschrijvend verslag van de gerechtsdeskundige.

Door bij de beoordeling van het vervuld zijn van de wettelijke voorwaarden 
voor de gevorderde beslagmaatregelen, te weigeren rekening te houden met de 
inhoud van de processen-verbaal (PV’s) van 8 april 2009 van beslag inzake namaak 
opgesteld door gerechtsdeurwaarders Grumbers en Lombardi en/of met de inhoud 
van het deskundig verslag van 25 juni 2009 en door te weigeren deze stukken in 
zijn oordeel te betrekken, heeft het hof van beroep de boven (onder nr. 2) vermelde 
wetsbepalingen geschonden.

De beroepsrechters hebben in de motivering van hun beslissing op dit punt 
nagelaten te antwoorden op het bovenvermelde (nr. 1) specifieke middel dat 
eiseressen in hun beroepsconclusie aanvoerden en waarbij ze, steunend op recht-
spraak, stelden dat, rekening houdend met het “voortdurend” en “complementair” 
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karakter van de bewarende maatregelen, het bij het beoordelen van de bewijs-
last omtrent het niet naar redelijkheid betwistbaar karakter van de inbreuk, 
zou getuigen van weinig realiteitszin [laat staan van proceseconomisch denken 
gezien een afzonderlijke vordering tot bewarende maatregel mogelijk is] indien 
de resultaten van de beschrijvende maatregel [die mede werd toegestaan om 
bewijsmateriaal te vergaren] niet in de beoordeling mogen worden opgenomen.

Bij gebrek aan antwoord op dit specifieke middel is het arrest niet regelmatig 
gemotiveerd en schendt het artikel 149 Grondwet dat de rechter de verplichting 
oplegt te antwoorden op de hem door partijen regelmatig voorgelegde middelen.

Derde onderdeel

Schending van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen

Krachtens artikel 1369bis/1, § 5, 3) Gerechtelijk Wetboek, onderzoekt de voor-
zitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrij-
ving, van beslagmaatregelen, of, na de betrokken belangen, waaronder het alge-
meen belang te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken 
waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag — dat tot de 
bescherming strekt van het ingeroepen recht — redelijkerwijze verantwoorden.

In hun beroepsconclusie betwistten eiseressen op gemotiveerde wijze het 
bestaan van enige onevenredigheid tussen de “aangevoerde middelen” en het 
“gewenste doel”.

Eiseressen stelden dat verweersters “duidelijk de hoeveelheid van de aange-
troffen illegale producten met een aanschafwaarde van € 1.478.053 (stuk 26 van 
[eiseressen]) hetgeen een gevorderde schadevergoeding van € 2.956.106 oplevert”, 
uit het oog verloren.

Zij benadrukten “dat een inbeslagname wel degelijk noodzakelijk is wanneer 
illegale software wordt aangetroffen en dit in de allereerste plaats om het bewijs-
materiaal te bewaren”. In de “tweede plaats” — aldus eiseressen in dezelfde 
conclusie — “is het de evidentie zelve dat het voor [eiseressen] totaal onaan-
vaardbaar is dat verder illegale reproducties van illegale software, en met name 
ingevolge het verderwerken met de betreffende illegale software, zouden worden 
gemaakt”.

Eiseressen betwistten eveneens (zelfde beroepsconclusies p. 50, nr. 65-68) op 
omstandig gemotiveerde wijze dat verweersters een beweerde “onherroepelijke 
schade” zouden hebben geleden. Onder meer betwistten zij uitdrukkelijk dat zij 
“informatie, die bedrijfsgeheimen bevat, zouden hebben bekomen” en dergelijke 
informatie door eiseressen “onrechtmatig zou kunnen worden aangewend”. Eise-
ressen verwezen op dit punt naar “het door de gerechtsdeskundige opgestelde 
verslag waaruit op geen enkele manier blijkt dat de gerechtsdeskundige effectief 
vertrouwelijke gegevens aan [eiseressen] zou hebben meegedeeld”.

Het arrest dat oordeelt dat door [eiseressen] “uiterlijk op 11 maart 2009, geen 
gegevens [werden] aangereikt die de beslagmaatregelen die door [eiseressen] 
gevorderd werden ter bescherming van de door hen respectievelijk ingeroepen 
rechten, redelijk verantwoorden, na afweging van alle betrokken en relevante 
belangen” heeft nagelaten te antwoorden op bovenvermeld middel uit de beroeps-
conclusie van eiseressen, is aldus niet regelmatig gemotiveerd en schendt 
artikel 149 Grondwet dat de rechter verplicht te antwoorden op de (door) regel-
matig voorgedragen middelen.

In zover het arrest, bij de “afweging van belangen” in de zin van artikel 1369bis/1, 
§ 5, 3) Gerechtelijk Wetboek, en het hiertoe in acht te nemen “feiten” en “stukken” 
waarop eiseressen hun vordering steunden, niet of onvoldoende rekening heeft 
gehouden met de door hen voorgebrachte “tip” die het arrest toch “prima facie 
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ernstig” achtte, noch met de vaststellingen in de processen-verbaal van beslag 
en verslag van de gerechtsdeskundige, heeft het arrest zowel artikel 1369bis/1, § 5, 
3) Gerechtelijk Wetboek als de wettelijke bepalingen ingeroepen in het eerste 
en het tweede onderdeel van het middel — in dit onderdeel uitdrukkelijk als 
hernomen beschouwd — geschonden. 

Tweede middel

Geschonden wetsbepalingen

 — de artikelen 19, lid 1, 1068, lid 1 en 1138-4o Gerechtelijk Wetboek ;
 — artikel 1369bis/1, § 4 en § 5 Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 22 van 

de wet van 10 mei 2007 ;
 — artikel 149 Grondwet.

Aangevochten beslissing en onderliggende motieven

Het bestreden arrest doet de beschikking van de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel te Brussel op 11 maart 2009 teniet onder meer wat betreft de 
bevolen “verzegeling van de namaak van verdachte software, bestanden en 
informatiedragers, waarop deze terug te vinden zijn”. “Opnieuw recht doende 
aangaande deze door [eiseressen] gevorderde (maatregel) verklaart (het) deze 
(maatregel) ongegrond”.

Het arrest “veroordeelt [eiseressen] om uiterlijk 8 dagen na de betekening van 
dit arrest opheffing te verlenen van de in uitvoering van de beschikking d.d. 
11 maart 2009 genomen beslagmaatregelen” en “zegt voor recht dat bij gebreke 
hieraan te voldoen binnen de gestelde termijn, dit arrest van rechtswege zal 
gelden als handlichting van gezegde beslagmaatregel (…)”.

In zijn motivering stelt het arrest vast dat in de beschikking van 3 augustus 
2009, (van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in 
kort geding) “die niet bestreden wordt”, “werd vastgesteld dat tussen partijen 
na overleg besloten werd : gezien het enerzijds voor verweersters op derdenverzet 
[eiseressen] belangrijk is dat voor de procedure ten gronde het bewijsmateriaal 
bewaard blijft en gezien anderzijds het belang in hoofde van eiseressen op derden-
verzet [verweersters] (…) 90 PC’s mogen worden vrijgegeven volgens het oordeel 
van deskundige Veelaert en onder diens toezicht en op voorwaarde dat diegenen 
die de vrijgave vragen de kosten van de copies hieromtrent voorschieten”.

In hun beroepsconclusie hadden eiseressen eveneens verwezen naar de beschik-
king van 3 augustus 2009 om eruit af te leiden dat :

 — “het (…) aldus duidelijk is dat er weliswaar een ontzegeling, doch met 
behoud van bewijsmateriaal werd uitgesproken”.

In dezelfde conclusie voerden eiseressen aan dat verweersters “ten onrechte 
stellen dat er geen enkele reden was om de verzegeling en het beslag nog langer te 
handhaven nadat de vaststellingen met betrekking tot de van namaak verdachte 
software waren gebeurd”. “Deze stelling van [verweersters] is — aldus eiseressen 
— foutief en simplistisch. Dit blijkt al uit de feit dat de Voorzitter van de recht-
bank van koophandel van Brussel met haar beschikking d.d. 3 augustus 2009 (…) 
geen ontzegeling zonder meer heeft bevolen, doch een ontzegeling met behoud 
van bewijsmateriaal heeft uitgesproken en met name een volgens het oordeel 
en onder het toezicht van de deskundige Veelaert uit te voeren vrijgave van 90 
verzegelde PC’s op voorwaarde dat diegene die de vrijgave vragen de kosten van 
de copies hieromtrent voorschieten”.

“Overigens dient “volgens eiseressen” benadrukt te worden dat :
 — in de beschikking van 11 maart 2009 geen enkele beperking werd gesteld op 

de met deze beschikking bevolen verzegeling ;
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 — de bedoelde uitspraak van de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
van Brussel er gekomen is na overleg tussen partijen en zoals uitdrukkelijk wordt 
gesteld op bladzijde 5, randnr. 4 van de betreffende beschikking dd. 3 augustus 
2009.”

Met verwijzing naar artikel 1369bis/1, § 4 Gerechtelijk Wetboek stelden eiseressen 
dat “beslagmaatregelen en een verzegeling door de Voorzitter kunnen worden 
uitgesproken indien deze het nodig acht voor de “bescherming van het intellec-
tuele recht dat ingeroepen werd” en dat “beslagmaatregelen en een verzegeling 
niet alleen dienen om bewijs te vergaren” (zelfde beroepsconclusie p. 46, nr. 60).

Tenslotte onderstreepten eiseressen “dat het handhaven van de verzegeling en 
het beslag of de vrijgave onder voorwaarde van kopiëren absoluut noodzakelijk 
is om nadien eventuele twistpunten tussen de [eiseressen]en [verweersters] i.v.m. 
de door de gerechtsdeskundigen verrichte vaststellingen d.m.v. een tegenspreke-
lijk debat, uit te klaren : voor zulk tegensprekelijk debat is het uiteraard onont-
beerlijk dat het bewijsmateriaal ongewijzigd bewaard blijft”.

Het arrest dat enerzijds in het beschikkend gedeelte (het “dictum”) op het 
einde van de beslissing de maatregel van verzegeling zonder meer te niet doet en 
de opheffing ervan beveelt doch anderzijds in de motivering (p. 45) vaststelt dat 
volgens de “niet bestreden” beschikking van 3 augustus 2009, werd besloten tot 
de vrijgave van 90 PC’s onder bepaalde voorwaarden, is aangetast door een tegen-
strijdigheid tussen hetgeen in het beschikkend gedeelte is beslist en hetgeen 
werd gesteld in bovenvermeld motief van de bestreden beslissing.

In zover het arrest aldus twee met elkaar strijdige beschikkingen bevat, 
schendt het artikel 1138, 4o, Gerechtelijk Wetboek dat voorziening in cassatie 
wegens overtreding van de wet openstelt indien er in een vonnis tegenstrijdige 
beschikkingen staan.

Voor zover de tegenstrijdigheid bestaat tussen het beschikkend gedeelte 
(dictum) op het einde van het bestreden arrest en een reden die geen beschikking 
zou zijn, is het arrest wegens deze tegenstrijdigheid aangetast door een motive-
ringsgebrek en schendt het aldus artikel 149 Grondwet.

Het bestreden arrest laat daarenboven na te antwoorden op bovenvermelde 
(onder nr. 3) vermelde middelen uit de conclusie waarbij eiseressen, met verwij-
zing naar de beschikking van 3 augustus 2009 lieten gelden dat en waarom een 
volledige en onvoorwaardelijke opheffing van de verzegeling niet gerechtvaar-
digd was.

Bij gebrek aan antwoord op de bovenvermelde middelen uit de conclusie, is 
het arrest niet regelmatig gemotiveerd en schendt het artikel 149 Grondwet dat 
de rechter ertoe verplicht de door partijen regelmatig ingeroepen middelen te 
beantwoorden.

Krachtens artikel 1068, lid 1, Gerechtelijk Wetboek kan de beroepsrechter 
alleen uitspraak doen binnen de perken van het tegen een beslissing ingesteld 
beroep. Nu het arrest zelf vaststelt (p. 45) dat een gedeeltelijke vrijgave van 
verzegelde goederen, onder voorwaarden, definitief werd beslist bij beschikking 
van 3 augustus 2009 (“die niet bestreden werd”) kon het hof van beroep over het 
punt van de verzegeling geen uitspraak meer doen. Het arrest kon aldus niet, 
zonder schending van artikel 1068, lid 1, Gerechtelijk Wetboek, de onvoorwaarde-
lijke en volledige opheffing van de verzegeling opheffen.

Door desalniettemin uitspraak te doen over een geschilpunt dat definitief 
was geregeld door de beschikking van 3 augustus 2009, schendt het arrest tevens 
artikel 19, lid 1, Gerechtelijk Wetboek overeenkomstig hetwelk de rechter niet 
opnieuw een betwisting kan beslechten waarover reeds een eindvonnis werd 
uitgesproken waarbij de rechter zijn rechtsmacht heeft uitgeput zonder dat tegen 
deze laatste beslissing een rechtsmiddel werd aangevoerd.
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Nu het hof van beroep om de hierboven aangeduide redenen niet wettelijk kon 
oordelen over de “verzegeling”, heeft het door de verzegelingsmaatregel teniet te 
doen, ook de desbetreffende wetsbepalingen nl. artikel 1369bis/1, § 4 en § 5 waarop 
de verzegelingsmaatregel gesteund was, geschonden. 

Derde middel

Geschonden wetsbepalingen

 — de artikelen 835, 966, 969, 970 en 971 Gerechtelijk Wetboek ;

 — artikel 149 Grondwet ; 

 — artikel 1369bis/1 en 1369bis/6 Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 22 
resp. 27 van de wet van 10 mei 2007.

Aangevochten beslissing en onderliggende motieven

Oordelend over de door verweersters gevorderde wraking van de gerechtsdes-
kundige Paul Veelaert, stelt het bestreden arrest dat deze persoon “die bij de 
beschikking dd. 11 maart 2009 als gerechtsdeskundige aangesteld werd en gelast 
werd met de opdracht zoals bepaald in de beschikking dd. 11 maart 2009 (…)” 
“door [verweersters] werd gewraakt door middel van hun aanvullende conclusie 
in hoger beroep dd. 9 april 2010”.

Het hof van beroep acht zich, “gelet op artikel 1369bis/8 Gerechtelijk Wetboek, 
bevoegd om kennis te nemen van het verzoek tot wraking van [verweersters]”.

Wat de in artikel 970, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn 
betreft, overweegt het arrest (p. 47, alinea 3) dat dit artikel “weliswaar bepaalt 
dat het verzoekschrift tot wraking van een deskundige ingediend moet worden 
binnen acht dagen nadat de partij kennis heeft gekregen van de redenen van de 
wraking doch (dat) deze termijn, die geen termijn is om een rechtsmiddel aan te 
wenden, (…) niet voorgeschreven (is) op straffe van verval (Cass. 17 september 1993, 
(…))”

Het arrest (p. 47, al. 4) beslist dat verweersters “hun verzoek tot wraking van 
deskundige Paul Veelaert voor het eerst bij hun tweede aanvullende conclusie in 
hoger beroep d.d. 9 april 2010 [konden] formuleren” en dat “geen enkele wettelijke 
bepaling hieraan in de weg staat”.

