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afdeling 1. — een meer adequate vervolging  
en opsluiting van de personen die zich  

voor de somalische kust aan piraterij en diefstal  
met geweldpleging schuldig hebben gemaakt

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Dames en Heren,

1. Fregatkapitein Carl Gillis nam begin oktober 2010 het 
bevel over het fregat “Louise-Marie” in het kader van de tweede 
fase van de operatie Atalanta. Die operatie was, zoals men zich 
herinnert, gericht tegen de moderne piraterij die het zeevervoer 
in de Golf van Aden belemmert.

Fregatkapitein Carl Gillis verklaarde toen dat de opdracht 
van de Belgische zeelieden verruimd was sedert 14 januari 2010, 
datum van de inwerkingtreding van de wet van 30 december 
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 30 december 2009 
betreffende de strijd tegen piraterij op zee (1). Die nieuwe wetge-
ving geeft immers aan de Belgische overheid, en met name aan 
de commandant van de “Louise-Marie”, een meer stevige juridi-
sche basis in het intern recht. De commandanten van Belgische 
oorlogsschepen mogen zich, bijvoorbeeld, te allen tijde aan boord 
begeven van schepen die ervan worden verdacht aan daden van 
piraterij deel te nemen of zich voorbereiden om eraan deel te 
nemen (2). De persoon die op heterdaad wordt betrapt bij pira-
terij of tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld met betrek-
king tot een dergelijk misdrijf bestaan, kan van zijn vrijheid 

 (1) Ik wens nogmaals Michael Traest, referendaris bij het Hof van Cassatie, te bedanken 
voor zijn waardevolle samenwerking. Voor de publicatiedatum van die beide vermelde 
wetten, zie B.S. 14 januari 2010, p. 1483 ev.

 (2) Art. 5, §§ 1 en 2, Wet 30 december 2009 betreffende de strijd tegen de piraterij op 
zee. Zie ook infra, nrs. 55 en 57.
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worden beroofd op initiatief van de commandant van een Bel-
gisch oorlogsschip (3).

Fregatkapitein Carl Gillis vermeldde nog dat de bemanning 
een opleiding bij de federale politie heeft gevolgd om uitschuivers 
te voorkomen. Bovendien was er tijdens de operatie een “legal 
advisor” een boord en was er steeds een procureur bereikbaar (4).

2. Op 1st september 2010 sprak ik voor u de rede uit : “De 
strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart belemmert 
en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties” (5). Die rede 
handelde in hoofdzaak over internationaal publiek recht, trans-
portrecht en maritiem verzekeringsrecht.

Vandaag wil ik het hebben over strafrecht, strafprocesrecht en 
zeerecht (6).

Twee vaststellingen hebben mijn keuze bepaald.
Enerzijds heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 

in paragraaf 4 van de Resolutie 1918 (2010), die op 27 april 2010 
is aangenomen, uitdrukkelijk zijn bedoeling uitgedrukt om “to 
further the aim of prosecuting and imprisoning persons respon-
sible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of 
Somalia”.

 (3) Art. 2, § 1, Wet 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en artt. 3, 4 en 5, § 1, Wet 30 december 2009 betref-
fende de strijd tegen piraterij op zee. Zie ook infra, nr. 58.

 (4) Zie F. delepierre, “Contre les pirates, dans le Golfe D’aden”, Le Soir van 2 en 
3 oktober 2010, p. 8 en 9. Zie ook C. lamfalussy, “Le ‘Louise-Marie’ repart pour la Somalie”, 
La Libre Belgique van 10 september 2010.

 (5) J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation mari-
time et le droit fondamental des Nations Unies”, Discours prononcé à l’audience solen-
nelle de rentrée de la Cour de cassation de Belgique le 1er septembre 2010, Dr. marit. franç., 
décembre 2010-720, pp. 951 s. (extraits) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne pira-
terij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, 
Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van België op 
1 september 2010, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, p. 1026 ev. ; “The fight against modern piracy 
impeding maritime traffic and hampering United Nations fundamental rights”, Speech 
on the occasion of the opening solemn audience of the Court of Cassation of Belgium, on 
1st September 2010, www.cassonline.be.

 (6) Over het klassieke onderscheid tussen zeerecht en maritiem recht, zie P. vincent, 
Droit de la mer, Brussel, Larcier, 2008, p. 11, nr. 1.1. Zeerecht wordt omschreven als het 
geheel van regels uit het internationaal recht inzake de vaststelling en het statuut van de 
maritieme ruimte, en het stelsel van de activiteiten in die ruimte. Maritiem recht wordt 
omschreven als het geheel van de rechtsregels inzake privébelangen die op zee in het geding 
zijn. Ik vraag me echter af of dat onderscheid heden nog zinvol is. Is Port Law bijvoorbeeld 
zeerecht of maritiem recht ?
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Anderzijds ben ik van mening dat als de Noordzee de laatste 
twistappel tussen sommige Belgen zou worden, van deze gelegen-
heid gebruik kan worden gemaakt om te benadrukken dat :
1) de deelname van de federale Belgische unie aan de operatie 

Atalanta succesvol was ;
2) een eventueel uiteenvallen van de Belgische Staat op het vlak 

van het zeerecht heel wat problemen zou doen rijzen.

3. Gelet evenwel op het voornaamste onderwerp van de 
rede van vandaag, wil ik eerst in het kort Resolutie 1918 (2010) 
belichten die de Veiligheidsraad van de VN op 27 april 2010 heeft 
aangenomen evenals het Verslag S/2010/394, dat op 26 juli 2010 
is verspreid en dat de Secretaris-generaal van de VN met toepas-
sing van die Resolutie heeft voorgelegd  (7).

4. De Resolutie 1918 (2010) die de Veiligheidsraad van de VN 
op 27 april 2010 heeft aangenomen, stelt met name :

“The Security Council,
(…)
Reaffirming that international law, as reflected in the United 

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 
(“the Convention”), in particular its articles 100, 101 and 105, 
sets out the legal framework applicable to combating piracy and 
armed robbery at sea, as well as other ocean activities (8),

(…)
Stressing the need to address the problems caused by the 

limited capacity of the judicial system of Somalia and other 
States in the region to effectively prosecute suspected pirates,

(…)

 (7) Zie S. ms, “Demain, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie”, Le Monde van 
27 juli 2010 : “(…) la lutte contre la piraterie dans l’océan indien achoppe toujours sur son 
volet judiciaire (…) mais les Nations Unies pourraient mettre en place une nouvelle juridic-
tion internationale”.

 (8) Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee (in het Engels, 
United Nations Convention on the Law of the Sea), gedaan te Montego Bay op 10 december 
1982 (B.S. 16 september 1999, p. 34484 ev.), is bijzonder belangrijk in de strijd tegen 
de moderne piraterij die de zeevaart belemmert. Artikel 100 van het Verdrag betreft de 
verplichting voor alle Staten om mee te werken aan de beteugeling van de piraterij, artikel 
101 omschrijft het begrip piraterij en artikel 105 betreft de inbeslagneming door een Staat 
van een piratenschip of een piratenluchtvaartuig en de aanhouding van personen en inbe-
slagname van goederen die zich aan boord bevinden.
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Commending the efforts of the Republic of Kenya to date to 
prosecute suspected pirates in its national courts and imprison 
convicted persons, and encouraging Kenya to continue these 
efforts, while acknowledging the difficulties Kenya encounters in 
this regard,

(…)
Acknowledging the decision of the Seychelles to engage in the 

prosecution of suspected pirates, and welcoming in particular 
their decision on 6 February 2010 to consider hosting a regional 
prosecution centre (9),

(…)
Commending those States that have amended their domestic 

law in order to criminalize piracy and facilitate the prosecution of 
suspected pirates in their national courts, consistent with appli-
cable international law, including human rights law, and stres-
sing the need for States to continue their efforts in this regard,