Na de door verweersters ingeroepen wetsbepalingen en grieven te hebben 
vermeld (arrest p. 47, al. 5) en na een aantal beschouwingen omtrent de taak van 
de gerechtsdeskundige bij procedures van beslag inzake namaak en de onpartij-
digheid waaraan hij moet voldoen (arrest p. 47, laatste alinea en p. 48-49) beslist 
het arrest p. 49, alinea 3) dat “In casu (…) artikel 971, alinea 1 en 2 Gerechtelijk 
Wetboek (dient) nageleefd te worden”.

In het “dictum” van het arrest (p. 52) tenslotte :

“neemt [het hof van beroep] akte van het verzoek van [verweersters] tot wraking 
van de heer Paul Veelaert als deskundige aangesteld bij de beschikking gewezen 
op 11 maart 2009 door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel” ;

“Zegt (het) dat de griffier bij gerechtsbrief een eensluidend afschrift van de 
akte van wraking vervat in de aanvullende conclusie in hoger beroep d.d. 9 april 
2010 van [verweersters] naar gerechtsdeskundige Paul Veelaert zal zenden, met 
het bericht dat hij binnen acht dagen moet verklaren of hij in de wraking berust, 
dan wel of hij ze betwist” ;

“Stelt (het) het verzoek van [verweersters] tot wraking van deskundige Paul 
Veelaert vast op de zitting van 21 maart 2011 om 9.40 uur van de 8ste kamer van 
het hof van beroep te Brussel (…) ;

“Zegt (het) dat partijen of hun raadslieden gehouden zijn op voormelde zitting 
in raadkamer aanwezig te zijn” ;
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“Houdt (het) een uitspraak over het door [verweersters] meer gevorderde aan”.

Grieven

In hun beroepsconclusie (derde aanvullende conclusie en tevens synthesecon-
clusie hoger beroep inzake het derdenverzet), voerden eiseressen aan :

“(…) indien [verweersters] van oordeel waren dat deskundige Veelaert 
behept was met een schijn van partijdigheid en afhankelijkheid, hadden zij 
dan overeenkomstig artikel 979 Gerechtelijk Wetboek de vervanging van de 
deskundige bij verzoekschrift dienen aangevraagd te hebben” ;

“Indien dan al één van de aldus in artikel 828 Gerechtelijk Wetboek omschreven 
redenen van wraking voorhanden zou zijn, hetgeen aldus niet het geval is, het 
overeenkomstig artikel 970 Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verzoekschrift 
door verweersters had moeten ingediend zijn binnen acht dagen nadat zij kennis 
hadden gekregen van de redenen van wraking … Aan het Hof (van beroep) vragen 
om deskundige Veelaert te wraken, zonder enig verzoekschrift en bovendien 
zonder dat de gevraagde wraking wordt voorgedragen aan “de rechter die 
de deskundige heeft aangewezen”’ (zie de tekst van artikel 970 Gerechtelijk 
Wetboek), kan uiteraard niet worden gehonoreerd (zie o.m. Arbeidshof Gent, 
18 januari 1973, R.W. 1973-74, 1338 — stuk 52 van concluanten), gelet op de strikte 
in artikel 970 Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven procedure”.

Krachtens artikel 966 Gerechtelijk Wetboek kunnen de deskundigen worden 
gewraakt om dezelfde redenen als de rechters.

Artikel 970, lid 1, Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat de partij die middelen 
van wraking wil aanwezen (aanvoeren), ze moet voordragen in een verzoekschrift 
aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen tenzij deze zich zonder forma-
liteiten onthoudt.

Hetzelfde artikel (lid 2) bepaalt dat “het verzoekschrift moet worden ingediend 
binnen acht dagen nadat de partij kennis heeft gekregen van de redenen van de 
wraking”.

Het arrest dat oordeelt dat het verzoek tot wraking “voor het eerst” in graad 
van hoger beroep kon geformuleerd worden in een “tweede aanvullende conclusie 
in hoger beroep” schendt artikel 970 Gerechtelijk Wetboek dat in duidelijke 
bewoordingen aan de partij die middelen tot wraking wil aanvoeren, de verplich-
ting oplegt deze middelen voor te dragen in een “verzoekschrift” “aan de rechter 
die de deskundige heeft aangewezen (…)”. (Schending van artikel 970, lid 1, 
Gerechtelijk Wetboek).

Door anderzijds te oordelen dat geen rekening dient te worden gehouden met 
de in artikel 970, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn van 
acht dagen om het verzoekschrift tot wraking in te dienen, d.i. acht dagen nadat 
de partij kennis heeft gekregen van de redenen van de wraking, heeft het arrest 
ook deze wettelijke bepaling geschonden.

Een dergelijke betwistbare invulling van artikel 970 Gerechtelijk Wetboek — 
zowel wat het begrip “verzoekschrift” als wat de na te leven termijn van acht 
dagen betreft — is nog minder wettelijk verantwoord in het kader van het beslag 
inzake namaak en de aanstelling en werking van een gerechtsdeskundige over-
eenkomstig artikelen 1369bis/1 en 1369bis/6 Gerechtelijk Wetboek die voor een goed 
verloop van de beslagprocedure een strikt naleven vormen van de voorschriften 
bepaald in artikel 970 Gerechtelijk Wetboek vereisen.

Door, zelfs in het kader van een procedure van beslag inzake namaak geen 
acht te slaan op deze toepasselijke vormvereisten zoals uitdrukkelijk in laatst-
genoemd artikel bepaald, heeft het arrest niet alleen artikel 970 Gerechtelijk 
Wetboek doch ook artikel 1369bis/1 en 1369bis/6 Gerechtelijk Wetboek geschonden.
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Door aldus de vordering tot wraking — zowel wat de vereiste akte (“verzoek-
schrift”) als wat de termijn betreft — in strijd met de voorschriften van artikel 970 
Gerechtelijk Wetboek op onwettig wijze, impliciet doch zeker regelmatig en 
ontvankelijk te achten, kon het arrest niet op wettige wijze de procedure op 
grond van artikel 971 Gerechtelijk Wetboek verder zetten. Het arrest heeft aldus 
ook artikel 971 Gerechtelijk Wetboek geschonden.

Door enerzijds de in beroepsconclusie geformuleerde “wraking” zonder meer 
als het wettelijk voorgeschreven “verzoekschrift” in de zin van artikel 970, eerste 
lid, Gerechtelijk Wetboek te aanvaarden, anderzijds de door artikel 970, lid 2, 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijnen van “acht dagen nadat de partij 
kennis heeft gekregen van de redenen van de wraking” niet dienend te achten 
omdat hij niet op straffe van verval is voorgeschreven, heeft het arrest minstens 
nagelaten te antwoorden op de door eiseressen in conclusie ingeroepen middelen 
waarin eiseressen ook het noodzakelijk naleven van de “strikte in artikel 970 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven procedure benadrukten”.

Bij gebrek aan antwoord op deze in conclusie ingeroepen middelen is het arrest 
op dit punt niet regelmatig gemotiveerd en schend(t) het artikel 149 Grondwet 
dat de rechter onder meer verplicht te antwoorden op de middelen die partijen in 
hun conclusie aanvoeren.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1369bis/1, § 3, Gerechtelijk Wetboek, onderzoekt 
de voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van 
maatregelen tot beschrijving : 2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou 
zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk 
dreigt.

Krachtens artikel 1369bis/1, § 5, Gerechtelijk Wetboek, onderzoekt de 
voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de 
beschrijving, van beslagmaatregelen : 2) of de inbreuk op het betrokken 
intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden.

2. Uit deze bepalingen, alsmede uit de wetsgeschiedenis volgt dat 
wanneer, naast de beschrijving, ook beslagmaatregelen worden gevor-
derd, de rechter deze strenger moet beoordelen.

Deze strengere voorwaarden voor het toekennen van beslagmaatre-
gelen in de zin van het artikel 9.1.b) van de richtlijn 2004/48/ EG van het 
Europees parlement en Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving 
van intellectuele eigendomsrechten, zijn kennelijk in overeenstemming 
met voornoemde richtlijn, die in zijn artikel 9.3. bepaalt dat de rechter-
lijke instanties met betrekking tot dergelijke maatregelen van inbe-
slagneming de bevoegdheid hebben om van de eiser te verlangen dat 
hij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich 
met een voldoende mate van zekerheid ervan kunnen vergewissen dat 
de eiser de houder is van het recht en dat er inbreuk op zijn recht wordt 
gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt 
het naar recht.
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3. De appelrechters oordelen dat :
 — de bewering van de eiseressen dat de gevorderde beslagmaatregelen 

noodzakelijk zijn om te beletten dat bewijsmateriaal zou verdwijnen op 
generlei wijze aannemelijk wordt gemaakt ;

 — de beschrijvende maatregelen toelaten de materiële bewijzen van 
namaak te verzamelen en te bewaren ;

 — de gevorderde beslagmaatregelen daarentegen van aard zijn de acti-
viteiten van de verweersters in aanzienlijke mate lam te leggen.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de gevorderde beslagmaat-
regelen dienen te worden aangezien als maatregelen ter bescherming 
van bewijsmateriaal in de zin van het artikel 7.1. van voornoemde richt-
lijn, komt het op tegen de feitelijke beoordeling door de appelrechters 
dat zulks niet het geval was en is het mitsdien niet ontvankelijk.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiseressen het in het onderdeel bedoeld verweer hebben gevoerd in het 
kader van de bespreking van de voorwaarden voor het verkrijgen van 
maatregelen van beschrijving en niet van deze voor het verkrijgen van 
beslagmaatregelen.

In zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, mist het 
feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

5. Uit de tekst van artikel 1369bis/1, § 3 en § 5, Gerechtelijk Wetboek 
volgt dat de vervulling van de voorwaarden vereist voor het verkrijgen 
van maatregelen van beschrijving of voor het verkrijgen, naast de 
beschrijving, van beslagmaatregelen, moet worden vastgesteld op het 
ogenblik dat de bedoelde maatregelen worden gelast en dat de rechter 
op derdenverzet de vervulling van die voorwaarden niet vermag af te 
leiden uit de elementen verkregen ingevolge de gelaste maatregelen van 
beschrijving en beslag.

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

6. De appelrechters beantwoorden het in het onderdeel bedoelde verweer 
met de redenen vermeld onder r.o. 21 tot en met 23 van het arrest.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

7. De in het tweede onderdeel vergeefs bekritiseerde reden dat de eise-
ressen nalieten uiterlijk op 11 maart 2009 gegevens aan te reiken die 
van aard waren aannemelijk te maken dat de vermeende inbreuk op de 
intellectuele eigendomsrechten niet redelijk betwistbaar was, schraagt 
de bestreden beslissing.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Tweede middel

8. Het is niet tegenstrijdig enerzijds de beschikking van 11 maart 2009 
waarbij de verzegeling van de van namaak verdachte software, bestanden 
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en informatiedragers werd bevolen, teniet te doen en, opnieuw recht-
doende, de desbetreffende vordering als ongegrond af te wijzen en ander-
zijds vast te stellen dat volgens de niet-bestreden beschikking van 
3 augustus 2009 reeds werd besloten tot de vrijgave van 90 PC’s onder 
bepaalde voorwaarden. 

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat bij 

beschikking van 3 augustus 2009, gewezen in het kader van artikel 19, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek en vooraleer te oordelen over de gegrond-
heid van het derdenverzet tegen de beschikking van 11 maart 2009, de vrij-
gave werd gelast van 90 PC’s “volgens het oordeel van deskundige Veelaert 
en onder diens toezicht” en mits betaling door de verweersters als eise-
ressen op derdenverzet van de kosten voor het kopiëren van de software.

Deze voorlopige maatregel van voorwaardelijke teruggave van de 
computerapparaten liet de rechtsmacht om op derdenverzet te oordelen 
over de gegrondheid van de gevorderde verzegelingsmaatregel onverkort.

10. In zoverre het middel van een ander standpunt uitgaat, kan het 
niet worden aangenomen.

11. De appelrechters oordelen dat de eiseressen niet aannemelijk 
maken dat een machtiging waarvan sprake in artikel 1369bis/1, § 2, niet 
zou volstaan om de eventuele bewijzen van namaak te bewaren.

12. Zij beantwoorden aldus het in het middel bedoelde verweer.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Derde middel

13. Artikel 970, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partij 
die middelen van wraking wil aanvoeren, ze moet voordragen in een 
verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft aangewezen, tenzij 
deze zich zonder formaliteiten onthoudt. 

14. De rechter die de deskundige heeft aangewezen blijft bevoegd 
om kennis te nemen van het verzoek van een partij tot wraking van 
de deskundige, ook al werd tegen de beslissing tot aanwijzing van de 
deskundige een rechtsmiddel aangewend.

15. De appelrechters die oordelen dat zij, gelet op de artikelen 970, 
eerste lid, en 1369bis/8, Gerechtelijk Wetboek, bevoegd zijn om kennis te 
nemen van het verzoek tot wraking van de door de eerste rechter aange-
wezen deskundige, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

Omvang van cassatie

16. De cassatie dient te worden uitgebreid tot het door de appelrech-
ters gewezen arrest van 28 juni 2011, dat het gevolg ervan is. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vorde-

ring tot wraking van gerechtsdeskundige P. Veelaert, alsmede het arrest 
van 28 juni 2011 dat het gevolg ervan is.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen in twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 

feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

26 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Gryse.

N° 262

1o kamer — 27 april 2012
(C.11.0588.F)

1O cassatie. — VerNietiGiNG. OmVaNG. — BUrGerlijke zakeN. — VerNietiGD 
arrest. — NietiGVerklariNG VaN Het arrest Dat Het GeVOlG erVaN is. — 
VOOrwaarDe.

2O cassatieBerOeP. — BUrGerlijke zakeN. — BeslissiNGeN VatBaar 
VOOr cassatieBerOeP. — Gemis aaN BelaNG Of BestaaNsreDeN. — Gemis aaN 
BestaaNsreDeN. — BestreDeN arrest Bij UitBreiDiNG VerNietiGD. — cassatie-
BerOeP. — ONtVaNkelijkHeiD.

1o en 2o De vernietiging van een rechterlijke beslissing heeft de vernietiging 
tot gevolg van de beslissing die er het gevolg van is, zelfs als tegen laatstge-
noemde beslissing geen cassatieberoep is ingesteld ; aangezien het cassatie-
beroep gericht is tegen een beslissing waarvan de vernietiging het gevolg is 
van dat cassatiearrest, heeft het geen bestaansreden  (1).

(B. t. BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 16 maart 2004 van 
het hof van beroep te Brussel.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1)  Cass. 16 juni 2005, AR C.04.0082.F, AC 2005, nr. 349 ; Cass. 16 mei 1994, AR S.93.0132.F, 
AC 1994, nr. 242 ; Cass. 10 april 1981 AC 1980-81, nr. 464, en concl. proc.-gen. Dumon in AC 
1980-81, nr. 464.
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II. BeslissiNG VaN Het HOf

Middel van niet-ontvankelijkheid, tegen het cassatieberoep opgeworpen 
door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechte-
lijk Wetboek : het middel heeft geen belang 

De vernietiging van een rechterlijke beslissing leidt tot de vernietiging 
van de latere beslissing die eruit voortvloeit, zelfs als tegen die beslissing 
geen cassatieberoep is ingesteld.

Het bestreden arrest stelt vast dat de zaak terug voorkomt voor het hof 
van beroep “opdat het hof over de zaak zelf uitspraak zou doen[ingevolge] 
het arrest [van] 24 april 2002 waarbij de oorspronkelijke rechtsvordering 
[van de eiser] ontvankelijk verklaard wordt en het [beroepen] vonnis op 
dat punt gewijzigd wordt” , en doet uitspraak over de gegrondheid van 
die rechtsvordering.

De beslissing waarbij dat arrest van 24 april 2002 vernietigd wordt bij 
het arrest van 16 juni 2005 leidt tot de vernietiging van het bestreden 
arrest, ook al heeft het vernietigend arrest zulks niet vastgesteld.

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing waarvan de vernieti-
ging het gevolg van dat cassatiearrest is geweest en heeft geen bestaans-
reden meer.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Het Hof is voor het overige niet bevoegd om kennis te nemen van een 

vordering die ertoe strekt uitspraak te horen doen over de “ontvanke-
lijkheid” van de betekening van het bestreden arrest die na de nietigver-
klaring ervan is geschied.

Het staat aan het hof van beroep te Luik waarbij de zaak ingevolge het 
arrest van het Hof van 30 april 2010 aanhangig gemaakt is, uitspraak te 
doen over de kosten.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot “niet-ontvankelijk-

verklaring” van de betekening van het bestreden arrest.

27 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 263

1o kamer — 27 april 2012
(F.10.0134.F)

recHtsBeGiNseleN (alGemeNe). — BeGriP.

De tegen het arrest opgeworpen grief volgens welke het arrest uit de 
feiten die het uiteenzet niet heeft afgeleid dat een partij afstand heeft 
gedaan van haar hoger beroep houdt geen verband met de miskenning 
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van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de verzaking van een 
recht niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die 
niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn.

(cOmPaGNie Des cimeNts BelGes N.V. t. BelGiscHe staat,  
miNister VaN fiNaNciëN)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 5 mei 2010 van het 
hof van beroep te Bergen.

Op 3 april 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal André Henkes is in zijn conclusie gehoord.

II. cassatiemiDDeleN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht voert de eiseres twee middelen aan.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk afstand van een recht niet wordt vermoed en enkel 
kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie 
vatbaar zijn. Het betoogt dat het arrest uit de feiten die het uiteenzet 
had moeten afleiden dat de verweerder afstand heeft gedaan van zijn 
hoger beroep.

Een dergelijke grief houdt geen verband met de miskenning van het 
bovengenoemde algemeen rechtsbeginsel.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bailleux (bij de balie 
te Brussel), de heer De Peyper (bij de balie te Brussel) en de heer T’Kint.

ARREST-2012-04.indb   1133 06/03/13   17:15



1134 ARRESTEN VAN CASSATIE 27.4.12 - N° 264

N° 264

1o kamer — 27 april 2012 
(F.11.0047.F)

BelastiNGeN (met De iNkOmsteNBelastiNGeN GelijkGe-
stelDe). — VerkeersBelastiNG. — HeffiNG. — GefailleerDe. —VOertUiG. 
— GeBrUik. — VermOeDeN. — DieNst VaN Het weGVerkeer. — iNscHrijViNG 
Niet GescHraPt. — UitwerkiNG.

Noch uit de artikelen 21 en 22 van het Wetboek van de met de inkomstenbe-
lastingen gelijkgestelde belastingen noch uit Artikel 36ter van dat wetboek 
volgt dat het voertuig van de gefailleerde vermoed wordt in gebruik te 
blijven zolang de inschrijving ervan bij de Dienst van het Wegverkeer niet is 
geschrapt  (1). (Artt. 21, 22 en 36ter WIGB)

(BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN t. l.G.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
rechtbank van koophandel te Charleroi van 20 oktober 2010.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDel

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851, Hypotheekwet genaamd, 
waarbij titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek wordt vervangen ;

 — de artikelen 16, 46, inzonderheid derde lid, en 99 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997 ;

 — de artikelen 21, 22 en, voor zoveel nodig, 36ter van het Wetboek van de met 
de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

Aangevochten beslissing

Het bestreden vonnis verwerpt de vordering van de eiser die ertoe strekt voor 
recht te doen zeggen dat zijn schuldvordering op de failliete vennootschap ten 
bedrage van in totaal 1.560,95 euro, bestaande uit verschillende verkeersbelas-
tingen die worden opgesomd in de artikelen 3 en volgende van het Wetboek van de 
met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en die blijkens de vaststel-
lingen van dat vonnis “alle dagtekenen van na het vonnis van faillietverklaring”, 

  (1)  In zijn mondelinge, andersluidende conclusie was het O.M. de mening toegedaan 
dat, hoewel de wetgever het vermoeden van gebruik, nodig voor de goede werking van 
het systeem van de geautomatiseerde heffing, schijnbaar niet had behouden, er toch 
redenen waren om eraan te twijfelen dat hij doelbewust de samenhang van een goed 
werkend systeem zou hebben verbroken. De parlementaire stukken (Gedr. St., Kamer, 
g.z. 1997-98, nr. 1668/1, pp. 5-6) laten immers nauwelijks twijfel bestaan over de wil van 
de wetgever om de regeling als zodanig niet in gevaar te brengen.
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zou worden erkend als een schuld van de boedel. Het beslist aldus om alle redenen 
die hier als herhaald worden beschouwd en met name om de volgende redenen :

“[De verweerder] verzet zich tegen de erkenning van die schuld als schuld van 
de boedel op grond dat de voertuigen door de curator niet zijn aangetroffen bij 
de plaatsopneming en evenmin vermeld staan in de inventaris van de failliete 
boedel en dat artikel 46, derde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 
het bestaan van een schuld van de boedel onderwerpt aan de voorwaarde dat de 
curator het genot heeft van het actief.

Het belasting(bestuur) baseert zich op artikel 36ter, § 1, van het Wetboek van 
de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen dat het onweerlegbaar 
vermoeden invoert dat een voertuig in gebruik is op de openbare weg zolang het 
bij de Directie Wegverkeer is of moet worden ingeschreven, zodat de belasting 
een schuld van de boedel is.

Terecht voert [de verweerder] aan dat de wet van 25 januari 1999 artikel 36ter 
van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
gewijzigd heeft zodat het bij dat artikel ingevoerde vermoeden niet langer bestaat 
en die bepaling voortaan alleen de wijze van berekening van de belasting regelt.

Het vroegere vermoeden kan thans niet gebaseerd worden op artikel 6 van dat 
wetboek dat onveranderd is gebleven noch op artikel 21, zoals het is gewijzigd  (1).

(…) Vergeefs werpt [de eiser] op dat het nieuwe artikel 21 van het Wetboek 
van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen het oud artikel 36ter 
haast letterlijk overneemt.

Bovenvermeld artikel 21 luidt immers als volgt :
“De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die vermeld 

is of het moet zijn op het inschrijvingsbewijs zolang een voertuig op naam van 
deze persoon is of moet zijn ingeschreven in het repertorium van de Directie voor 
de Inschrijving van de Voertuigen.

De in het eerste lid beoogde voertuigen zijn de personenauto’s, de auto’s voor 
dubbel gebruik, de trage auto’s voor dubbel gebruik, de minibussen, de ziekenau-
to’s, de motorfietsen, de motorfietsen-driewielers, de motorfietsen-vierwielers, 
de lichte vrachtauto’s, de trage lichte vrachtauto’s, de bootaanhangwagens, de 
kampeeraanhangwagens, de kampeerauto’s, de aanhangwagens en opleggers met 
een maximaal toegelaten massa tot 3.999 k’.

Te dezen is de curator geen natuurlijke of rechtspersoon die vermeld is of moet 
zijn op het inschrijvingsbewijs in de zin van het voormelde artikel 21  (2).

Te dezen zijn de door [de eiser] gevorderde verkeersbelastingen geenszins onder-
worpen aan de voorwaarde dat de curator van die voertuigen het genot heeft of 
wil hebben omdat ze niet zijn aangetroffen in het actief van het faillissement”.

Grieven

In de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet is het beginsel vastgelegd dat de 
schuldeisers op voet van gelijkheid staan.

Artikel 46, derde lid, van de wet van 8 augustus 1997 luidt als volgt : “Indien 
de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecontractant 
ten laste van de boedel recht op de uitvoering van de verbintenis in zoverre zij 
betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement”.

Artikel 99 van dezelfde wet bepaalt dat het bedrag van het actief van de gefail-
leerde verdeeld wordt zoals aangegeven, na aftrek onder meer van “de kosten en 
uitgaven voor het beheer van de failliete boedel”.

  (1)  Zie J. caeymaex, Le droit de la faillite : actualités 2005, Ed. du Jeune Barreau de 
Liège, 12.

  (2)  Zie Kh. Luik (3e k.), 22 maart 2005, J.L.M.B., 2007, 469.
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Die “kosten en uitgaven” omvatten de lasten die rusten op de curator wanneer 
hij zijn opdracht uitvoert bestaande in het beheer en de tegeldemaking van de 
activa, en die erkend worden als een voor elke verdeling te betalen schuld van 
de boedel.

Uit de artikelen 21, 22 en 36ter van het Wetboek van de met inkomstenbelas-
tingen gelijkgestelde belastingen kan worden afgeleid dat de in artikel 21, tweede 
lid, bedoelde voertuigen worden vermoed in gebruik te zijn op de openbare weg 
zolang zij ingeschreven zijn of moeten zijn in het repertorium van de Directie 
voor de inschrijving van de voertuigen. Die wetsbepalingen voeren het onweer-
legbaar vermoeden in dat die voertuigen in gebruik genomen zijn op de openbare 
weg.

Daaruit volgt dat de voertuigen waarvan de gefailleerde eigenaar is worden 
vermoed in gebruik gebleven te zijn zolang de inschrijving ervan bij de Directie 
voor de inschrijving van de voertuigen niet geschrapt was : die teksten voeren het 
onweerlegbaar vermoeden in dat die voertuigen in gebruik zijn.

Bijgevolg wordt het voertuig waarvan de gefailleerde eigenaar is, vermoed 
in gebruik gebleven te zijn zolang de inschrijving ervan bij de Directie voor de 
inschrijving van de voertuigen niet geschrapt is. Gelet op dat onweerlegbaar 
vermoeden van gebruik doet het niet terzake of de curator het voertuig al dan 
niet heeft kunnen gebruiken.

Hoewel artikel 21 van dat wetboek bepaalt dat “de belasting verschuldigd is 
door de natuurlijke of rechtspersoon die vermeld is of moet zijn op het inschrij-
vingsbewijs”, volgt uit het feit dat de gefailleerde het beheer van zijn vermogen 
verliest en dat het beheer overgaat op de curator (artikel 16 van de wet van 
8 augustus 1997) dat de belasting door laatstgenoemde qualitate qua verschuldigd 
is, met andere woorden dat zij als schuld van de boedel erkend wordt.

Bijgevolg schendt het vonnis, dat het hierboven vermelde onweerlegbaar 
vermoeden ontkent, de aangegeven bepalingen van het Wetboek van de met 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Het vonnis dat boven-
dien beslist dat “de curator geen natuurlijke of rechtspersoon is die op het 
inschrijvingsbewijs vermeld is of moet zijn in de zin van het bovenaangehaalde 
artikel 21”, schendt die bepaling van het Wetboek van de met inkomstenbelas-
tingen gelijkgestelde belastingen en artikel 16 van de wet van 8 augustus 1997. 
Het bestreden vonnis dat om al de bekritiseerde redenen weigert de litigieuze 
belastingen te erkennen als een schuld van de boedel, schendt hoe dan ook de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet en de artikelen 46, derde lid, en 99 van de 
wet van 8 augustus 1997.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Noch uit de artikelen 21 en 22 van het Wetboek van de met inkom-
stenbelastingen gelijkgestelde belastingen noch uit artikel 36ter van dat 
wetboek volgt dat het voertuig van de gefailleerde vermoed wordt in 
gebruik te blijven zolang de inschrijving ervan bij de Dienst van het 
Wegverkeer niet is geschrapt.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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27 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Steffens. — Andersluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 265
1o kamer. — 27 april 2012

(F.11.0069.F)

BelastiNG OVer De tOeGeVOeGDe waarDe. — iNVOrDeriNG. — 
termijNeN. — VerjariNGeN. — ONreGelmatiGe aaNGifteN Of aftrekkeN. — 
BewijskracHtiGe GeGeVeNs. — GeGeVeNs waarVaN De aDmiNistratie keNNis 
GekreGeN Heeft. — tijDstiP. — GeVOlG. — BijkOmeND ONDerzOek.

Artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde gaat ervan uit dat de administratie van de aldaar 
bedoelde bewijskrachtige gegevens kennis gekregen heeft binnen de verja-
ringstermijn van drie of vijf jaar die verlengd wordt als dergelijke gegevens 
worden ontdekt ; het sluit daarentegen niet uit dat die gegevens bijkomend 
onderzoek vereisen met het oog op de vaststelling van de belastbare hande-
lingen of van de onrechtmatige aftrekken die ten gevolge van die gegevens 
aan het licht komen  (1). (Art. 81bis, § 1, derde lid, 3o Btw-wetboek)

(BelGiscHe staat, miNister VaN fiNaNciëN  
t. GeNeral cONstrUctiON lièGe N.V.)

arrest (vertaling)

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 21 januari 2011, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest 
van het Hof van 27 november 2009.

Op 10 april 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Voorzitter Christan Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Henkes is in zijn conclusie gehoord.