Noting with concern at the same time that the domestic law 
of a number of States lacks provisions criminalizing piracy and/
or procedural provisions for effective criminal prosecution of sus-
pected pirates,

(…)
Being concerned over cases when persons suspected of piracy 

are released without facing justice and determined to create con-
ditions to ensure that pirates are held accountable,

1. Affirms that the failure to prosecute persons responsible for 
acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia 
undermines anti-piracy efforts of the international community ;

2. Calls on all States, including States in the region, to crimina-
lize piracy under their domestic law and favourably consider the 

 (9) Omtrent die overweging en de vorige die in de tekst van de Rede worden weerge-
geven, zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 
maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Discours prononcé à l’audience solen-
nelle de rentrée de la Cour de cassation de Belgique le 1er septembre 2010, Dr. marit. franç., 
décembre 2010-720, pp. 951 s. (extraits) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne pira-
terij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, 
Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van België op 
1st september 2010, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, p. 1026 ev. ; “The fight against modern piracy 
impeding maritime traffic and hampering United Nations fundamental rights”, Speech 
on the occasion of the opening solemn audience of the Court of Cassation of Belgium, on 
1st September 2010, www.cassonline.be, nrs. 4, 15, 16 (met name de noot 23), 17, 18, 23, 27, 
51 en 52.
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prosecution of suspected, and imprisonment of convicted, pirates 
apprehended off the coast of Somalia, consistent with applicable 
international human rights law ;

(…)
4. Requests the Secretary-General to present to the Security 

Council within 3 months a report on possible options to further 
the aim of prosecuting and imprisoning persons responsible for 
acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, 
including, in particular, options for creating special domestic 
chambers possibly with international components, a regional tri-
bunal or an international tribunal and corresponding imprison-
ment arrangements (…) ;

5. Decides to remain seized of the matter”.
In tegenstelling tot de meeste Resoluties van de Veiligheids-

raad over de toestand in Somalie, meer bepaald in de belang-
rijkste Resoluties over de strijd tegen de zeepiraterij, heeft die 
Raad in de Resolutie 1918 (2010) als zodanig niet verklaard op 
te treden op grond van Hoofdstuk VII van het Handvest van de 
Verenigde Naties, met als titel “Action with respect to threats to 
the peace, breaches of the peace, and acts of agression”, inzonder-
heid de artikelen 39, 41 en 42.

In de Resolutie 1918 (2010) als zodanig is de Veiligheidsraad 
zeker niet zo ver gegaan bijvoorbeeld een blokkade te overwegen 
van de havens van de piraten, hoewel die piraten hierdoor wel-
licht gemakkelijker hadden kunnen worden vervolgd en opge-
sloten. De Staat Somalie is evenwel slechts “verantwoordelijk” 
voor een bedreiging van de vrede en de internationale veiligheid 
omdat hij “in gebreke gebleven is” en niet omdat hij “agressie” 
heeft gepleegd. Een blokkade is echter in de eerste plaats een 
daad van oorlog (10).

De zeeblokkade is op zich niet onwettig (Handvest van de Ver-
enigde Naties, art. 42). De San Remo Manual on International 
Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, die is aangenomen op 

 (10) Zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 
maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. franç., décembre 2010-720, 
pp. 951 e.vlg. (uittreksels) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne piraterij die de scheep-
vaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 
2010-11, p. 1026 e.vlg., nr. 29.
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12 juni 1994 (11), staat weliswaar de zeeblokkade toe maar alleen 
in geval van een gewapend conflict, wat twijfelachtig lijkt in het 
geval van Somalie. De San Remo Manual staat het gebruik van 
geweld toe om de blokkade effectief te maken wanneer een schip 
haar tracht te doorbreken. Daarentegen verbiedt de Manual de 
zeeblokkade wanneer door de instelling ervan aan de burgerbe-
volking schade wordt berokkend die niet in verhouding staat 
tot de directe militaire voordelen die erdoor verkregen kunnen 
worden (12).

5. Het Verslag S/2010/394 dat werd verspreid op 26 juli 2010 
en dat de Secretaris-generaal van de VN heeft voorgesteld met 
toepassing van paragraaf 4 van voormelde Resolutie 1918 (2010) 
die de Veiligheidsraad van de VN heeft aangenomen op 27 april 
2010, omschrijft zeven fundamentele opties die de Veiligheids-
raad zou kunnen onderzoeken :
— Optie 1 : Consolidatie van de bijstand van de VN ter vers-

terking van de capaciteiten van de Staten in de regio om de 
personen die verantwoordelijk zijn voor daden van zeepira-
terij en gewapende overvallen langs de Somalische kust te 
vervolgen en op te sluiten ;

— Optie 2 : Oprichting van een Somalische rechtbank op het 
grondgebied van een derde Staat van de regio, met of zonder 
deelname van de VN ;

 (11) Ik herinner eraan dat de San Remo Manual on International Law Applicable to 
Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994 deel uitmaakt van het Internationaal Humanitair 
Recht. Deze Manual is geen internationaal verdrag maar veeleer een collectief werk van 
rechtsleer. Hij is opgesteld door een groep deskundigen in internationaal recht en deskun-
digen in zeerecht die in eigen naam hebben deelgenomen aan een reeks ronde tafelge-
sprekken die werden ingericht door het “Institut international de droit humanitaire. Dit 
werk presenteert een analyse van het huidige internationaal recht dat van toepassing is op 
gewapende conflicten op zee. De Engelse tekst van die Handleiding en de commentaar erbij 
zijn gepubliceerd in San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts 
at Sea, uitgegeven onder de auspiciën van L. doswald-beck, Institut international de droit 
humanitaire, Grotius Publications, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. De 
Franse tekst is gepubliceerd in de Revue internationale de la Croix-Rouge, 31 december 1995, 
nr. 816, p. 649 e.vlg.

 (12) San Remo Manual, meer bepaald §§ 93, 96, 97, 98 et 102. Zie ook G. poissonnier 
en P. osseland, “La légalité de l’arraisonnement du Mavi-Marmara par la marine israéli-
enne”, D.H. 14 oktober 2010, nr. 35, p. 2321. Paragraaf 93 van de San Remo Manual bepaalt 
dat “a blockade shall be declared and notified to all belligerents and neutral States”. Para-
graaf 94 bepaalt dat “the declaration shall specify the commencement, duration, location, 
and extent of the blockade and the period within which vessels of neutral States may leave 
the blockaded coastline”.
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— Optie 3 : De oprichting van2 een bijzondere kamer die onder 
de jurisdictie valt van een of meer Staten van de regio, zonder 
deelname van de VN ;

— Optie 4 : De oprichting van een bijzondere kamer die onder 
de jurisdictie valt van een of meer Staten van de regio, met 
deelname van de VN ;

— Optie 5 : De oprichting van een regionale rechtbank op basis 
van een multilateraal akkoord tussen Staten van de regio, 
met deelname van de VN ;

— Optie 6 : De oprichting van een internationale rechtbank op 
basis van een akkoord tussen een Staat van de regio en de 
VN ;

— Optie 7 : De oprichting van een internationale rechtbank door 
een Resolutie van de Veiligheidsraad krachtens Hoofdstuk 
VII — ik kom hierop terug — van het Handvest van de VN.

Het Verslag van de Secretaris-generaal van de VN wijst er 
tevens op dat andere opties zijn voorgesteld door sommige leden 
van de Contact Group, maar dat die opties als onhaalbaar werden 
beschouwd. Ik herinner eraan dat de Contact Group on Piracy 
off the Coast of Somalia werd opgericht op 14 januari 2009 ter 
bevordering van de discussies over en de coördinatie van de acti-
viteiten tussen de Staten en de intergouvernementele Organi-
saties (Afrikaanse Unie, Europese Unie, Liga van de Arabische 
Staten, etc.), teneinde daden van piraterij langs de Somalische 
kust te bestraffen.

Binnen het bestek van deze rede die beknopt moet blijven kan 
ik onmogelijk dieper ingaan op het Verslag van de Secretaris-
generaal van de VN (13).

Ik zal mij enerzijds beperken tot enkele korte beschouwingen 
over Optie 1 en over zijn eventuele variante, Optie 4, en, ander-
zijds, tot enkele korte beschouwingen over Optie 5.

 (13) Voor een studie van het Verslag van de Secretaris-generaal van de VN, zie 
J. leclercq, “Le Rapport S/2010/394, distribué le 26 juillet 2010, que le Secrétaire général 
de l’O.N.U. a présenté sur les différentes options possibles pour mieux parvenir à poursuivre 
et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis 
au large des côtes somaliennes”, in Liber Amicorum Prof. Dr. Alain De Nauw, Brugge, Die 
Keure, te verschijnen in 2011 of in 2012.
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6. Optie 1 en haar variante, Optie 4, luiden dus respectieve-
lijk als volgt : Optie 1, Consolidering van de hulp van de VN om 
de Staten in de regio meer mogelijkheden te geven de personen 
die zich schuldig maken aan piraterij en gewapende diefstallen 
langs de Somalische kust te vervolgen en op te sluiten ; Optie 4, 
Oprichting van een bijzondere kamer onder de jurisdictie van 
één of verschillende Staten in de regio, met deelname van de 
VN.

Optie 4 kan uiteraard maar als een variante van Optie 1 
omschreven worden indien Kenya of de Seychellen als gaststaat 
optreden. Dat zijn Staten die, gelet op hun ervaring in het kader 
van Optie 1, onmiddellijk kunnen worden ingeschakeld.

Het voordeel van de Opties 1 en 4 bestaat erin dat zij zo dicht 
mogelijk op de bestaande situatie inspelen en dat de opgedane 
ervaring wordt benut. Die ervaring moet worden beklemtoond. 
Dankzij Optie 1 werden al enkele successen geboekt. Kenya, 
in het bijzonder, heeft op 24 juni 2010 een nieuwe kamer voor 
opperste veiligheid opgericht te Shimo La Tewa, Mombasa. 
Die kamer zal daden van piraterij en andere zware misdaden 
berechten. Daarenboven moet erop gewezen worden dat er, vol-
gens het Verslag van de secretaris-generaal van de VN, van 2008 
tot 2010 ongeveer zeshonderd van piraterij verdachte personen 
zijn berecht of vervolgd voor tien nationale gerechten. De duur 
van de processen is vrij kort : tussen twaalf en achttien maanden, 
te rekenen vanaf de arrestatie.

De Veiligheidsraad heeft in de vierde paragraaf, in fine, van 
Resolutie 1918 (2010), die werd aangenomen op 27 april 2010, de 
secretaris-generaal echter uitdrukkelijk gevraagd om hem een 
verslag voor te leggen, “taking into account (…) the time and the 
resources necessary to achieve and sustain substantive results”.

De vraag van de Veiligheidsraad beklemtoont dus het belang 
van blijvende en betekenisvolle resultaten op het vlak van de ver-
volging en de opsluiting van personen die zich schuldig maken 
aan piraterij en gewapende diefstallen.

Daarom moet mijns inziens ook de nadruk worden gelegd op 
Optie 5, die luidt als volgt : Oprichting van een regionale recht-
bank op grond van een multilateraal akkoord tussen de Staten in 
de regio, met deelname van de VN.
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Die optie biedt de volgende voordelen : een groter vermogen 
van de deelnemende regionale Staten om daden van piraterij 
te berechten, waarbij Somalië bij voorkeur bij de onderhande-
lingen over het multilateraal verdrag tussen de Staten in de regio 
betrokken moet worden, nabijheid van de rechtbank zodat ver-
dachten kunnen worden overgebracht door de Staten wier schepen 
in de regio patrouilleren, overbrenging van de schuldig bevonden 
personen naar derdestaten met het oog op hun opsluiting, een 
eventueel grotere capaciteit dan de bijzondere kamer die een 
onderdeel van een nationaal gerecht van een Staat van de regio 
vormt en die krachtens de voormelde Optie 4 wordt opgericht.

Een bijzonder kenmerk van alle gerechtelijke en penitentiaire 
instanties die belast worden met de bestrijding van piraterij en 
gewapende diefstallen voor de kust van Somalië, bestaat erin 
dat zij in een andere situatie verkeren dan de bestaande recht-
banken van de Verenigde Naties en de rechtbanken die door de 
VN gesteund worden. Zij moeten immers het hoofd bieden aan 
een voortdurende criminele activiteit en aan talrijke dossiers 
waarvan de einddatum niet gekend is.

De voornaamste voordelen van Optie 1 bestaan vermoede-
lijk hierin dat zij reeds van bij het begin van de internationale 
piraterijbestrijding bestond, dat zij een zekere doeltreffendheid 
bewezen heeft en dat zij minder duur uitvalt dan de andere opties. 
Toch levert ook de keuze voor Optie 4 of Optie 5 een aantal niet te 
verwaarlozen voordelen op, zoals de deelname van rechters, pro-
cureurs of personeel die allen worden aangewezen door de VN ; 
die magistraten en ambtenaren zouden deels afkomstig zijn uit 
de Staten in de regio en deels op internationaal niveau gerekru-
teerd worden. Ik besef evenwel dat de implementering van Optie 
4 en van Optie 5 met de nodige moeilijkheden gepaard zou gaan.

In het geval van Optie 4, Oprichting van een bijzondere kamer 
onder de jurisdictie van één of verschillende Staten in de regio, 
met deelname van de VN, valt bijvoorbeeld moeilijk te bepalen 
hoe de deelname van de rechters die door de VN worden aange-
wezen in de context van, bijvoorbeeld, Kenya of de Seychellen, 
precies moet worden geregeld. Zelfs als die Staten een internati-
onale deelname aanvaarden, moet er rekening gehouden worden 
met het feit dat al hun rechtscolleges common law gerechten zijn 
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met een alleenzetelende rechter. Een deelname van de VN kan 
uiteraard niet zonder de nationale rechters. De oprichting van 
een bijzondere kamer onder de jurisdictie van een Staat van de 
regio, met deelname van de VN, zal dus noodgedwongen moeten 
afwijken van de normale structuur van de strafprocedure van de 
gaststaat die de common law toepast.

In geval van Optie 5, Oprichting van een regionale rechtbank 
op grond van een multilateraal akkoord tussen de Staten in de 
regio, met deelname van de VN, moet het multilateraal akkoord 
de misdaden en de territoriale bevoegdheid omschrijven.

In mijn rede op de plechtige openingszitting van 1 september 
2010, heb ik de artikelen 100 tot 107 onderzocht van het VN-Ver-
drag over het zeerecht, dat gesloten werd te Montego Bay, en heb 
ik gewezen op de rechtstreekse werking van met name artikel 101, 
dat piraterij en het begrip “daad van piraterij” omschrijft  (14). 
Aangezien het VN-Verdrag over het zeerecht de daad van pira-
terij en, derhalve, de daaruit voortvloeiende strafbaarstelling 
precies omschrijft, zouden er wat dat betreft geen problemen 
mogen rijzen. Indien de bevoegdheid van de regionale rechtbank 
daarentegen uitgebreid wordt tot misdrijven met betrekking tot 
de financiering en de organisatie van daden van piraterij en van 
gewapende diefstallen, dan zou er tussen de deelnemende Staten 
en de Verenigde Naties onderhandeld moeten worden over de ver-
schillende feiten die strafrechtelijk bestraft moeten worden en 
die als basis voor de kwalificaties zullen dienen. Dat is wel dege-
lijk een belangrijk aspect van de criminaliteit.