II. cassatiemiDDel

De eiser voert het volgend middel aan

Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 53, 59, § 1, 81bis, § 1, derde lid, 3o, (voor de wijziging ervan bij de 
wet van 22 december 2008), en 93quaterdecies, § 2 en 3, van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest dat uitspraak doet op verwijzing na cassatie, verklaart 
het hoofdberoep van de eiser zeer ten dele gegrond, bevestigt het beroepen vonnis 

  (1)  Zie gedeeltelijk andersluidende concl. van het O.M., in Pas., 2012, nr. 265.
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met als enige wijziging dat het hoofdbedrag van de tegen de eiser uitgesproken 
veroordeling wordt teruggebracht tot het bedrag van 182.940 euro en dat de inte-
restvoet wordt vastgesteld op 0,5833 pct. per kalendermaand, en veroordeelt 
iedere partij in haar appelkosten. Het beslist aldus om de volgende redenen :

“Krachtens artikel 81 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde begint de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en 
van de administratieve geldboeten te verjaren vanaf de dag dat deze vordering 
ontstaat ; sedert de wet van 15 maart 1999 dat van toepassing is op de vorderingen 
tot voldoening die ontstaan zijn na 1 januari 1999, luidt artikel 81bis, § 1 van dat 
wetboek als volgt (…),

Het onderscheid dat het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 inzake 
verjaring maakt tussen onderzoeks- en aanslagtermijnen komt niet voor in 
het BTW-wetboek ; dat wetboek voorziet immers niet in een beperking van de 
onderzoekstermijn maar enkel in termijnen van verjaring van de vorderingen tot 
voldoening en teruggaaf van de belasting, van de interesten en van de adminis-
tratieve geldboeten, zodat daaruit de facto volgt dat het recht op controle bij de 
belasting over de toegevoegde waarde onbeperkt is  (1) ;

De invoering van de zevenjarige termijn maakt deel uit van “verschillende 
maatregelen die tot doel hebben sommige regels dichter bij mekaar te brengen 
die verbonden zijn met de controle van de juiste toepassing van de inkomsten-
belastingen en van de belasting over de toegevoegde waarde in het kader van de 
instelling van gezamenlijke controles van de onderworpen ondernemingen”  (2) ; 
de memorie van toelichting bij die bepaling  (3) preciseert : “in navolging van de 
rechtspraak (lees : betreffende de oplossing) in het kader van de inkomstenbelas-
tingen zal de verjaringstermijn van zeven jaar van toepassing zijn wanneer de 
overtreding aan het licht wordt gebracht ten gevolge van […] bewijskrachtige 
gegevens, sterker dan aanwijzingen die met name afkomstig zijn van een andere 
belastingadministratie van het Rijk” ;

De BTW-handleiding vermeldt onder het punt 625/5 in verband met die bepa-
ling het volgende : “als bewijskrachtige gegevens gelden onder meer de resul-
taten van een controle, een onderzoek, een schatting, een scheidsrechterlijke 
uitspraak, een minnelijke schikking, e.d. waarmee de belastingplichtige heeft 
ingestemd, alsook vaststellingen van de opsporingsdiensten die de bekentenis 
van de belastingplichtige dragen, resultaten van onderzoekingen verricht door 
andere administraties en waarmee de belastingplichtige heeft ingestemd, een tot 
op het ogenblik van de ontdekking onbekend gebleven onderhandse akte of de 
resultaten van een controle uitgevoerd in een land waarmee België geen dubbel-
belastingverdrag heeft afgesloten (…). Een verlenging van de verjaringstermijn 
tot zeven jaar is slechts mogelijk indien door de verkregen inlichtingen specifiek 
een bewijs kan worden geleverd dat een belastbare handeling niet werd aange-
geven (inclusief dus het ten onrechte inroepen van een vrijstellingsbepaling) of 
dat er een onrechtmatige aftrek werd toegepast. Er wordt evenwel opgemerkt 
dat sinds de oprichting van de administratie van de ondernemings- en inkom-
stenfiscaliteit op 1 juli 1997, die de ambtenaren van de sector BTW van de admi-
nistratie van de BTW, registratie en domeinen, enerzijds, en de ambtenaren van 
de administratie der directe belastingen, anderzijds, hergroepeert, inlichtingen 
die worden uitgewisseld tussen beide groepen ambtenaren niet langer beschouwd 
worden als afkomstig van een “andere” fiscale administratie. Er wordt gepreci-
seerd dat die opmerking enkel geldt voor de inlichtingen die worden uitgewisseld 

  (1)  BTW-Handleiding, nr. 635/3, bijgewerkt tot 1 oktober 2007.
  (2)  Memorie van Toelichting bij de wet van 15 maart 1999, Gedr. St., Kamer nr. 1341/1, 

blz. 5.
  (3) Kamer, nr. 1341/1, blz. 17 en 18.
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tussen de ambtenaren van de sector BTW en de ambtenaren van de administratie 
der directe belastingen die werken in de controlecentra, daar het de enige dien-
sten zijn die werkelijk deel uitmaken van de administratie van de ondernemings- 
en inkomstenfiscaliteit” ;

Inzake belasting over de toegevoegde waarde bedraagt de normale termijn voor 
de verjaring van de vordering tot voldoening drie jaar ; bij uitzondering wordt die 
op vijf jaar gebracht wanneer het misdrijf bedoeld in de artikelen 70 en 71 van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde is gepleegd met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden ;

In bijzondere gevallen kan die termijn op zeven jaar worden gebracht (inzake 
inkomstenbelastingen geldt die bijzondere inspectietermijn eveneens in bijzon-
dere gevallen) ; de hamvraag is of de voorwaarden waaronder de administratie de 
zevenjarige verjaringstermijn kan toepassen om er de eisbaarheid van de belas-
ting na de ontdekking van “bewijskrachtige gegevens” op te baseren al dan niet 
vervuld zijn ; 

Het begrip bewijskrachtige gegevens moet op beperkende wijze worden uitge-
legd omdat de zevenjarige verjaringstermijn de uitzondering is ; de wetgever 
vereist dat het zou gaan om gegevens waaruit onmiddellijk en door vergelij-
king met de aangifte van de belastingplichtige, zonder diepgaander onderzoek of 
ondervraging van de belastingplichtige, blijkt dat er inkomsten niet zijn aange-
geven (of, te dezen, dat er eventueel een overtreding is begaan van de regels 
betreffende de aftrek van de belasting) (…) ;

Zij blijken in dit geval uit het proces-verbaal van 8 en 20 december 2004 (…) en 
meer bepaald uit de passage waarin staat dat “de (verweerster) die haar reke-
ningen per kalenderjaar afsluit en die tijdens de controle van de vennootschap 
Entreprises Montjardin en Cie ondervraagd werd binnen de gewone verjaringster-
mijn van drie jaar, op 29 januari 2003 een dossier medegedeeld heeft waaruit volgt 
dat zij vanaf 1 april 1999 onrechtmatige aftrekken heeft verricht” ; het contro-
lecentrum van de administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit 
Luik I heeft die gegevens als bewijskrachtig beschouwd en op grond daarvan de 
litigieuze belastingsaftrekken verworpen ;

Op te merken valt dat de ambtenaren (van de eiser), nadat de verweerster het 
dossier op 29 januari 2003 aan de administratie toegezonden had in antwoord op de 
door de administratie tot haar gerichte vraag om inlichtingen, bij (de verweerster) 
bijkomende onderzoekshandelingen hebben verricht door ter plaatse controles 
uit te voeren op 11, 25 maart en 1 april 2003 ; daarbij vorderden de ambtenaren 
dat de gehele boekhouding samen met alle boeken, stukken en documenten die 
de wetgever inzake belasting over de toegevoegde waarde voorschrijft, met inbe-
grip van die welke op de litigieuze infrastructuurwerken betrekking hebben, 
aan de controlerende ambtenaren zouden voorgelegd worden ; (…) eerst richtte 
de bevoegde BTW-administratie op 8 juli 2003 aan (de verweerster) een staat tot 
regularisatie van de uitgaande verrichtingen (overtreding van artikel 2 van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de verrich-
tingen die in het wetboek aangegeven worden maar waarop de belastingplich-
tige geen belasting verschuldigd is) na met name tegen (de verweerster) in een 
synthesenota van 22 april 2003 het volgende te hebben aangevoerd : “de vennoot-
schap Entreprise Montjardin en Cie heeft zich ertoe verbonden om de bedragen 
die (de verweerster) voor de infrastructuurwerken betaald had aan haar terug te 
storten door middel van de prijs van de verkoop van de eerste percelen en zulks 
tot de volledige afbetaling van de uitgekeerde geldsommen. Vervolgens zal alleen 
Entremo het bedrag van de verkoopprijzen ontvangen. De terugbetaling van de 
kosten van de infrastructuurwerken aan (de verweerster) nam een aanvang op 
1 december 1999 en eindigde op 13 mei 2002. De verschillende terugbetalingen die 
gebeurd zijn bij het verlijden van de authentieke akten voor de notaris en die de 
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tegenprestatie vormen voor de uitgevoerde infrastructuurwerken zijn door (de 
verweerster) nergens gefactureerd aan Entremo. Als een dienstverstrekking in 
de zin van artikel 18, § 1, tweede lid, 1o, van het wetboek moet evenwel worden 
beschouwd elke verrichting die betrekking heeft op een werk aan een onroerend 
goed. Op voornoemde, in België gedane dienstverstrekkingen die onder bezwa-
rende titel zijn verricht was belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd” ;

Op 25 oktober 2004 of meer dan 21 maanden na het antwoord op de vraag om 
inlichtingen van [10 januari 2003] zond de belastingadministratie aan (de verweer-
ster) een tweede regularisatiestaat die de oorspronkelijke verving en ditmaal de 
binnenkomende verrichtingen regulariseerde : “de rol van (de verweerster) in die 
verrichting was beperkt tot de financiering ervan en tot supervisie op die werken. 
De vennootschap Montjardin en Cie verbond zich immers ertoe aan de (verweer-
ster) de bedragen terug te storten die laatstgenoemde voor haar rekening betaald 
had tot de volledige afbetaling van de uitgekeerde geldsommen, door middel van 
de prijs van de verkoop van de eerste percelen van die verkaveling. Die terug-
betaling (uitsluitend financiële verrichting) is wel degelijk gebeurd zoals over-
eenkomen was. De belastingplichtige mag de door hem verschuldigde belasting 
aftrekken wanneer, in de normale en gewone gang van zaken, de goederen en de 
diensten die hij ontvangt zullen aangewend worden voor de verrichtingen bedoeld 
in artikel 45, § 1, 1o tot 5o, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde. Wanneer, zoals te dezen,vaststaat dat de goederen en diensten op het 
ogenblik dat ze worden geleverd en verleend niet voor dat doel worden aange-
wend, mag de belasting erop niet in aftrek worden gebracht” ; 

De overige termijnen voor de invordering van de belasting (en meer bepaald de 
buitengewone termijn die reeds verlengd was in geval van bedrog) kunnen slechts 
een nuttige uitwerking krijgen als de gegevens uit zichzelf bewijskrachtig zouden 
zijn, zonder bijkomend onderzoek en niet pas bewijskrachtig worden na een controle 
die dezelfde administratie achteraf uitvoert met gebruikmaking van die gegevens 
(…) ; in de bovenvermelde omstandigheden heeft de belastingadministratie de liti-
gieuze belastingen niet geregulariseerd op basis van bewijskrachtige gegevens 
waarvan zij kennis gekregen heeft in de zin van artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zodat de in die bepaling 
bedoelde zevenjarige termijn van invordering niet kan worden toegepast”.

Grieven

Artikel 81bis, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, bepaalt dat 
er voor de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de 
administratieve geldboeten verjaring is na het verstrijken van het derde kalen-
derjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, 
interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan.

Het derde lid, 3o voegt daar evenwel het volgende aan toe : “in afwijking van 
het eerste en tweede lid is de bedoelde verjaring er bovendien na het verstrijken 
van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaar-
heid zich heeft voorgedaan wanneer (…) bewijskrachtige gegevens, waarvan de 
administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet 
werden aangegeven in België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met 
overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepas-
sing zijn”.

Eerste onderdeel

Opdat de in die bepaling bedoelde zevenjarige verjaringstermijn van toepassing 
zou zijn is het nodig maar voldoende dat “bewijskrachtige gegevens” aantonen dat 
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belastbare handelingen niet werden aangegeven of dat er onrechtmatige aftrekken 
werden toegepast tijdens die periode. De wet vereist evenwel niet dat de bewijs-
krachtige gegevens waarvan de BTW-administratie kennis heeft gekregen op zich 
en onmiddellijk alle informatie zouden bevatten die nodig is voor de vaststelling 
van de ontdoken belasting of van die welke op onrechtmatige wijze is afgetrokken 
zodat de administratie voor de toepassing van artikel 81bis, § 1 de inlichtingen die 
zij verkrijgt na zelf onderzoek te hebben verricht, niet zou mogen gebruiken als 
aanvullende bewijskrachtige gegevens. De tekst van de wet staat haar immers toe 
om zich te vergewissen van de juistheid van de gegevens die zij voldoende belang-
rijk vindt door bijkomend onderzoek te verrichten waardoor die gegevens het 
onbetwistbaar bewijskrachtig karakter krijgen in de zin van de wet.

Het bestreden arrest dat beslist dat de bewijskrachtige gegevens waarvan de 
administratie kennis gekregen heeft “onmiddellijk en door vergelijking met de 
aangifte van de belastingplichtige, zonder diepgaander onderzoek of ondervraging 
van de belastingplichtige” moeten aantonen dat de regels inzake de aftrekbaar-
heid van de belasting over de toegevoegde waarde zijn overtreden en dat beslist 
dat zij niet het voorwerp kunnen uitmaken van bijkomend onderzoek of “van een 
controle die dezelfde administratie achteraf uitvoert met gebruikmaking van die 
gegevens”, voegt bijgevolg in strijd met de wet een voorwaarde toe voor de toepas-
sing van de verlengde termijn van verjaring van de vordering tot voldoening van 
de belasting, van de interesten en van de geldboeten, en schendt artikel 81bis, § 1, 
derde lid, 3o, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling

Het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerster tegen het 
cassatieberoep aangevoerd : het cassatieberoep is te laat ingesteld :

Terwijl het bestreden arrest op verzoek van de verweerster aan de eiser 
is betekend op 2 maart 2011, is het verzoekschrift houdende het cassatie-
beroep, op de griffie van het Hof neergelegd op vrijdag 3 juni 2011.

Aangezien krachtens artikel 53, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de 
vervaldag, als die een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, 
verplaatst wordt op de eerstvolgende werkdag, en die dag hier samen-
valt met Hemelvaartsdag, die in 2011 op donderdag 2 juni gevierd wordt, 
is het cassatieberoep ingesteld binnen de termijn bedoeld in artikel 1073, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 81bis, § 1, eerste en tweede lid, Btw-wetboek zoals 
het van toepassing was op de feiten, verjaart de vordering tot voldoe-
ning van de belasting, van de interest en van de administratieve geld-
boeten na het verstrijken van het derde kalenderjaar of, ingeval van 
overtreding van de artikelen 70 en 71 die gepleegd is met het bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden, na het verstrijken van het 
vijfde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid 
van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft 
voorgedaan.
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Artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, Btw-wetboek in dezelfde versie bepaalt 
dat, in afwijking van het eerste en tweede lid, de bedoelde verjaring er 
bovendien is na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend 
op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, 
wanneer bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis 
heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aange-
geven in België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met over-
treding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van 
toepassing zijn.

Die bepaling veronderstelt dat de administratie van de aldaar bedoelde 
bewijskrachtige gegevens kennis gekregen heeft binnen de verjarings-
termijn van drie of van vijf jaar die verlengd wordt als dergelijke gege-
vens worden ontdekt. 

Zij sluit daarentegen niet uit dat die gegevens bijkomend onderzoek 
vereisen met het oog op de vaststelling van de belastbare handelingen 
of van de onrechtmatige aftrekken die ten gevolge van die gegevens aan 
het licht komen.

Het bestreden arrest stelt vast dat de administratie van de door de 
eiser aangevoerde bewijskrachtige gegevens kennis gekregen heeft op 
29 januari 2003 en dat het litigieuze dwangbevel is uitgevaardigd op 
15 december 2004.