In een document van 15 juni 2010 van de Financial Action 
Task Force (FATF), met de titel “Organised Maritime Piracy 
and Related Kidnapping for Ransom – Concept Note”, valt het 
volgende te lezen :

“Piracy might still be a marginal problem in itself, but the 
connections with armed conflicts and extremism on land, can 
make it a phenomenon that can have a weakening and destabili-
sing effect in the regions in which it is found. There are fears that 

 (14) Zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 
maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. franç., december 2010-720, 
p. 951 e.v. (uittreksels) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart 
belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, 
p. 1026 e.v., nrs. 15, 16, 17, 18, 19 en 23.
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piracy will continue to grow — especially off the horn of Africa. 
Maritime security expert Christopher Ledger : ‘It’s similar to the 
South American drugs trade in the 1970s, which started off as 
a relatively small-time operation, and grew into a huge global 
crime’. (…) In the waters around Somalia, ransoms have risen 
sharply. Ransom demands off the horn of Africa now average 
USD 2.2 million. In the last 24 months pirates in the Somali 
region have been paid more than USD 100 million. Where is all 
this money going to ?” (15).

De onderhandelingen over de bevoegdheid van de regionale 
rechtbank inzake misdrijven met betrekking tot de financiering 
en de organisatie van handelingen van piraterij zullen allicht niet 
van een leien dakje lopen. Maar zodra een akkoord is bereikt, zou 
de rechtszekerheid logischerwijs gewaarborgd moeten zijn.

Ik beëindig die enkele korte beschouwingen over het Verslag 
S/2010/394 van de Secretaris-generaal van de VN met de weer-
gave van die passage van de Conclusie van dat Verslag : “Whi-
chever of the options may be favoured by the Security Council, 
assisting Somalia and its regions in the longer term to develop the 
capacity to prosecute and imprison to international standards 
will be essential in sustaining results in the fight against impu-
nity for those responsible for acts of piracy and armed robbery at 
sea off the coast of Somalia” (16).

7. Het op 26 juli 2010 verspreide Verslag S/2010/394, dat de 
Secretaris-generaal van de VN heeft voorgesteld, werd gevolgd 
door een Verklaring S/PRST/2010/16 van de Voorzitter van de 
Veiligheidsraad die namens die Raad werd afgelegd en die op 
25 augustus 2010 werd verspreid.

 (15) Financial Action Task Force (FATF-GAFI), FATF/WGTY (2010) 19/REV2, 
15-JUNE-2010, Working Group on Typologies, Organised Maritime Piracy and Related 
Kidnapping for Ransom – Concept Note, Proposed by the Netherlands, nrs. 4 et 5.

 (16) Verenigde Naties, Veiligheidsraad, S/2010/394, Algemene verspreiding 26 juli 
2010, Report of the Secretary-General on possible options to further the aim of prosecuting 
and imprisoning persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the coast 
of Somalia, including, in particular, options for creating special domestic chambers possibly 
with international components, a regional tribunal or an international tribunal and corres-
ponding imprisonment arrangements, taking into account the work of the Contact Group 
on Piracy off the Coast of Somalia, the existing practice in establishing international and 
mixed tribunals, and the time and resources necessary to achieve and sustain substantive 
results, nr. 111.
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De slotsom van de Verklaring van de Voorzitter van de VN-
Veiligheidsraad luidt als volgt :

“The Security Council requests the Secretary-General to 
include in his report to the Council pursuant to paragraph 17 of 
its resolution 1897 (2009) any new information and observations, 
taking into account the work of the CGPCS, on possible ways to 
advance the ongoing cooperation, including with States in the 
region in prosecuting and imprisoning persons responsible for acts 
of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia (17).

The Security Council expresses its intention to remain seized 
of the matter”.

Terloops wijs ik erop dat, in het verlengde van de eerder door 
de Veiligheidsraad aangenomen Resoluties, de Resolutie 1897 
(2009) die ik zopas heb geciteerd en die op 30 november 2009 
werd aangenomen, een interventie in de territoriale wateren van 
Somalië toestaat onder bepaalde voorwaarden, meer bepaald 
een soort goedkeuring door de Somalische federale overgangs-
regering (zie paragraaf 7). We wijzen ook erop dat voornoemde 
toestemming voor interventies in de territoriale wateren van 
Somalië onder bepaalde voorwaarden verlengd werd in de Reso-
lutie 1950 (2010) die op 23 november 2010 door de Veiligheidsraad 
werd aangenomen(paragraaf 7) en dit voor een nieuwe periode 
van twaalf maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de 
Resolutie 1950 (2010), dus vanaf 23 november 2010.

Ik kom terug op de voornoemde paragraaf 17 van de Resolutie 
1897 (2009) waarvan gewag wordt gemaakt in het slot van de Ver-
klaring S/PRST/2010/16 van de Voorzitter van de Veiligheidsraad 
van de VN en die als volgt luidt : “Requests the Secretary-General 
to report to the Security Council within 11 months of the adoption 
of this resolution on the implementation (op 30 november 2009) 
of this resolution and on the situation with respect to piracy and 
armed robbery at sea off the coast of Somalia”.

 (17) Zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 
maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. franç., december 2010-720, 
p. 951 e.v. (uittreksels) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart 
belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, 
p. 1026 e.v., nr. 16.
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8. Ik heb net de Resolutie 1950 (2010) vermeld die de 
VN-Veiligheidsraad op 23 november 2010 heeft aangenomen (18).

Die lange Resolutie is van belang voor de inspanningen die 
werden geleverd om de piraten en de personen die, op welke wijze 
ook, verantwoordelijk zijn voor handelingen van piraterij, te 
kunnen vervolgen en opsluiten.

Ook nu weer belet het noodzakelijk korte bestek van deze rede 
mij de overwegingen en de paragrafen van die Resolutie grondig 
te bespreken.

Ik zal dus enkel de paragrafen 14, 15, 16, 17, 20 en 24 weer-
geven, die ik heb geselecteerd wegens hun samenhang met de 
bovenstaande beschouwingen :

“The Security Council,
(…)
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
(…)
14. Reaffirms its interest in the continued consideration of all 

seven options for prosecuting suspected pirates described in the 
Secretary-General’s report (S/2010/394) which provide for dif-
ferent levels of international participation, taking into account 
further new information and observations from the Secretary-
General based on the consultations being conducted by his Spe-
cial Adviser on Legal Issues Related to Piracy off the Coast of 
Somalia, with a view to taking further steps to ensure that pirates 
are held accountable, emphasizing the need for strengthened coo-
peration of States, regional, and international organizations in 
achieving this goal, and encourages the CGPCS to continue its 
discussions in this regard ;

15. Urges all States to take appropriate actions under their 
existing domestic law to prevent the illicit financing of acts of 
piracy and the laundering of its proceeds ;

16. Urges States, in cooperation with Interpol and Europol, to 
further investigate international criminal networks involved in 
piracy off the coast of Somalia, including those responsible for 
illicit financing and facilitation ;

 (18) Zie supra, nr. 7.
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17. Stresses in this context the need to support the investiga-
tion and prosecution of those who illicitly finance, plan, organize, 
or unlawfully profit from pirate attacks off the coast of Somalia ;

(…)
20. Welcomes the revisions by the IMO to its recommenda-

tions and guidance on preventing and suppressing piracy and 
armed robbery against ships, underlines the importance of 
implementing such recommendations and guidance by all sta-
keholders, including the shipping industry, and urges States, in 
collaboration with the shipping and insurance industries, and the 
IMO, to continue to develop and implement avoidance, evasion, 
and defensive best practices and advisories to take when under 
attack or when sailing in the waters off the coast of Somalia, and 
further urges States to make their citizens and vessels available 
for forensic investigation as appropriate at the first port of call 
immediately following an act or attempted act of piracy or armed 
robbery at sea or release from captivity ;

(…)
24. Decides to remain seized of the matter”.
Bemerk dat die Resolutie 1950 (2010) van de Veiligheidsraad 

ook de nadruk legt op de vervolging van degenen die verantwoor-
delijk zijn voor de financiering van de aanvallen door piraten en 
daaruit onrechtmatig voordeel halen.