Het beslist dat “bij ontstentenis van enig, door [de eiser] aangevoerd 
bedrog”, “de vordering tot voldoening […] op 1 januari 2003 verjaard was 
voor de facturen die in 1999 waren opgemaakt en op 1 januari 2004 voor 
de facturen die in 2000 waren opgemaakt”.

Het bestreden arrest beslist, gelet op het tijdstip waarop de adminis-
tratie kennis gekregen heeft van de bewijskrachtige gegevens, welis-
waar terecht om de termijn van zeven jaar niet toe te passen op de belas-
ting waarvan de oorzaak van opeisbaarheid teruggaat tot in 1999, maar 
het verantwoordt daarentegen de beslissing om die termijn niet toe te 
passen op de belasting waarvan de oorzaak van opeisbaarheid dagtekent 
van 2000 niet naar recht met de in het antwoord op het tweede onderdeel 
weergegeven redenen.

Het onderdeel dat voor het overige niet ontvankelijk is bij gemis aan 
belang, is in zoverre gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering tot voldoe-

ning van de belasting over de toegevoegde waarde die van de in 2000 
opgemaakte facturen werd afgetrokken verjaard verklaart en in zoverre 
het uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep 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 beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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27 april 2012 — 1o kamer — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, voor-
zitter. — Andersluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — 
Advocaten : de heer T’Kint en de heer Thiebaut (bij de balie te Luik).

N° 266

3o kamer — 30 april 2012
(S.10.0051.F)

1O iNteresteN. — alGemeeN. — artikel 1154 VaN Het BUrGerlijk wetBOek. 
— kaPitalisatie. — aNatOcisme. — tOePassiNGsGeBieD. — DraaGwijDte. — 
GreNzeN. — GeVOlGeN. — Herstel. — aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeN-
kOmst. — misDrijf eN ONeiGeNlijk misDrijf.

2O aNatOcisme. — iNterest. — artikel 1154 VaN Het BUrGerlijk wetBOek. 
— kaPitalisatie. — tOePassiNGsGeBieD. — DraaGwijDte. — GreNzeN. — 
GeVOlGeN. —aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — misDrijf eN ONei-
GeNlijk misDrijf.

3O aaNsPrakelijkHeiD BUiteN OVereeNkOmst. — scHaDe. — iNte-
rest. — kaPitalisatie. — aNatOcisme. — misDrijf eN ONeiGeNlijk misDrijf. 
— tOePassiNG.

1o, 2o en 3o Uit Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt aan welke 
voorwaarden de kapitalisatie van de interest moet voldoen in de aangelegen-
heden waarop het Artikel van toepassing is, volgt niet dat die kapitalisatie 
uitgesloten is in de aangelegenheden waarop dat Artikel niet van toepassing 
is ; kapitalisatie van de interest is niet uitgesloten in geval van verbinte-
nissen die zijn ontstaan uit een misdrijf of uit een oneigenlijk misdrijf  (1). 
(Artt. 1154, 1382 en 1383 BW)

(l. t. s.)

arrest (vertaling).

I. recHtsPleGiNG VOOr Het HOf

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 18 januari 2010, op verwijzing gewezen ten gevolge van het 
arrest van het Hof van 23 oktober 2006.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassatiemiDDeleN

De eiser voert de volgende drie middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1)  Cass. 27 okt. 1988, AC 1988-89, nr. 118 ; Cass. 22 dec. 2006, AR C.05.0210.N, AC 2006, 
nr. 670 ; Cass. 14 maart 2008, AR C.06.0657.F, AC 2008, nr. 182.
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Derde middel

Geschonden wettelijke bepaling

 — artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het verzoekschrift van de verweerder in zijn geheel 
gegrond, wijzigt alle beschikkingen van het beroepen vonnis en veroordeelt 
de [failliete vennootschap] tot kapitalisatie van de vervallen interest, daar zij 
betrekking hebben op een volledig jaar, te rekenen van 27 juni 2007 (datum van de 
dagvaarding na cassatie). Die vordering werd na de persoonlijke verschijning van 
de partijen opnieuw ingediend blijkens de syntheseconclusie die de verweerder 
heeft neergelegd op 15 juli 2009. Het beslist aldus om de volgende redenen :

“(De verweerder) heeft recht op de kapitalisatie van de interest (die vordering 
heeft bij [de gefailleerde vennootschap] tot geen enkele reactie geleid), aangezien 
de door hem gevorderde interest betrekking heeft op een volledig jaar, te rekenen 
van 27 juni 2007 (datum van de dagvaarding na cassatie). De voorwaarden van 
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek zijn beslist vervuld : de interest is wel 
degelijk vervallen in de zin van de voormelde bepaling ; hij heeft betrekking op 
een periode van meer dan een jaar ; hij werd door (de verweerder) uitdrukkelijk 
gevorderd in de dagvaarding die hij voor het [arbeids]hof heeft uitgebracht na het 
verwijzingsarrest van 23 oktober 2006 en hij werd tevens gevorderd in de synthe-
seconclusie die (de verweerder) op 15 juli 2009 heeft genomen na de persoonlijke 
verschijning van de partijen.”

Grieven

Overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat de openbare 
orde raakt, is de vordering of de toekenning van interest op interest in beginsel 
verboden en is dit slechts toegestaan onder welbepaalde voorwaarden, zodat het 
arrest dat interest op interest toekent zonder dat het vaststelt dat die toeken-
ning voldoet aan de wettelijke voorwaarden, artikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt.

Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de verplich-
tingen die ontstaan uit misdrijven of uit oneigenlijke misdrijven.

Zoals uit de redengeving van het arrest blijkt, diende het arbeidshof dat 
uitspraak deed als rechtscollege waarnaar de zaak na cassatie was verwezen, het 
geschil te onderzoeken vanuit het oogpunt van het misdrijf, van niet-betaling 
van loon, en diende het bijgevolg de vordering tot vergoeding van de uit dat 
misdrijf voortvloeiende schade te onderzoeken.

Het arrest vermeldt daarenboven dat “de draagwijdte van de leer van het 
verwijzingsarrest, op 23 oktober 2006 uitgesproken in verenigde kamers, als volgt 
kan worden samengevat : zodra de loontrekkende feiten aanvoert die het bestaan 
van een misdrijf kunnen aantonen, wordt ervan uitgegaan dat zijn rechtsvorde-
ring haar oorsprong vindt in een misdrijf en kan zij niet meer beschouwd worden 
als een rechtsvordering die haar oorsprong vindt in een overeenkomst”.

Het arrest doet bijgevolg uitspraak over een verplichting die ontstaan is uit 
een misdrijf en dus over aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

Het arrest heeft in zoverre de kapitalisatie van de interest niet kunnen 
toepassen, aangezien kapitalisatie in die aangelegenheid uitgesloten is.

Het schendt zodoende artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BeslissiNG VaN Het HOf

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde middel

Uit artikel 1154 Burgerlijk Wetboek dat bepaalt aan welke voor-
waarden de kapitalisatie van de interest moet voldoen in de aangele-
genheden waarop het artikel van toepassing is, volgt niet dat die kapi-
talisatie niet van toepassing zou zijn op de aangelegenheden waarop dat 
artikel niet van toepassing is.

Het middel dat aanvoert dat interest niet gekapitaliseerd mag worden 
wanneer die interest betrekking heeft op verplichtingen die ontstaan 
zijn uit een misdrijf of uit een oneigenlijk misdrijf, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 april 2012 — 3o kamer — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer 
De Bruyn.
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Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Bijzondere aan-
sprakelijkheid. — Buren-
hinder. — Begrip. — Gevolg. 
— Herstel. — Grenzen. I, 1008

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Bijzondere aan-
sprakelijkheid. — Buren-
hinder. — Begrip. — Gevolg. 
— Herstel. I, 1008

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Verschillende fouten. — 
Eenzelfde schade. I, 1070

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Medeaansprakelijke ge-
troffene. I, 1009

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Be-
grip. Vormen. — Vormen. 
— Verschillende fouten. — 
Eenzelfde schade. I, 1070

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Be-
oordelingsbevoegdheid. 
Raming. Peildatum. — Be-
oordeling van de schade 
door de rechter. — Invloed 
van latere gebeurtenissen. 
— Brugpensioen. — Toepas-
sing. I, 1033

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Be-
oordelingsbevoegdheid. 
Raming. Peildatum. — Be-
paling van de schade. — Da-
tum. — Invloed van latere 
gebeurtenissen. — Draag-
wijdte I, 1033

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — In-
terest. — Kapitalisatie. — 
Anatocisme. — Misdrijf en 
oneigenlijk misdrijf. — Toe-
passing. I, 1143

Advocaat. — Aanhouding. — 
Overleg met en bijstand van 
een advocaat. — Dringende 

medische hulp. — Verhoor. 
— Gevolg. I, 911

Advocaat. — Aanhouding. — 
Overleg met en bijstand van 
een advocaat. — Verhoor. — 
Begrip. I, 910

Advocaat. — Huiszoeking bij 
advocaat. — Regelmatigheid. 
— Voorwaarden. I, 1049

Advocaat. — Onderzoek in 
strafzaken. — Verdrag 
Rechten van de Mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Recht op een eerlijk proces. 
— Recht op bijstand van 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte. — Beperking. — 
Voorwaarde.  I, 936

Advocaat. — Tuchtzaak. — 
Tuchtraad. — Aangifte. 
— Stafhouder. — Hoeda-
nigheid. — Rechterlijke In-
stantie. I, 905

Anatocisme. — Interest. — Ar-
tikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek. — Kapitalisatie. 
— Toepassingsgebied. — 
Draagwijdte. — Grenzen. — 
Gevolgen. —Aansprakelijk-
heid buiten overeenkomst. 
— Misdrijf en oneigenlijk 
misdrijf. I, 1143

Arbeid. — Allerlei. — Sociaal 
strafrecht. — Arbeidsin-
spectie. — Sociale inspec-
teurs. — Bevoegdheden. 
— Draagwijdte. — Gevolg. 
— Verhoor mits bijstand 
van advocaat. I, 936

Arbitrage. — Contract. — Ge-
schil. — Vreemde Wet. — Ar-
bitragebeding. — Afwijzing 
door de rechter. — Mogelijk-
heid. — Grond. I, 886

Arts. — Terhandstelling van 
geneesmiddelen. — Voor-
waarden. — Niet-vervul-

ling. — Uitzondering. — 
Aard. I, 906

Auteursrecht. — Vennoot-
schappen voor het beheer 
van rechten. — Optreden in 
rechte. — Bevoegdheid. — 
Omvang. — Hoedanigheid en 
belang.  I, 1070

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Geschil over de 
toepassing van het btw-
wetboek. — Voorafgaand 
administratief beroep. — 
Begrip. I, 920

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Inbreuk op het 
btw-wetboek. — Bewijs. — 
Proces-verbaal. — Belas-
tingschuldige oneens. — Ge-
schil over de toepassing van 
het btw-wetboek. — Recht-
bank van eerste aanleg. — 
Materiële bevoegdheid. — 
Rechtsmacht van de hoven 
en rechtbanken. I, 920

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Invordering. — 
Termijnen. — Verjaringen. 
— Onregelmatige aangiften 
of aftrekken. — Bewijskrach-
tige gegevens. — Gegevens 
waarvan de administratie 
kennis gekregen heeft. — 
Tijdstip. — Gevolg. — Bijko-
mend onderzoek. I, 1137

Belastingen (met de inkomsten-
belastingen gelijkgestelde). 
— Verkeersbelasting. — 
Heffing. — Gefailleerde. 
—Voertuig. — Gebruik. — 
Vermoeden. — Dienst van 
het Wegverkeer. — Inschrij-
ving niet geschrapt. — Uit-
werking. I, 1134

Beroepsgeheim. — Advocaat. 
— Huiszoeking bij advocaat. 
— Regelmatigheid. — Voor-
waarden. I, 1049

Bescherming van de maatschap-
pij. — Terbeschikkingstel-
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ling van de regering. — In-
ternering door de minister 
van een ter beschikking van 
de regering gestelde veroor-
deelde. — Vrijheidsbene-
ming die langer dan één jaar 
duurt. — Verzoek aan de mi-
nister tot invrijheidstelling. 
— Wet Terbeschikkingstel-
ling Strafuitvoeringsrecht-
bank — Inwerkingtreding. 
— Gevolg. I, 954

Beslag. — Bewarend beslag. 
— Intellectuele eigendoms-
rechten. — Beslag inzake 
namaak. — Beschrijving. 
— Beslagmaatregelen. — 
Strengere beoordeling. — 
Bestaanbaarheid met richt-
lijn 2004/48/Eg. I, 1104

Beslag. — Bewarend beslag. 
— Intellectuele eigendoms-
rechten. — Beslag inzake 
namaak. — Beschrijving. 
— Beslagmaatregelen. — 
Voorwaarden. — Vervulling. 
— Tijdstip. — Derdenverzet. 
— Beoordeling door de rech-
ter. — Wijze.  I, 1104

Bevoegdheid en aanleg. — Straf-
zaken. — Bevoegdheid. — Mis-
drijf in het buitenland ge-
pleegd. — Misdrijf gepleegd 
tegen een vreemdeling. 
— Voorafgaand officieel be-
richt. — Begrip. I, 874

Bevoegdheid en aanleg. — Straf-
zaken. — Bevoegdheid. — Mis-
drijf in het buitenland ge-
pleegd. — Misdrijf gepleegd 
tegen een vreemdeling. 
— Voorafgaand officieel be-
richt. — Begrip. I, 874

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — In het bui-
tenland verkregen bewijs. 
— Regelmatigheid. — Toet-
sing. — Kennisname van 
het buitenlands onderzoeks-
dossier. I, 840

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — In het bui-
tenland verkregen bewijs. 
— Regelmatigheid. — Toet-
sing. — Noodzaak van de 
voeging van stukken uit het 
buitenlands onderzoeksdos-
sier. — Beoordeling door 

de feitenrechter. — Draag-
wijdte. I, 840

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onrecht-
matig verkregen bewijs. 
— Toelaatbaarheid. — Be-
oordeling door de feiten-
rechter. — Bewijsuitslui-
ting. — Grenzen. I, 846

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onrechtma-
tig verkregen bewijs. — Toe-
laatbaarheid. — Beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Criteria. I, 846

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onrechtma-
tig verkregen bewijs. — Toe-
laatbaarheid. — Beoordeling 
door het onderzoeksgerecht. 
— Criteria. I, 846

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
schriften. — Bewijswaarde. 
— Wegverkeer. — Wegver-
keerswet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 59. — Alcoholin-
toxicatie. — Ademtest en 
ademanalyse. — Gebruikte 
toestellen. — Ademtesttoe-
stel of ademanalysetoestel. 
— Goedkeuring van het mo-
del. — Lijst van de toestellen 
waarvan het model is goed-
gekeurd. — Niet gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad. 
— Bewijswaarde van de vast-
stellingen. I, 878

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
schriften. — Bewijswaarde. 
— Wegverkeer. — Wegver-
keerswet. — Wetsbepalin-
gen. — Artikel 59. — Alco-
holintoxicatie. — Ademtest 
en ademanalyse. — Meet-
protocol. — Resultaat van 
het onderzoek. — Tekst 
“goede werking gecontro-
leerd”. I, 878

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
schriften. — Bewijswaarde. 
— Wegverkeer. — Wegver-
keerswet. — Wetsbepalin-
gen. — Artikel 59. — Alcoho-
lintoxicatie. — Ademtest en 
ademanalyse. — Vergissing 
bij de aanhaling van de tekst 
van de toepasselijke norm. 
— Ademanalyse. I, 877

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Burgerlijke vordering 
uit misdrijf. — Behandeling 
voor het gerecht dat uit-
spraak heeft gedaan over de 
strafvordering. — Vordering 
van vonnis op tegenspraak 
door meest gerede partij. — 
Niet verschijnende partij. — 
Partij die nalaat conclusie te  
nemen. — Gevolg. I, 941

Cassatie. — Bevoegheid van 
het Hof. — Allerlei. — Straf-
zaken. — Misdrijf van bela-
ging. — Bestaan van klacht. 
— Onaantastbare beoorde-
ling door de feitenrechter. 
— Marginale toetsing. — 
Grens. I, 938

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Burgerlijke zaken. 
— Vernietigd arrest. — Nie-
tigverklaring van het arrest 
dat het gevolg ervan is. — 
Voorwaarde. I, 1131

Cassatie. — Vernietiging. — 
Omvang. — Burgerlijke za-
ken. — Onsplitsbaarheid 
van het geschil. — Tot bin-
dendverklaring van het ar-
rest opgeroepen partijen. — 
Gevolg. I, 1008

Cassatie. — Vernietiging. — 
Omvang. — Burgerlijke za-
ken. — Vernietiging van de 
beslissing die de vordering 
tot vrijwaring ongegrond 
verklaart.— Beslissing die 
deze vordering ontvanke-
lijk en niet verjaard ver-
klaart.— Geen onderschei-
den dicta. — Gevolg. I, 1009

Cassatie. — Vernietiging. — 
Omvang. — Burgerlijke za-
ken. — Vernietiging van de 
beslissingen over de hoofd-
vorderingen. — Beslissingen 
over de incidentele vorde-
ringen en de vorderingen tot 
vrijwaring die het gevolg zijn 
van de eerstgenoemde beslis-
singen. — Gevolg. I, 1009

Cassatie. — Vernietiging. — 
Omvang. — Burgerlijke za-
ken. — Vernietiging van de 
beslissingen over de hoofd-
vorderingen. — Beslissingen 
over de incidentele vorde-
ringen en de vorderingen 
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tot vrijwaring die niet het 
gevolg zijn van de eerstge-
noemde beslissingen. — Ge-
volg. I, 1009

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Beslissingen vat-
baar voor cassatieberoep. 
— Gemis aan belang of be-
staansreden. — Gemis aan 
bestaansreden. — Bestreden 
arrest bij uitbreiding vernie-
tigd. — Cassatieberoep. — 
Ontvankelijkheid. I, 1131

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Personen door of 
tegen wie cassatieberoep 
kan of moet worden inge-
steld. — Eisers en verweer-
ders. — Collectieve schul-
denregeling. — Toelating. 
— Geschil betreffende het 
vermogen. — Schuldbemid-
delaar. — Oproeping in de 
zaak. — Verplichting. — 
Ontvankelijkheid. I, 934

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Beslissingen vat-
baar voor cassatieberoep. 
— Strafvordering. — Be-
slissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatiebe-
roep. — Openbaar minis-
terie. — Beslissing om een 
klacht te seponeren. I, 1053

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm van het 
cassatieberoep en vermel-
dingen. — Cassatieberoep 
bij aangetekende brief inge-
steld. I, 1048

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Nieuw mid-
del. — Middel dat kritiek 
uitoefent op een reden die 
de bestreden beslissing van 
haar beslissing geeft. I, 1009

Collectieve schuldenregeling. 
— Toelating. — Geschil be-
treffende het vermogen. — 
Cassatieberoep. — Schuld-
bemiddelaar. — Oproeping 
in de zaak. — Verplichting. 
— Ontvankelijkheid. I, 934

Derdenverzet. — Beslag. — 
Bewarend beslag. — Intel-
lectuele eigendomsrechten. 
— Beslag inzake namaak. 
— Beschrijving. — Beslag-

maatregelen. — Voorwaar-
den. — Vervulling. — Tijd-
stip. — Beoordeling door de 
rechter. — Wijze.  I, 1104

Deskundigenonderzoek. — Des-
kundige. — Wraking. — Be-
voegde rechter. I, 1104

Deskundigenonderzoek. — 
Koop. — Verborgen gebrek. 
— Vordering tot prijsver-
mindering. — Prijs die aan 
de koper teruggegeven moet 
worden. — Bevoegdheid van 
de rechter. — Deskundige. 
— Opdracht. I, 1026

Douane en accijnzen. — Accijn-
zen. — Gasolie. —Verhoging 
van de bijzondere accijns. 
— Vervoer van goederen. 
— Vrijstelling. — Draag-
wijdte. I, 968

Douane en accijnzen. — Rech-
ten bij invoer of uitvoer. 
— Procedure tot navorde-
ring. — Termijn van 3 jaar. 
— Aanvang. — Boeking. — 
Begrip. I, 977

Douane en accijnzen. — Rech-
ten bij invoer of uitvoer. — 
Procedure tot navordering. 
— Termijn van 3 jaar. — 
Aard van de termijn. I, 977

Douane en accijnzen. — Rech-
ten bij invoer of uitvoer. 
— Procedure tot navorde-
ring. — Termijn van 3 jaar. 
— Tijdig meegedeelde dou-
aneschuld. — Toepasselijke 
verjaringstermijn. I, 977

Douane en accijnzen. — Rechten 
bij invoer of uitvoer. — Pro-
cedure tot navordering. — 
Termijn van 3 jaar. — Wijze 
van inleiding. — Kennisge-
ving van het bedrag van de 
rechten. — Begrip. I, 977

Dwangsom. — Modaliteiten. — 
Beoordeling. — Taak van de 
rechter.  I, 1080

Europees aanhoudingsbevel. — 
Draagwijdte. — Gevolg. I, 874

Europese Unie. — Allerlei. — 
Richtlijn 2004/48/Eg. — Intel-
lectuele eigendomsrechten. 
— Beslag inzake namaak. 
— Beschrijving. — Beslag-
maatregelen. — Strengere 

beoordeling. — Bestaan-
baarheid.  I, 1104

Europese Unie. — Prejudici-
ele geschillen. — Artikel 3 
en 7.2 EVO. — Artikel 2, 
Richtlijn 86/653/EEG van 
18 december 1986. — Han-
delsagentuurovereenkomst. 
— Handelsagentuurwet. 
— Dwingend recht. — Rui-
mere bescherming dan het 
minimum van de richtlijn. 
— Recht van een andere 
lidstaat. — Toepasselijk-
heid. — Uitlegging. — Hof 
van justitie. — Hof van cas-
satie. — Prejudiciële vraag. 
— Verplichting. I, 886

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Rechtspleging. — Vorde-
ring tot faillietverklaring. 
— V.O.F. en vennoten. — On-
splitsbaar geschil. I, 988

Geneeskunde. — Geneesmid-
delen (verdovende middelen 
inbegrepen). — Arts. — Ter-
handstelling van genees-
middelen. — Voorwaarden. 
— Niet-vervulling. — Uit-
zondering. — Aard. I, 906

Geneeskunde. — Uitoefening 
van de geneeskunde. — Arts. 
— Terhandstelling van ge-
neesmiddelen. — Voorwaar-
den. — Niet-vervulling. — 
Uitzondering. — Aard. I, 906

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — Meer-
dere partijen. — Zelfde in 
het ongelijk gestelde partij. 
— Bedragen. — Grens.  I, 1082

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99). 
— Artikel 10. — Gelijkheids-
beginsel. — Miskenning. — 
Begrip. I, 968

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99). 
— Artikel 11. — Gelijkheids-
beginsel. — Miskenning. — 
Begrip. I, 968

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99). 
— Artikel 12. — Verdachte 
reeds om andere redenen 
vastgehouden. — Aanhou-
ding. — Verplichting. — Be-
vel tot aanhouding wordt 
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meer dan vierentwintig 
uren later verleend. — Ge-
volg. I, 917

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 10. 
— Uitoefening van een be-
roepsactiviteit als zelfstan-
dige. — Uitoefening van een 
ambt als leraar. — Volledige 
prestaties. — Niet weerleg-
gen van het vermoeden van 
bijbetrekking. — Lagere be-
zoldiging. — Overeenstem-
ming. I, 1019

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 11. 
— Uitoefening van een be-
roepsactiviteit als zelfstan-
dige. — Uitoefening van een 
ambt als leraar. — Volledige 
prestaties. — Niet weerleg-
gen van het vermoeden van 
bijbetrekking. — Lagere be-
zoldiging. — Overeenstem-
ming. I, 1019

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 159. — Uitoefening van 
een beroepsactiviteit als 
zelfstandige. — Uitoefening 
van een ambt als leraar. — 
Volledige prestaties. — Niet 
weerleggen van het vermoe-
den van bijbetrekking. — 
Lagere bezoldiging. — Over-
eenstemming. I, 1019

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
cieel geschil. — Onderwijs. 
— Onderscheid. — Verplich-
ting. — Beperkingen.  I, 1019

Heling. — Witwas. — Bestand-
delen. — Wederrechtelijke 
herkomst of oorsprong. — 
Bepaling. I, 843

Herhaling. — Wettelijke her-
haling. — Begrip. — Per-
soonlijke omstandigheid 
eigen aan de dader. I, 1062

Herhaling. — Wettelijke 
herhaling. — Recht van 
verdediging. — Akte van 
vervolging vermeldt geen 
herhaling. — Verplichting 
om daarvan bericht te ge-
ven. I, 1062

Hof van assisen. — Samenstel-
ling van de jury en van het 
Hof. — Samenstelling van 

de jur.y — Ten hoogste twee 
derde van de gezworenen 
van hetzelfde geslacht. — 
Draagwijdte. I, 883

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en so-
ciale zaken inbegrepen). — 
Beslissingen en partijen. — 
Beslissing over de grond van 
de zaak met bevestiging van 
de onderzoeksmaatregel. — 
Terugwijzing naar de eerste 
rechter. — Aard van de be-
slissing. I, 1032

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Gevolgen. — Be-
voegdheid van de rechter. 
— Hoger beroep van het 
openbaar ministerie. — Ge-
volg. — Afstand. — Geldig-
heid. I, 1054

Huur van goederen. — Pacht. 
— Einde (opzeggging. Ver-
lenging. Terugkeer. enz.). 
— Opzegging. — Opzegging 
door de verpachter. — Ver-
vallen — Opzegging.  — 
Nieuwe opzegging. — Ter-
mijn. — Berekening. I, 837

Inkomstenbelasting. — Perso-
nenbelasting. — Beroepsin-
komsten. — Pensioenen. — 
Verzekeringsovereenkomst. 
— Vergoeding. — Belast-
baarheid. I, 995

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Aanslag 
en inkohiering. — Aan-
slag. — Nietigverklaring. 
— Nieuwe aanslag. — Oud 
art. 355 W.I.B.(1992). — 
Draagwijdte. I, 997

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Allerlei. 
— Fiscaal bankgeheim. — 
Draagwijdte.  I, 989

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Bewijs-
voering. — Tekenen of 
indiciën van gegoedheid. 
— Opeenstapeling van ver-
moedens. I, 996

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Bewijsvoe-
ring. — Tekenen of indiciën 
van gegoedheid. — Tegenbe-
wijs. — Draagwijdte. I, 997

Interesten. — Algemeen. — Ar-
tikel 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek. — Kapitalisatie. 
— Anatocisme. — Toepas-
singsgebied. — Draagwijdte. 
— Grenzen. — Gevolgen. — 
Herstel. — Aansprakelijk-
heid buiten overeenkomst. 
— Misdrijf en oneigenlijk 
misdrijf. I, 1143

Koop. — Verborgen gebrek. 
— Vordering tot prijsver-
mindering. — Prijs die aan 
de koper teruggegeven moet 
worden. — Bevoegdheid van 
de rechter. — Deskundige. 
— Opdracht. I, 1026

Koop.— Verplichting om de 
zaak te leveren. — Over-
dracht van de toebehoren 
van de zaak. — Voorwerp. 
— Overdracht van het vorde-
ringsrecht. — Gevolg. — Vor-
dering tot vrijwaring van de 
verkoper. — Ontvankelijk-
heid. — Voorwaarde. I, 1009

Koophandel. — Koopman. — 
Handelsagentuurovereen-
komst. — Handelsagentuur-
wet. — Doel. I, 886

Koophandel. — Koopman. 
— Handelsagentuurover-
eenkomst. — Handelsagen-
tuurwet. — Europese Unie. 
— Artikel 3 en 7.2 EVO. — 
Artikel 2, Richtlijn 86/653/
EEG van 18 december 1986. 
— Dwingend recht. — Rui-
mere bescherming dan het 
minimum van de richtlijn. 
— Recht van een andere 
lidstaat. — Toepasselijk-
heid. — Uitlegging. — Hof 
van justitie. — Hof van cas-
satie. — Prejudiciële vraag. 
— Verplichting. I, 886

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Belastingzaken. 
— Btw. — Inbreuk op het 
btwwetboek. — Bewijs. — 
Proces-verbaal. — Belas-
tingschuldige oneens. — Ge-
schil over de toepassing van 
het btw-wetboek. — Recht-
bank van eerste aanleg. — 
Materiële bevoegdheid. — 
Rechtsmacht van de hoven 
en rechtbanken. I, 920

ARREST-2012-04.indb   4 06/03/13   17:15



Milieurecht. — Administra-
tieve geldboete. — Beroep. 
— Correctionele rechtbank. 
— Afwijzing van het be-
roep. — Bevestiging van de 
administratieve geldboete. 
— Aard van de veroordeling. 
— Uitwerkingen. I, 965

Milieurecht. — Administra-
tieve geldboete. — Beroep. 
— Correctionele rechtbank. 
— Draagwijdte van het be-
roep. — Strafvordering. — 
Uitwerkingen. I, 965

Misdrijf. — Algemeen. be-
grip. materieel en moreel 
bestanddeel. eenheid van op-
zet. — Eenheid van opzet. 
— Onaantastbare beoorde-
ling door de feitenrechter. 
— Nieuwe nogmaals ge-
pleegde feiten ondanks een 
waarschuwing van het ge-
recht. — Geen eenheid van 
opzet. I, 1062

Misdrijf. — Algemeen. — Be-
grip. — Materieel en moreel 
bestanddeel. — Eenheid van 
opzet. — Belaging. — Be-
standdelen. — Beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Toetsing door het Hof. I, 1054

Misdrijf. — Algemeen. — Be-
grip. — Materieel en moreel 
bestanddeel. — Eenheid van 
opzet. — Willekeurige vrij-
heidsberoving. — Moreel be-
standdeel. I, 1054

Misdrijf. — Allerlei. — Bela-
ging. — Aangifte. — Klacht. 
— Voorwaarde. I, 938

Misdrijf. — Allerlei. — Be-
laging. — Bestaan van 
klacht. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter.  I, 938