In dat verband heb ik echter al eerder gewezen op het belang 
van Optie 5 die wordt uiteengezet in het Verslag S/2010/394 van 
de Secretaris-generaal van de VN en die ik hier opnieuw citeer : 
The establishment of a regional tribunal on the basis of a mul-
tilateral agreement among regional States, with United Nations 
participation (19). Indien, zoals ik al zei, de bevoegdheid van de 
regionale rechtbank uitgebreid moet worden tot misdrijven die 
de financiering en de organisatie van handelingen van piraterij 
betreffen, dan zal dat moeilijkheden opleveren omdat er tussen 
de deelnemende Staten en de Verenigde Naties onderhandeld 
zal moeten worden over de brede waaier van feiten die door de 
strafwet beteugeld moeten worden en die alsdan gekwalificeerd 
kunnen worden. Maar, en ik herhaal, zodra overeenstemming 

 (19) Zie supra, nr. 6.
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is bereikt, zou de rechtszekerheid logischerwijs gewaarborgd 
moeten zijn.

9. Ik moet absoluut gewag maken van het “Rapport du 
Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’O.N.U. pour les 
questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somali-
ennes, distribué le 18 janvier 2011”. Dat belangrijk verslag bevat 
25 voorstellen. Het werd in het Frans opgesteld doch een Engelse 
vertaling wordt verwacht (20).

10. Op zee verdient het optreden van de militairen van het 
Belgisch fregat “Louise-Marie” alle lof.

Volgens de verklaring aan het Parlement van de heer Pieter De 
Crem, minister van Landsverdediging, heeft “op 29 november 
(2010), de ‘Louise-Marie’ bij een escorteopdracht zeven vermoe-
delijke piraten gevangen genomen voor de Keniaanse kust. (…) 
De bewaking gebeurt door boordpersoneel en verschillende came-
ra’s. Tot op het ogenblik dat de federale procureur een beslissing 
heeft genomen, worden zij als gevangenen beschouwd. De fede-
rale procureur moet binnen de 24 uur beslissen of er vervolgd 
zal worden. Als er niet vervolgd wordt, kunnen de piraten aan 
de Keniaanse autoriteiten worden uitgeleverd. Als ook Kenya 
niet wil vervolgen, wordt er een derde natie gezocht. Slechts als 
niemand kan of wil vervolgen, moeten ze worden vrijgelaten. 
De Keniaanse rechtbank zal alleen vervolgen als er voldoende 
bewijsstukken zijn en als er een betrapping op heterdaad was. 
Het federaal parket wil enkel vervolgen als er een Belgisch schip 
betrokken is of als er een ander Belgisch belang kan worden aan-
getoond. De federale procureur beslist of er een andere staat is 
die beter geplaatst is om te vervolgen” (21).

 (20) Report of the Special Adviser to the Secretary-General (U.N.) on Legal Issues 
related to Piracy off the Coast of Somalia, 18 January 2011.

 (21) Samengevoegde vragen van de heer Gerald Kindermans aan de minister van 
Landsverdediging over “een recente operatie door het Belgisch fregat Louise-Marie (in 
het kader van de operatie-Atalanta) waarbij zeven Somalische piraten zouden zijn gear-
resteerd” (nr. 1317), van mevrouw Annick Ponthier aan de minister van Landsverdedi-
ging over “de operatie-Atalanta en het daarin kaderende recente incident met het Belgisch 
fregat Louise-Marie” (nr. 1325) en van de heer Theo Francken aan de minister van Lands-
verdediging over “de arrestatie van piraten door de Louise-Marie” (nr. 1326), Beknopt 
Verslag, Kamer, Commissie voor de Landsverdediging, zittingsperiode 2010-2011, zitting 
van woensdag 1 december 2010, Voormiddag, p. 13 tot 15, inz. p. 14.
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In antwoord op een parlementaire vraag heeft Staatssecretaris 
Carl Devlies in naam van de minister van Justitie daaraan toe-
gevoegd : “De federale procureur deelt de minister (van Justitie) 
mee dat hij zich bij zijn beslissing laat leiden door de aanwezig-
heid van een Belgisch belang. Daaronder verstaat hij een Bel-
gisch schip of een schip onder Belgische vlag dat het voorwerp 
uitmaakt van de daad van piraterij, of een Belgisch onderdaan 
die naar aanleiding van de daad van piraterij wordt gedood, ern-
stig gewond of ernstig bedreigd wordt. Geen enkele van de ver-
melde criteria was in deze zaak vervuld. (…) Het dossier weegt 
niet licht, maar de federale procureur heeft de zaak getoetst aan 
een aantal vooraf vastgelegde en door het College van procureurs-
generaal gevalideerde criteria, waarop hij heeft vastgesteld dat 
er geen Belgische belangen zijn geschaad. Hij heeft vervolgens 
besloten dat de zeven piraten niet zouden worden vervolgd in ons 
land. Bovendien werden de piraten opgepakt in de Keniaanse 
territoriale wateren en Kenya heeft zich steeds bereid getoond 
piraten te vervolgen.

(…)
Intussen is gebleken dat een van hen ook betrokken zou zijn 

geweest bij de kaping van het Belgisch schip Pompei in april-juni 
2009 (22). Zijn foto werd door drie opvarenden van de Pompei 
herkend. De onderzoeksrechter te Brugge heeft de betrokkene op 
2 december 2010 onder voorlopig aanhoudingsbevel geplaatst en 
het is de bedoeling om hem zo snel mogelijk naar België over te 
brengen” (23).

Voor de Commissie voor de Landsverdediging van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers heeft de heer minister Pieter De 
Crem voorts gepreciseerd : “Een van de vermoedelijke piraten 
wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de kaping 
van de Pompei. Hij werd op 3 december (2010) van op afstand 

 (22) Betreffende de zaak van de Pompei, zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie 
moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. 
marit. franç., december 2010-720, p. 951 e.v. (uittreksels) ; “De strijd tegen de moderne 
piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde 
Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, p. 1026 e.v., nr. 7.

 (23) Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over “het niet 
vervolgen van internationale piraten door de Belgische justitie” (nr. 1402), Beknopt 
Verslag, Kamer, Commissie voor de Justitie, zittingsperiode 2010-2011, zitting van dinsdag 
7 december 2010, Namiddag, p. 31 tot 33, inz. p. 32 en 33.
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ondervraagd door een onderzoeksrechter. Er werd een voorlopig 
aanhoudingsmandaat tegen hem uitgevaardigd” (24).

In mijn openingsrede 2010 heb ik proberen uit te leggen dat, 
volgens mij, uit de bewoordingen van en het onderling verband 
tussen de artikelen 58, tweede lid, 86, in het bijzonder in fine, 100 
en 101 van het Verdrag van Montego Bay, volgt dat de daad van 
piraterij in de zin van dat Verdrag een daad is, begaan “in volle 
zee”, buiten de zones die onder de “rechtsmacht” van de Staat 
of binnen de “exclusieve economische zone” vallen, voor “per-
soonlijke doeleinden” en ik heb ook de opmerking gemaakt dat 
de omschrijving van de daad van piraterij in de zin van artikel 3 
van de Belgische wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee, en dat is iets waarover ik mij verheug, 
aansluit bij de omschrijving van de daad van piraterij in de zin 
van het Verdrag van Montego Bay zoals ik ze zelf interpreteer, 
met andere woorden door in die omschrijving ook de daad op te 
nemen die in de exclusieve economische zone is gepleegd (25).

Uit de voormelde verklaringen van de minister van Lands-
verdediging blijkt dat de “Louise-Marie” de piraten gevangen 
heeft genomen “ter hoogte van de Keniaanse kust”, met andere 
woorden, lijkt mij, in volle zee ter hoogte van Kenya. Voor het 
Parlement was er evenwel ook sprake van “de Keniaanse territo-
riale wateren”.

Ik ben geneigd te denken dat, te dezen, de juridische gevolgen 
ongetwijfeld niet fundamenteel anders zouden zijn indien zou 
blijken dat de piraten in de Territoriale zee van Kenya waren 
gevat. Op grond van het door beschaafde landen erkende alge-

 (24) Vraag van de heer Gerald Kindermans aan de minister van Landsverdediging over 
“een recente operatie door het Belgisch fregat Louise-Marie (in het kader van de operatie-
Atalanta) waarbij zeven Somalische piraten zouden zijn gearresteerd” (nr. 1496), Beknopt 
Verslag, Kamer, Commissie voor de Landsverdediging, zittingsperiode 2010-2011, zitting 
van donderdag 9 december 2010, Namiddag, p. 12 en 13, inz. p. 13.

 (25) Zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 
maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. franç., december 2010-720, 
p. 951 e.v. (uittreksels) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart 
belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-
11, p. 1026 e.v., nrs 15 en 16. Zie ook L. le hardij de beaulieu, “La nouvelle législation 
belge relative à la piraterie maritime”, Revue internationale de droit comparé (R.I.D.C.), 
nr. 3-2010, p. 744.
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meen rechtsbeginsel (26) “Male captus, bene detentus”, dat in het 
Eichman-proces werd toegepast, ben ik van mening dat de Bel-
gische overheid kan tussenkomen op het grondgebied van een 
andere Staat om Somalische piraten aan te houden en die piraten 
gevangen mag houden als de toestemming is verkregen van de 
betrokken Staat, wat volgens mij, in het geval van Kenya, op het 
eerste zicht geen groot probleem lijkt te zijn (27).

 (26) Zie het Handvest van de Verenigde Naties en het Statuut van het Internationaal 
Gerechtshof, getekend te San Francisco op 26 juni 1945 en goedgekeurd door de Belgische 
Wet van 14 december 1945, inzonderheid het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, 
art. 38.1.c.

 (27) Over het beginsel “Male captus, bene detentus”, zie P. simon, “XVIIIe Journée 
Ripert organisée par l’Association française du droit maritime (AFDM), Paris, 28 juin 2010, 
Synthèse des travaux”, Dr. marit. franç., oktober 2010, p. 813. Merk eveneens op : het arrest 
van het Franse Hof van Cassatie van 16 september 2009 in de zaak “Navire Le Ponant”, in 
zake van Ali Samatar e.a. (Cass. fr. 16 september 2009, Dr. marit. franç., november 2009, 
p. 932, Commentaar van P. Bonassies). Dat arrest van de “Chambre criminelle” betreft de 
eerbiediging van de voorwaarden van artikel 5.3. van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat bepaalt dat een ieder die gearres-
teerd of gedetineerd is, overeenkomstig lid 1 (c) van dit artikel, onverwijld voor een rechter 
moet worden geleid of voor een andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is 
rechterlijke macht uit te oefenen en het recht heeft binnen een redelijke termijn berecht 
te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. Dat arrest is evenwel ook 
interessant voor de impliciete toepassing die het maakt van het beginsel “Male captus, bene 
detentus”. Volgens het arrest van het Franse Hof van Cassatie blijkt uit de vermeldingen van 
het bestreden arrest van het hof van beroep te Parijs en uit de stukken van de rechtspleging, 
dat op 5 april 2008, nadat de dag ervoor een Frans cruise zeilschip, Le Conant, met dertig 
bemanningsleden aan boord waaronder verschillende Fransen, door piraten voor de Soma-
lische kust was aangevallen en gekaapt, de Federale Overgangsregering van de Republiek 
Somalie (FOR) een mondelinge nota tot de Franse autoriteiten heeft gericht met de machti-
ging om de Somalische territoriale wateren binnen te dringen, het Somalische grondgebied 
te overvliegen en alle nodige maatregelen te nemen, met inbegrip van de aanwending van 
aangepast geweld om de crisis op te lossen, en dat, op 11 april 2008, nadat Frankrijk losgeld 
had betaald en de gijzelaars waren vrijgelaten, zes verdachten van Somalische nationaliteit 
op het Somalische grondgebied door de Franse strijdkrachten werden onderschept, waarbij 
een deel van het losgeld en de wapens werden gerecupereerd. Het arrest van het Franse Hof 
van Cassatie beslist : “Attendu que, si c’est à tort que la chambre de l’instruction énonce 
que les suspects, placés sous le contrôle de l’autorité militaire française dès leur interpel-
lation sur le territoire somalien, le 11 avril 2008, ne relevaient de la ‘juridiction’ française, 
au sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’à partir du 
15 avril 2008, 15 heures, date à laquelle la décision de les transférer en France, prise avec 
l’accord des autorités somaliennes, a été portée à la connaissance des autorités françaises et 
aussitôt mise en œuvre, l’arrêt (attaqué) n’encourt pas la censure dès lors que des circons-
tances insurmontables, caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en 
vue du transfert des six suspects en France, justifiaient leur privation de liberté pendant 
près de cinq jours, avant que leur placement en garde à vue ne fût régulièrement ordonné, le 
16 avril 2008, à partir de 7h15”. Met andere woorden, onoverkomelijke omstandigheden die 
gekenmerkt worden door het wachten op toestemming van de bevoegde buitenlandse over-
heid, verantwoorden dat verdachten gedurende meerdere dagen van hun vrijheid worden 
beroofd, vooraleer zij op regelmatige wijze onder voorlopige hechtenis worden geplaatst De 
waarheid noopt echter te vermelden dat het arrest van het Franse Hof van Cassatie van 
16 september 2009 aan kritiek onderhevig was : zie noot van S. touze onder het arrest, Rev. 
gén. dr. internat. 2010, nr. 4, dl. 114, p. 904 e.v.
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Men weet echter wat te dezen, in de praktijk, met de ver-
dachten van piraterij is gebeurd, behalve met die ene die door de 
federale procureur wordt vervolgd : zij werden door de Keniaanse 
autoriteiten vrijgelaten (28).

11. Het fregat “Louise-Marie” is de haven van Zeebrugge 
binnengevaren op 7 februari 2011, na vier maanden strijd te 
hebben geleverd tegen de piraterij op zee. De terugkeer vond 
plaats onder betrekkelijke onverschilligheid vanwege de media, 
ten minste aan Franstalige zijde, wat volgens mij betreurens-
waardig is (29).

afdeling 2. — de mogelijkheid om in belgië gevallen 
van piraterij te bestraffen en te vervolgen

§ 1. — De strafbaarheid in België van handelingen van 
maritieme piraterij in de periode tot de Wet van 30 december 

2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee.

12. In eerste instantie rijst de vraag naar de strafbaarheid in 
België van handelingen van maritieme piraterij en zeeroverij (30). 
Daarbij zal in eerste instantie gekeken worden naar het begrip-
penarsenaal waarover men beschikte in België tot aan de recente 
inwerkingtreding van de Wet van 30 december 2009 betreffende 
de strijd tegen piraterij op zee (31) ; die nieuwe wet is, ingevolge 
artikel 8 ervan, in werking getreden op de dag waarop zij in het 
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, hetzij op 14 januari 2010. 
De daarin vastgestelde strafbaarstellingen zullen dan ook slechts 
toegepast kunnen worden op feiten die zich na de inwerkingtre-
ding ervan hebben voorgedaan. Voor feiten van voor de inwer-
kingtreding van de nieuwe wetgeving, zal men zijn toevlucht 

 (28) Zie Vraag van de heer Filip De Man aan de minister van Landsverdediging over 
“de rules of engagement tijdens de opdracht van het fregat Louise-Marie” (nr. 2671), Inte-
graal Verslag met vertaald beknopt verslag van de toespraken, Kamer, Commissie voor 
de Landsverdediging, zittingsperiode 2010-2011, zitting van Woensdag 16 februari 2011, 
Voormiddag, p. 7 e.v.