Misdrijf. — Allerlei. — Be-
laging. — Instellen van de 
strafvordering. — Voor-
waarde. — Klacht. — Be-
grip. I, 938

Misdrijf. — Deelneming. — 
Deelneming als dader of me-
dedader. — Begrip. I, 1058

Misdrijf. — Deelneming. — 
Deelneming als medeplich-
tige. — Begrip. I, 1058

Misdrijf. — Deelneming. — 
Strafbare deelneming. — 
Voorwaarde. I, 1058

Misdrijf. — Deelneming. — Te-
gelijkertijd deelneming als 
mededader en als medeplich-
tige. — Voorwaarde. I, 1059

Misdrijf. — Soorten. — Aller-
lei. — Klachtmisdrijf. — Be-
laging. — Aangifte. — Klacht. 
— Voorwaarde. I, 938

Misdrijf. — Soorten. — Al-
lerlei. — Klachtmisdrijf. 
— Belaging. — Bestaan van 
klacht. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter.  I, 938

Misdrijf. — Soorten. — Al-
lerlei. — Klachtmisdrijf. — 
Belaging. — Instellen van 
de strafvordering. — Voor-
waarde. — Klacht. — Be-
grip. I, 938

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Dwangsom. 
— Modaliteiten.  I, 1080

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Mis-
drijf van belaging. — Be-
staan van klacht. I, 938

Onderwijs. — Onderscheid. — 
Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Verplichting. 
— Beperkingen.  I, 1019

Onderwijs. — Uitoefening van 
een beroepsactiviteit als zelf-
standige. — Uitoefening van 
een ambt als leraar. — Volle-
dige prestaties. — Niet weer-
leggen van het vermoeden 
van bijbetrekking. — Invloed 
op de bezoldiging. I, 1019

Onderwijs. — Uitoefening van 
een beroepsactiviteit als 
zelfstandige. — Uitoefening 
van een ambt als leraar. 
— Volledige prestaties. — 
Niet weerleggen van het 
vermoeden van bijbetrek-
king. — Lagere bezoldiging. 
— Overeenstemming met de 
artikelen 10, 11 en 159 van de 
Grondwet. I, 1019

Onderzoek in strafzaken. — 
Aanhouding. — Overleg 
met en bijstand van een ad-
vocaat. — Dringende medi-

sche hulp — Verhoor. — Ge-
volg. I, 911

Onderzoek in strafzaken. — 
Aanhouding. — Overleg 
met en bijstand van een ad-
vocaat. — Verhoor. — Be-
grip. I, 910

Onderzoek in strafzaken. — Bij-
zondere opsporingsmethode 
van observatie. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Controle over de 
toepassing van de bijzon-
dere opsporingsmethode 
observatie. — Observatie 
gesteund of afgeleid uit ob-
servatie aangewend in ander 
strafdossier. — Conclusies. 
— Verweer over de regelma-
tigheid van de observatie 
aangewend in niet-afgeslo-
ten strafdossier. — Verweer 
over de impact op de regel-
matigheid van de observatie 
aangewend in afgeleid dos-
sier. — Gevolg. I, 946

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporings-
methode van observatie. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Controle 
over de toepassing van de 
observatie. — Observatie 
gesteund of afgeleid uit ob-
servatie aangewend in ander 
strafdossier. — Ander straf-
dossier nog in gerechtelijk 
onderzoek. — Geen gehele 
of gedeeltelijke inzage van 
niet-afgesloten strafdossier. 
— Controle over de toepas-
sing van de bijzondere op-
sporingsmethode observatie 
in niet-afgesloten dossier. 
— Omvang. I, 946

Onderzoek in strafzaken. — Bij-
zondere opsporingsmethode 
van observatie. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Controle over de 
toepassing van de observa-
tie. — Observatie gesteund 
of afgeleid uit observatie 
aangewend in ander straf-
dossier. — Gevolg. I, 946

Onderzoek in strafzaken. — 
Huiszoeking bij advocaat. 
— Regelmatigheid. — Voor-
waarden. I, 1049
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Onderzoek in strafzaken. — 
Huiszoeking en inbeslag-
name. — Verzoek tot ophef-
fing van de inbeslagname 
door een derde-belangheb-
bende. — Afwijzing van het 
verzoek door de onderzoeks-
rechter. — Hoger beroep van 
de verzoeker. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Onderzoek van de regelma-
tigheid van de rechtspleging. 
— Onrechtmatig bewijs. — 
Noodzaak van zuivering van 
de rechtspleging. — Beoorde-
ling. — Algemene en bijzon-
dere criteria. I, 846

Onderzoek in strafzaken. — 
Onderzoeksrechter. — Op-
sporen van telecommuni-
catie. — Lokaliseren van 
telecommunicatie. — Te-
lefoniemaatregel die geen 
bijkomende informatie op-
levert. — Vermeldingen in 
het strafdossier. I, 952

Onderzoek in strafzaken. — So-
ciaal strafrecht. — Arbeids-
inspectie. — Sociale inspec-
teurs. — Bevoegdheden. 
— Draagwijdte. — Gevolg. 
— Verhoor mits bijstand 
van advocaat. I, 936

Onderzoek in strafzaken. — 
Taalgebruik. — Inverden-
kinggestelde in voorlopige 
hechtenis. — Inverdenking-
gestelde kent geen van  
de landstalen. — Recht  
op vertaling van het dos-
sier. I, 1068

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Controle over 
de toepassing van de bij-
zondere opsporingsmethode 
observatie. — Observatie 
gesteund of afgeleid uit ob-
servatie aangewend in ander 
strafdossier. — Ander straf-
dossier nog in gerechtelijk 
onderzoek. — Geen gehele 
of gedeeltelijke inzage van 
niet-afgesloten strafdossier. 
— Controle over de toepas-
sing van de bijzondere op-
sporingsmethode observatie 
in niet-afgesloten dossier. 
— Omvang. I, 946

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Controle over 
de toepassing van de bij-
zondere opsporingsmethode 
observatie. — Observatie 
gesteund of afgeleid uit ob-
servatie aangewend in ander 
strafdossier. — Conclusies. 
— Verweer over de regelma-
tigheid van de observatie 
aangewend in niet-afgeslo-
ten strafdossier. — Verweer 
over de impact op de regel-
matigheid van de observatie 
aangewend in afgeleid dos-
sier. — Gevolg. I, 946

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Controle over 
de toepassing van de bij-
zondere opsporingsme-
thode observatie. — Obser-
vatie gesteund of afgeleid 
uit observatie aangewend 
in ander strafdossier. — 
Gevolg. I, 946

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Onderzoek van 
de regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Onrecht-
matig bewijs. — Noodzaak 
van zuivering van de rechts-
pleging. — Beoordeling. — 
Criteria. I, 846

Onderzoeksgerechten. — Raad-
kamer. — Beschikking 
waarbij geoordeeld wordt 
dat de zaak niet in staat van 
wijzen is. — Beschikking 
die rechtsmacht over dit 
geschilpunt uitput. — Geen 
hoger beroep. — Gevolg. — 
Mogelijkheid om opnieuw 
uitspraak te doen over het-
zelfde geschilpunt. — Voor-
waarde. I, 957

Onderzoeksgerechten. — Ver-
zoek tot opheffing van een 
onderzoekshandeling door 
een derde-belanghebbende. 
— Afwijzing van het ver-
zoek door de onderzoeks-
rechter. — Hoger beroep van 
de verzoeker. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Onderzoek van de regelma-
tigheid van de rechtspleging. 
— Onrechtmatig bewijs. — 

Noodzaak van zuivering van 
de rechtspleging. — Beoorde-
ling. — Algemene en bijzon-
dere criteria. I, 846

Onderzoeksrechter. — Huis-
zoeking bij advocaat. — Re-
gelmatigheid. — Voorwaar-
den. I, 1049

Onderzoeksrechter. — Opspo-
ren van telecommunicatie. 
— Lokaliseren van telecom-
municatie. — Telefonie-
maatregel die geen bijko-
mende informatie oplevert. 
— Vermeldingen in het 
strafdossier. I, 952

Onderzoeksrechter. — Telefo-
nische mededeling. — Beves-
tigigng. — Vereiste. I, 910

Onsplisbaarheid (geschil). — 
Faillissementszaken — Vor-
dering tot faillietverklaring. 
— V.O.F. en vennoten. — On-
splitsbaar geschil. I, 988

Openbaar ministerie. — Klacht. 
— Sepotbeslissing. — Cassa-
tieberoep. — Ontvankelijk-
heid. I, 1053

Pauliaanse rechtsvordering. 
— Verjaring. — Termijn. — 
Aanvang. — Akte. — Over-
schrijving in de registers 
van de hypotheekbewaar-
der. — Gevolg.  I, 1090

Pauliaanse rechtsvordering. — 
Voorwerp. — Verjaring. — 
Termijn. I, 1090

Prejudicieel geschil. — Euro-
pese Unie. — Artikel 3 en 7.2 
EVO. — Artikel 2, Richtlijn 
86/653/EEG van 18 december 
1986. — Handelsagentuur-
overeenkomst. — Handels-
agentuurwet. — Dwingend 
recht. — Ruimere bescher-
ming dan het minimum van 
de richtlijn. — Recht van een 
andere lidstaat. — Toepasse-
lijkheid. — Uitlegging. — Hof 
van justitie. — Hof van cas-
satie. — Prejudiciële vraag. 
— Verplichting. I, 886

Prejudicieel geschil. — Grond-
wetteljk Hof. — Onderwijs. — 
Onderscheid. — Verplichting. 
— Beperkingen.  I, 1019
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Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Bevel tot aan-
houding. — Voorafgaande 
ondervraging door de onder-
zoeksrechter. — Niet-nako-
ming wegens overmacht. — 
Gevolg.  I, 910

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Strafvordering. — 
In het buitenland verkregen 
bewijs. — Toetsing van de 
regelmatigheid. — Verzoek 
van de beklaagde tot voe-
ging van het buitenlands 
onderzoeksdossier. — Beoor-
deling door de feitenrechter. 
— Draagwijdte. I, 840

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Voorlopige 
hechtenis. — Onderzoeksge-
rechten die uitspraak doen 
over de handhaving. — In-
verdenkinggestelde kent 
geen van de landstalen. — 
Recht van verdediging. — 
Bijstand van een tolk en van 
een advocaat. I, 1068

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Wettelijke herha-
ling. — Akte van vervolging 
vermeldt geen herhaling. — 
Verplichting om daarvan be-
richt te geven. I, 1062

Rechtbanken. — Belastingza-
ken. — Btw. — Inbreuk op 
het btwwetboek. — Bewijs. 
— Proces-verbaal. — Belas-
tingschuldige oneens. — Ge-
schil over de toepassing van 
het btw-wetboek. — Recht-
bank van eerste aanleg. — 
Materiële bevoegdheid. — 
Rechtsmacht van de hoven 
en rechtbanken. I, 920

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Koop. 
— Verborgen gebrek. — 
Vordering tot prijsvermin-
dering. — Prijs die aan de 
koper teruggegeven moet 
worden. — Bevoegdheid van 
de rechter. — Deskundige. 
— Opdracht. I, 1026

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Algemeen. — Aanhouding. 
— Overleg met en bijstand 
van een advocaat. — Ver-
hoor. — Begrip. I, 910

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Allerlei. — Artikel 1, Eerste 
aanvullend protocol EVRM. 
— Stedenbouw. — Herstel-
maatregel. — Bepaling van 
de herstelmaatregel. — Be-
leids- en appreciatiebe-
voegdheid van het Bestuur. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. — Grenzen. I, 1043

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 5. — Artikel 5.1. 
— Verdachte reeds om an-
dere redenen vastgehouden. 
— Aanhouding. — Verplich-
ting. — Bevel tot aanhou-
ding wordt meer dan vieren-
twintig uren later verleend. 
— Gevolg. I, 917

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Eerlijke 
behandeling van de zaak. — 
Aanhouding. — Verklaringen. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Miskenning. — 
Gevolg. I, 918

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Onderzoek in strafzaken 
— Onderzoeksrechter. — 
Opsporen van telecommu-
nicatie. — Lokaliseren van 
telecommunicatie. — Te-
lefoniemaatregel die geen 
bijkomende informatie op-
levert. — Vermeldingen in 
het strafdossier. I, 952

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijk pro-
ces. — Recht op bijstand 
van advocaat. — Interpre-
tatie Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. — 
Draagwijdte. — Beperking. 
— Voorwaarde.  I, 936

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Recht op een eerlijk proces. 
— Strafzaken. — Strafvor-
dering. — In het buitenland 
verkregen bewijs. — Toetsing 
van de regelmatigheid. — 

Verzoek van de beklaagde tot 
voeging van het buitenlands 
onderzoeksdossier. — Beoor-
deling door de feitenrechter. 
— Draagwijdte. I, 840

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op toegang tot een 
rechter. — Burgerlijke vor-
dering uit misdrijf. — Be-
handeling voor het gerecht 
dat uitspraak heeft gedaan 
over de strafvordering. — 
Bepaling van conclusieter-
mijnen en rechtsdag door 
de rechter. — Partij die niet 
verschijnt en nalaat conclu-
sie over te leggen. — Beslis-
sing. — Mogelijkheid tot 
verzet. — Vereiste  I, 941

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Rechterlijke Instantie. 
— Advocaat. — Tuchtzaak. 
— Tuchtraad. — Aangifte. 
— Stafhouder. — Hoedanig-
heid. I, 905

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Stedenbouw. — Herstel 
in de oorspronkelijke staat. 
— Straf in de zin van Ar-
tikel 6.1 EVRM. — Gevolg. 
— Straftoemeting. — Per-
soonlijk karakter van de 
straf. I, 1044

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 7. — Niet-terug-
werkende kracht van de 
strafwetten — Wet Terbe-
schikkingstelling Strafuit-
voeringsrechtbank. — Toe-
passing. I, 954

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Begrip. I, 1132

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. 
— Strafzaken (Geestrijke 
dranken en douane en ac-
cijnzen inbegrepen). — Ad-
ministratieve geldboete. 
— Beroep. — Correctionele 
rechtbank. — Afwijzing 
van het beroep. — Bevesti-
ging van de administratieve 
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geldboete. — Aard van de 
veroordeling. — Uitwerkin-
gen. I, 965

Stedenbouw. — Algemeen. — 
Niet-behoorlijke omschrij-
ving van het onroerend 
goed. — Gevolg. I, 1048

Stedenbouw. — Allerlei. — 
Regularisatievergunning. 
— Ministeriële beslissing 
tot vestiging van erfdienst-
baarheid van openbaar nut. 
— Gevolg. I, 1044

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. 
Betaling van een meer-
waarde. — Deels vooraf be-
staande verstoring van de 
goede ruimtelijke ordening. 
— Andermans daad. — Ver-
plichting tot volledig her-
stel. I, 1044

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstel in de oorspron-
kelijke staat. — Straf in de 
zin van Artikel 6.1 EVRM. — 
Gevolg. — Straftoemeting. 
— Persoonlijk karakter van 
de straf. I, 1043