 (29) Zie evenwel VSOA Openbaar ambt, maandblad “argument”, maart 2011, nr. 13, 
p. 23.

 (30) Dat hier in eerste instantie als “generieke” term wordt beschouwd.
 (31) B.S.14 januari 2010.
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moeten nemen tot andere strafbaarstellingen die overigens ook 
na de Wet van 30 december 2009 relevant kunnen blijven (32). Na 
een overzicht van de strafbepalingen die buiten het kader van de 
Wet van 30 december 2009 in aanmerking kunnen komen voor de 
berechting van gevallen van maritieme piraterij, zullen de rele-
vante bepalingen uit de Wet van 30 december 2009 zelf aan bod 
komen.

13. Hoewel dit blijkens de context wellicht niet het geval is 
met de actuele gevallen van piraterij voor de Somalische kust 
en de kust van andere landen van Oost-Afrika, is het in beginsel 
niet uitgesloten dat handelingen van piraterij konden worden 
beschouwd als terroristische misdrijven in de zin van het Straf-
wetboek (33). De wetgever heeft ook uitdrukkelijk in deze moge-
lijkheid voorzien. Overeenkomstig artikel 137, § 1 Strafwetboek 
wordt immers als terroristisch misdrijf aangemerkt, het misdrijf 
bepaald in de §§ 2 en 3 dat door zijn aard of context een land of 
een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk 
gepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees 
aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie 
op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich 
onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, 
economische of sociale basisstructuren van een land of een inter-
nationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. 
Overeenkomstig § 2 van artikel 137 Strafwetboek wordt onder 
meer als terroristisch misdrijf onder de voorwaarden bepaald 
in § 1 aangemerkt : 6° het zich door bedrog, geweld of bedrei-
ging jegens de kapitein meester maken van een schip, bedoeld in 
artikel 33 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van 
het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevis-
serij. Indien derhalve de kaping van een zeeschip — het zich 
door bedrog, geweld of bedreiging jegens de kapitein meester van 
het schip maken — gebeurt onder de voorwaarden van de eerste 

 (32) De nieuwe wetgeving heeft de desbetreffende strafbaarstellingen die — zoals nog 
zal blijken — in het Strafwetboek en de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij vervat zitten, niet afgeschaft.

 (33) Ook ten aanzien van de kaping van het Franse schip “Le Ponant” blijkt de kwalifi-
catie van terroristisch misdrijf niet te zijn weerhouden. Zie ook : G. poisonnier, “Les pirates 
de la Corne de l’Afrique et le droit fançais”, D. 2008, (2097) 2098.
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paragraaf van artikel 137 Strafwetboek, zal het als terroristisch 
misdrijf kunnen worden gekwalificeerd.

14. Overigens kunnen nog andere handelingen dan de kaping 
van een schip die door de wet van 5 juni 1928 houdende herzie-
ning van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de 
zeevisserij worden bestraft, ingevolge artikel 137, § 2 Strafwet-
boek als terroristisch misdrijf worden aangemerkt, indien ze 
worden gepleegd onder de voorwaarden bedoeld in de eerste para-
graaf van artikel 137 Strafwetboek. Het gaat meer bepaald om : 
de grootschalige vernieling of beschadiging bedoeld in artikel 15 
van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- 
en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij waardoor 
mensenlevens in gevaar worden gebracht of aanzienlijke econo-
mische schade wordt aangericht (34) (4°) en de strafbare feiten 
bedoeld in artikel 14 van de wet van 5 juni 1928 houdende herzie-
ning van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de 
zeevisserij, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht 
(8°) (35).

15. Los van de context van het terroristisch misdrijf, wordt 
de kaping van een schip bestraft in artikel 33, eerste alinea van 
de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 

 (34) Artikel 15 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij bestraft de opzettelijke vernieling, 
onbruikbaarmaking of achterlating van scheepsmateriaal met gevangenisstraf van vijftien 
dagen tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro of met een van die 
straffen alleen. Pas indien daardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht of aanzien-
lijke economische schade wordt aangericht, kan er sprake zijn van een terroristisch misdrijf 
in de zin van artikel 137, § 2, 4° Strafwetboek voor zover het gepleegd is in de omstandig-
heden bedoeld in artikel 137, § 1 Strafwetboek. Voor een meer diepgaand onderzoek van de 
wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koop-
vaardij en de zeevisserij, en voor de nuancering die zich soms opdringt, zie J.F. leclercq, 
“De wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koop-
vaardij en de zeevisserij, een minder bekend recht ?”, De wet voorbij. Liber Amicorum luc 
Huybrechts, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2010, p. 207 ev.

 (35) Artikel 14 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Straf-
wetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij bestraft het maken van vuur op plaatsen aan 
boord waar zulks verboden is, of het betreden van die plaatsen met vuur of met voorwerpen 
of stoffen die brand kunnen veroorzaken, indien door die handelingen brand aan boord is 
ontstaan, met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig 
euro tot driehonderd euro of met een van die straffen alleen. Pas indien daardoor mensen-
levens in gevaar worden gebracht, kan er sprake zijn van een terroristisch misdrijf in de 
zin van artikel 137, § 2, 8° Strafwetboek voor zover het gepleegd is in de omstandigheden 
bedoeld in artikel 137, § 1 Strafwetboek.
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Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij dat bepaalt dat 
zij die zich door bedrog, geweld of bedreigingen jegens de kapi-
tein meester maken van het schip, gestraft worden met opslui-
ting van tien tot vijftien jaar (36). De tweede alinea van dat 
artikel 33 bepaalt dat indien zij officier of leider van de samen-
spanning zijn, zij dan worden gestraft met opsluiting van vijftien 
jaar tot twintig jaar. Die laatste hypothese — leiderschap van 
een samenspanning — betreft het geval van een samenspanning 
waardoor men zich meester maakt van het schip en het schip 
dus kaapt ; ingevolge artikel 32, tweede lid van de wet van 5 juni 
1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor 
de koopvaardij en de zeevisserij wordt onder samenspanning 
verstaan het besluit om te handelen, na beraming genomen door 
verscheidene personen, waaronder ten minste twee opvarenden. 
Opvarenden zijn overeenkomstig artikel 4 de schepelingen en 
de passagiers. Gelet op het feit dat voor een samenspanning 
derhalve vereist is dat schepelingen en passagiers daaraan deel-
nemen, zullen de desbetreffende strafbepalingen in geval van 
piraterij normaal dan ook niet in beeld komen.

 (36) Hier rijst evenwel de vraag of er in dit geval — waarin er geen sprake is van geweld 
dat van een schip naar een ander is gericht — wel sprake is van piraterij of zeeroverij. Zoals 
nog zal blijken, vereist artikel 101 van het Verdrag van Montego Bay dat zulks wel het 
geval is. “Qu’il nous soit permis d’évoquer en quelques mots la condition selon laquelle la 
violence doit être dirigée depuis un navire contre un autre navire. (…) les récents événe-
ments dont fut victime le paquebot italien ‘Achille Lauro’ ont remis en lumière les anci-
ennes controverses relatives au point de savoir si un navire dont l’équipage ou les passagers 
se seraient rendus maîtres, devait ou non être traité comme navire pirate. On considérait, 
d’un côté, que cet événement restait une affaire purement interne au navire, qui, comme 
telle, ne relevait que de la compétence pénale de l’État du pavillon. On faisait valoir, de 
l’autre côté, qu’il n’est guère rigoureux de choisir, comme critère décisif de la piraterie, le 
moyen par lequel les bandits se sont emparés du navire, c’est-à-dire, selon qu’ils venaient 
de l’intérieur ou de l’extérieur de celui-ci”. Zie : G. starkle, “Piraterie en haute mer et 
compétence pénale internationale. À propos de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 
19 juillet 1985”, RDP 1987, (735) 740. Ook elders werd onderstreept dat artikel 101 van het 
Verdrag van Montego Bay twee schepen vereist opdat er van zeeroverij sprake kan zijn. Zie 
o.a. : J.L. jesus, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea : Legal 
Aspects”, International Journal of Marine and Coastal Law 2003, (363) 376-377 : “The two-
vessel requirement leaves out situations in which only one vessel may be involved. The crew 
seizure or passenger takeover of their own vessel are excluded from the definition of interna-
tional sea piracy. (…) Article 101 clearly requires the involvement of two ships” ; T. treves, 
“Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Developments off the Coast of Somalia”, Euro-
pean Journal of International Law 2009, (399) 402. Anders : S.P. menefee, “Foreign Naval 
Intervention in Cases of Piracy : Problems and Strategies”, International Journal of Marine 
and Coastal Law 1999, (353) 358.
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16. Los van het geval van samenspanning, wordt het feit 
van zich door bedrog, geweld of bedreigingen jegens de kapitein 
meester te maken van het schip, op verschillende wijzen bestraft 
al naar gelang de voorwaarden of omstandigheden waaronder 
zulks gebeurde.