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Rechtmatig evenwicht tus-
sen goede ruimtelijke orde-
ning en recht op ongestoord 
genot van de eigendom. — Be-
leids- en appreciatiebevoegd-
heid van het Bestuur. — Be-
voegdheid van de rechter. 
— Grenzen. I, 1043

Straf. — Algemeen. — Straf 
en maatregel. — Wettig-
heid. — Wanbedrijf straf-
baar met gevangenisstraf en 
geldboete. — Werkstraf met 
vervangende gevangenis-
straf opgelegd aan de schul-
dig verklaarde beklaagde. 
— Geen geldboete. — Geen 
verzachtende omstandighe-
den. — Gevolg. I, 944

Straf. — Andere Straffen. 
— Verbeurdverklaring. — 
Vermogensvoordelen recht-
streeks uit een misdrijf 
verkregen. — Illegaal in het 

land verblijvende werkne-
mer. — Inkomsten uit ille-
gale tewerkstelling. — Toe-
passing. I, 843

Straf. — Andere straffen. — 
Werkstraf. — Wanbedrijf 
strafbaar met gevangenis-
straf en geldboete. — Werk-
straf met vervangende 
gevangenisstraf opgelegd 
aan de schuldig verklaarde 
beklaagde. — Geen geld-
boete. — Geen verzachtende 
omstandigheden. — Wettig-
heid. I, 944

Straf. — Samenloop. — Een-
daadse. — Eenheid van op-
zet. — Onaantastbare beoor-
deling door de feitenrechter. 
— Nieuwe nogmaals ge-
pleegde feiten ondanks een 
waarschuwing van het ge-
recht. — Geen eenheid van 
opzet. I, 1063

Straf. — Samenloop. — Ge-
scheiden berechting. — 
Materiële samenloop. 
— Samenloop tussen ver-
scheidene wanbedrijven. — 
Samen opgelegde straffen. 
— Bijkomende straffen van 
terbeschikkingstelling van 
de regering. — Samen uitge-
voerd. I, 1063

Straf. — Samenloop. — Ge-
scheiden berechting. — 
Materiële samenloop. 
— Samenloop tussen ver-
scheidene wanbedrijven. — 
Samen opgelegde straffen. 
— Grens.  I, 1063

Straf. — Samenloop. — Ge-
scheiden berechting. — Ma-
teriële samenloop. — Toe-
passing van de regels van 
samenloop. I, 1063

Straf. — Samenloop. — Meer-
daadse. — Afzonderlijk von-
nis. — Toepassing van de re-
gels van samenloop. I, 1063

Straf. — Samenloop. — Meer-
daadse. — Begrip. I, 1063

Straf. — Samenloop. — Meer-
daadse. — Samenloop tus-
sen verscheidene wanbedrij-
ven. — Afzonderlijk vonnis. 
— Samen opgelegde straf-
fen. — Bijkomende straffen 

van terbeschikkingstelling 
van de regering. — Samen 
uitgevoerd. I, 1063

Straf. — Samenloop. — Meer-
daadse. — Samenloop tus-
sen verscheidene wanbedrij-
ven. — Afzonderlijk vonnis. 
— Samen opgelegde straf-
fen. — Grens.  I, 1063

Straf. — Vervangende gevange-
nisstraf. — Onbetaalde geld-
boete. — Vervanging. — Ver-
vallenverklaring van het 
recht tot sturen. —Specifieke 
vervangende straf. — Toepas-
sing. — Beperking. I, 880

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — In-
ternering door de minister 
van een ter beschikking van 
de regering gestelde veroor-
deelde. — Vrijheidsbene-
ming die langer dan één jaar 
duurt. — Verzoek aan de mi-
nister tot invrijheidstelling. 
— Wet Terbeschikkingstel-
ling Strafuitvoeringsrecht-
bank — Inwerkingtreding. 
— Gevolg. I, 954

Strafvordering. — Belaging. 
— Instellen van de strafvor-
dering. — Voorwaarde. — 
Klacht. — Begrip.  I, 938

Strafvordering. — Bevoegd-
heid van de Belgische ge-
rechten. — Misdrijf in 
het buitenland gepleegd. 
— Misdrijf gepleegd tegen 
een vreemdeling. — Voor-
afgaand officieel bericht. — 
Begrip. I, 874

Strafvordering. — Bevoegd-
heid van de Belgische ge-
rechten. —Misdrijf in het 
buitenland gepleegd. — Mis-
drijf gepleegd tegen een 
vreemdeling. — Vordering 
van het openbaar ministe-
rie. — Begrip. I, 874

Strafvordering. — Milieu. — 
Administratieve geldboete. 
— Beroep. — Correctionele 
rechtbank. — Draagwijdte 
van het beroep. — Uitwer-
kingen. I, 965

Taalgebruik. — Gerechtsza-
ken (wet van 15 juni 1935). 
— In eerste aanleg. — 
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Strafzaken. — Voorlopige 
hechtenis. — Onderzoeks-
gerechten die uitspraak 
doen over de handhaving. 
— Inverdenkinggestelde 
kent geen van de landsta-
len. — Recht op vertaling 
van het dossier. I, 1068

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet van 15juni 1935). — In 
eerste aanleg. — Strafza-
ken. — Voorlopige hechte-
nis. — Onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen over de 
handhaving. — Inverden-
kinggestelde kent geen van 
de landstalen. — Recht van 
verdediging. — Bijstand van 
een tolk en van een advo-
caat. I, 1068

Telegraaf en telefoon. — Straf-
zaken. — Onderzoeksrechter. 
— Opsporen van telecommu-
nicatie. — Lokaliseren van 
telecommunicatie. — Te-
lefoniemaatregel die geen 
bijkomende informatie ople-
vert. — Vermeldingen in het 
strafdossier. I, 952

Uitlevering. — Europees aan-
houdingsbevel — Draag-
wijdte. — Gevolg. I, 874

Verjaring. — Burgerijke za-
ken. — Schorsing. — Nieuwe 
wet. — Nieuwe schorsings-
grond. — Werking in de tijd. 
— Toepassing. — Landverze-
kering.  I, 1082

Verjaring. — Burgerijke za-
ken. — Stuiting. — Nieuwe 
wet. — Nieuwe stuitings-
grond. — Werking in de tijd. 
— Toepassing. — Landverze-
kering. I, 1082

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). 
— aanvang. — Pauliaanse 
rechtsvordering. — Akte. 
— Overschrijving in de re-
gisters van de hypotheekbe-
waarder. — Gevolg.  I, 1090

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). 
— Duur. — Aansprakelijk-
heid buiten overeenkomst. 
— Vijfjarige verjaring. — 

Aanvang. — Kennis van de 
schade en de aansprake-
lijke. — Akten onderworpen 
aan overschrijving. — Over-
schrijving in de registers 
van de hypotheekbewaar-
der. — Gevolg.  I, 1090

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Duur. — Pauliaanse rechts-
vordering. I, 1090

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Verjaring. — Nieuwe 
wet. — Nieuwe grond van 
stuiting of schorsing. — 
Werking in de tijd. I, 1082

Verzet. — Burgerlijke vorde-
ring uit misdrijf. — Behan-
deling voor het gerecht dat 
uitspraak heeft gedaan over 
de strafvordering. — Bepa-
ling van conclusietermijnen 
en rechtsdag door de rech-
ter. — Partij die niet ver-
schijnt en nalaat conclusie 
over te leggen. — Beslissing. 
— Geen mogelijkheid tot 
verzet. — Bestaanbaarheid 
met het recht op toegang 
tot een rechter. I, 941

Verzet. — Burgerlijke vorde-
ring uit misdrijf. — Behan-
deling voor het gerecht dat 
uitspraak heeft gedaan over 
de strafvordering. — Vorde-
ring van vonnis op tegen-
spraak door meest gerede 
partij. — Niet verschijnende 
partij. — Partij die nalaat 
conclusie te nemen. — Ge-
volg. I, 941

Verzet. — Voor verzet vatbare 
beslissingen. I, 941

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Algemeen. 
— Beslissing over de grond 
van de zaak met bevestiging 
van de onderzoeksmaatre-
gel. — Terugwijzing naar de 
eerste rechter. — Aard van 
de beslissing. I, 1032

Vonnissen en arresten. — 
Burgerlijke zaken. — Al-
gemeen. — Ondertekening 
van het vonnis door de 
rechters die de beslissing 
hebben gewezen. — Geen 

ondertekening. — Verant-
woording. — Geen verant-
woording. — Geldigheid 
van de beslissing. I, 931

Vonnissen en arresten. — 
Strafzaken. — Strafvorde-
ring. — Beslissing die de 
rechtsmacht van de rechter 
over een geschilpunt uitput. 
— Nieuwe uitspraak over 
hetzelfde geschilpunt. — Ge-
volg I, 957

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Strafvordering. — 
Raadkamer. — Beschikking 
waarbij geoordeeld wordt 
dat de zaak niet in staat van 
wijzen is. — Beschikking 
die rechtsmacht over dit 
geschilpunt uitput. — Geen 
hoger beroep. — Gevolg. — 
Mogelijkheid om opnieuw 
uitspraak te doen over het 
zelfde geschilpunt. — Voor-
waarde. I, 957

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Overleg met en 
bijstand van een advocaat. 
— Dringende medische hulp. 
— Verhoor. — Gevolg. I, 910

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Overleg met en 
bijstand van een advocaat. — 
Verhoor. — Begrip. I, 910

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Recht op bijstand 
van een advocaat. — Misken-
ning. — Sanctie. I, 917

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Verdachte 
reeds om andere redenen 
vastgehouden. — Beteke-
ning van een beslissing tot 
vrijheidsberoving. — Bevel 
tot aanhouding. — Termijn 
van meer dan vierentwintig 
uren. — Gevolg. — Ogen-
blik. I, 917

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Verdachte reeds 
om andere redenen vastge-
houden. — Vrijheidsbero-
ving. — Verplichting. — Be-
vel tot aanhouding wordt 
meer dan vierentwintig 
uren later verleend. — Ver-
drag Rechten van de Mens. 
— Artikel 5. — Grondwet 
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1994. — Artikel 12. — Ge-
volg. I, 917

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Verklaringen. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Miskenning. 
— Verdrag Rechten van de 
Mens. — Artikel 6.1. — Eer-
lijke behandeling van de 
zaak. — Gevolg. I, 917

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Aanhou-
ding. — Verdachte reeds om 
andere redenen vastgehou-
den. — Uitvaardiging van 
het bevel tot aanhouding. — 
Termijn van meer dan vier-
entwintig uren. — Gevolg. 
— Ogenblik. I, 917

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Verdachte 
reeds om andere redenen 
vastgehouden. — Aanhou-
ding. — Verplichting. — Be-
vel tot aanhouding wordt 
meer dan vierentwintig uren 
later verleend. — Verdrag 
Rechten van de Mens. — Ar-
tikel 5. — Grondwet 1994. — 
Artikel 12. — Gevolg. I, 917

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Vooraf-
gaande ondervraging door de 
onderzoeksrechter. — Recht 
van verdediging. — Niet-na-
koming wegens overmacht. 
— Gevolg.  I, 910

Voorlopige hechtenis. — Be-
vel tot aanhouding. — Vrij-
heidsberoving. — Termijn 
van vierentwintig uur. — 
Aanvang. I, 917

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Onderzoeksgerech-
ten. — Inverdenkinggestelde 
kent geen van de landstalen. 
— Recht op vertaling van 
het dossier. I, 1068

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Onderzoeksge-
rechten. — Inverdenking-
gestelde kent geen van de 
landstalen. — Recht van 
verdediging. — Bijstand van 
een tolk en van een advo-
caat. I, 1068

Voorrechten en hypotheken. — 
Algemeen. — Akten onder-

worpen aan overschrijving. 
— Overschrijving in de re-
gisters van de hypotheekbe-
waarder. — Gevolg. I, 1090

Vordering in rechte. — Au-
teursrecht. — Vennoot-
schappen voor het beheer 
van rechten. — Optreden in 
rechte. — Bevoegdheid. — 
Omvang. — Hoedanigheid en 
belang.  I, 1070

Vordering in rechte.— Koopover-
eenkomst. — Verplichting om 
de zaak te leveren. — Over-
dracht van de toebehoren van 
de zaak. — Voorwerp. — Over-
dracht van het vorderings-
recht. — Gevolg. — Vordering 
tot vrijwaring van de verko-
per. — Ontvankelijkheid. — 
Voorwaarde. I, 1009

Vordering in rechte. — Rechts-
vordering. — Belastingza-
ken. — Btw. — Geldboetes. 
— Proces-verbaal. — Vorde-
ring tot nietigverklaring. — 
Reeds verkregen en dadelijk 
belang. — Ontvankelijkheid. 
 — Voorwaarden. I, 920

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen. — 
Artikel 19. — Artikel 19.1. — 
Draagwijdte. I, 880

Wegverkeer. — Wegverkeers-
reglement van 01-12-1975. 
— Reglementsbepalingen.— 
Artikel 19. — Artikel 19.3. — 
Draagwijdte. I, 880

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 59. — Alcoholin-
toxicatie. — Ademtest en 
ademanalyse. — Gebruikte 
toestellen. — Ademtesttoe-
stel of ademanalysetoestel. 
— Goedkeuring van het mo-
del. — Lijst van de toestellen 
waarvan het model is goed-
gekeurd. — Niet gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad. 
— Bewijswaarde van de vast-
stellingen. I, 877

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 59. — Alcoholin-
toxicatie. — Ademtest en 
ademanalyse. — Meetproto-

col. — Resultaat van het on-
derzoek. — Tekst “goede wer-
king gecontroleerd”. I, 878

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 59. — Alcoholin-
toxicatie. — Ademtest en 
ademanalyse. — Vergis-
sing bij de aanhaling van de 
tekst van de toepasselijke 
norm. — Ademanalyse. — 
Bewijswaarde. I, 877

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking 
in de tijd en in de ruimte. — 
Niet-terugwerkende kracht 
van de strafwetten — Wet 
Terbeschikkingstelling 
Strafuitvoeringsrechtbank. 
— Toepassing. I, 954

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. . — Werking 
in de tijd en in de ruimte. 
— Werking in de tijd. — Al-
gemeen. — Nieuwe wet. — 
Draagwijdte.  I, 1082

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking 
in de tijd en in de ruimte. 
— Werking in de tijd. — 
Nieuwe wet. — Toepassing. 
— Verzekering. — Landver-
zekering. — Verjaring. — 
Nieuwe grond van stuiting 
of schorsing.  I, 1082

Wraking. — Deskundige. — 
Bevoegde rechter.  I, 1104

Wraking. — Gewettige ver-
denking. — Begrip. — Taak 
van het hof als rechter over 
de wraking. I, 914

Wraking. — Gewettige ver-
denking. — Hoge graad van 
vijandschap. — Advocaat 
van de verzoeker. — Plaats-
vervangend raadsheer in 
zijn hoedanigheid van advo-
caat. — Intrinsieke vijan-
digheid. — Onafhankelijk-
heid. — Gevolg. I, 914

Wraking. — Hoge graad van 
vijanschap. — Begrip. I, 914
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