17. Inderdaad, het basismisdrijf van het zich door bedrog, 
geweld of bedreigingen jegens de kapitein meester te maken van 
eens schip, is — zoals reeds bleek — vervat in artikel 33, eerste 
alinea van de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij dat 
voorziet in opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. De straffen 
zijn overeenkomstig artikel 34, eerste alinea van de Wet van 
5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 
voor de koopvaardij en de zeevisserij, opsluiting van vijftien tot 
twintig jaar of van twintig tot dertig jaar, indien het geweld of de 
bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blij-
vende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, 
hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij 
een zware verminking veroorzaakt. De tweede alinea van voor-
meld artikel 34 bepaalt dan dezelfde straffen worden opgelegd 
aan de schuldigen die lichamelijke folteringen hebben gepleegd. 
Indien de bedreiging of het geweld, gepleegd zonder oogmerk te 
doden, toch de dood veroorzaakt, worden de schuldigen, volgens 
de onderscheiding in artikel 33 (37), veroordeeld tot opsluiting 
van twintig jaar tot dertig jaar of tot levenslange opsluiting (38). 
Het gaat met andere woorden om criminele straffen.

18. Ook is voorzien in een aparte bestraffing van een voorbe-
reidende handeling : overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 
5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 
voor de koopvaardij en de zeevisserij wordt de doodslag gepleegd 
om de in artikel 33 omschreven misdaad te vergemakkelijken, 
gestraft met levenslange opsluiting.

 (37) Dit wil dus zeggen al naar gelang zij al dan niet officier of leider van de samenspan-
ning zijn.

 (38) Artikel 35 van de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij.
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19. Vervolgens kan er worden opgewezen dat de straffen gesteld 
bij de artikelen 33 en 36 ook van toepassing zijn als de voltooiing 
van de misdaad wordt verhinderd door omstandigheden onaf-
hankelijk van de wil van de schuldigen (39). Er wordt evenwel 
geen straf uitgesproken tegen hen die aan de feiten omschreven 
in, onder andere, artikelen 32 en 33 deelnemen, zonder daartoe te 
hebben opgeruid of de leiding te hebben genomen, en zich verwij-
deren op de eerste waarschuwing van de kapitein of van een offi-
cier (40).

20. Uiteraard, en vooral, dient hier gewezen te worden op de 
bepaling van artikel 68 van de Wet van 5 juni 1928 houdende 
herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij 
en de zeevisserij. Overeenkomstig dat artikel wordt iedere kapi-
tein die daden van zeeroverij pleegt, gestraft met opsluiting 
van vijftien tot twintig jaar terwijl de opvarenden, schuldig 
aan dezelfde feiten, worden gestraft met opsluiting van tien 
jaar tot vijftien jaar. Indien in deze beide gevallen onvrijwillige 
doding heeft plaatsgehad, is de straf opsluiting van twintig tot 
dertig jaar, terwijl de vrijwillige doding in die gevallen wordt 
bestraft met levenslange opsluiting. Aldus is duidelijk dat zeero-
verij strengt wordt bestraft. Bovendien bestraft artikel 69 van 
dezelfde wet met levenslange opsluiting de kapitein die zijn schip 
opzettelijk in de macht van zeerovers brengt en worden de mede-
plichtigen hierbij met de onmiddellijk lagere straf bestraft. Met 
dezelfde straf worden gestraft de schepelingen die tegen de wil 
van de kapitein, het schip in de macht van zeerovers brengen. 
Tenslotte bepaalt artikel 70 van dezelfde wet dat de eigenaar of 
de reder van een Belgisch schip die het, zonder vergunning van 
de bevoegde overheid, voor de kaapvaart of de oorlog uitrust of 
laat uitrusten, wordt gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar 
terwijl met gevangenisstraf van drie tot vijf jaar wordt gestraft 
de schepeling die willens en wetens zijn diensten verleent aan een 

 (39) Artikel 37 van de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij.

 (40) Artikel 38, eerste alinea van de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van 
het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij. Merk hierbij op dat de 
tweede alinea van voormeld artikel 38 daaraan toevoegt dat, in de gevallen van de artikelen 
29, 32 en 33 de daden van verzet van de kapitein en van de hem trouw gebleven personen, 
met inachtneming van de omstandigheden, kunnen worden beschouwd als noodweer.
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wederrechtelijk voor de kaapvaart of de oorlog uitgerust schip. 
Het zullen wellicht deze bepalingen zijn die in eerste instantie bij 
zeeroof in aanmerking zullen komen.

21. Verder zij hier nog gewezen worden op artikel 44, § 1 van 
de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- 
en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij dat in 
bestraffing voorziet van de persoon die zonder voorafgaande 
toestemming van de kapitein, zijn plaatsvervanger of degene die 
de verantwoordelijkheid voor het schip draagt, zich bevindt aan 
boord van een Belgisch schip of, in de Belgische wateren, aan 
boord van een vreemd schip, voor zover, in dit laatste geval de 
inscheping of ontscheping in die wateren heeft plaats gehad.

22. Kortom, er blijkt uit bovenvermeld overzicht dat ook in de 
periode voor de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee, daden van piraterij en zeeroverij naar 
Belgisch recht inderdaad principieel strafbaar zijn. Wél moet er 
worden op gewezen dat ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wet 
van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwet-
boek voor de koopvaardij en de zeevisserij, de bepalingen van dit 
wetboek van toepassing zijn op ieder die is ingeschreven op de 
monsterrol van een Belgisch koopvaardijschip of vissersvaartuig 
of die aan boord is toegelaten om de reis te maken. In afwijking 
daarvan, zijn overeenkomstig artikel 3, zesde alinea van de voor-
melde wet evenwel de straffen gesteld bij de artikelen 19, 20, 23, 
32, 33, 41, 43, 44, 45bis,§ 4, 46, § 3, 47, 57, 60 en 61 toepasselijk 
op ieder die schuldig is aan de aldaar omschreven misdrijven. 
Daaruit moet dan ook volgen dat van de hierboven aangehaalde 
bepalingen uit de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, 
enkel het misdrijf van artikel 33 als zodanig toepasselijk zou 
kunnen zijn op derden, met andere woorden, op personen die niet 
op de monsterrol van een Belgisch koopvaardijschip of visser-
vaartuig zijn ingeschreven of die niet aan boord zijn toegelaten om 
de reis te maken. Anders gezegd enkel het misdrijf van artikel 33 
lijkt daardoor mogelijks in aanmerking te komen voor toepas-
sing ten aanzien van niet-Belgische daders, doch niet de overige 
gevallen van toepassing van artikel 33 in omstandigheden geëx-



— 30 —

pliciteerd in de artikelen 34 tot en met 37 van de Wet van 5 juni 
1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor 
de koopvaardij en de zeevisserij. Ook artikel 68 dat, zoals gezien 
de kapitein die daden van zeeroverij pleegt, bestraft, kan immers 
ingevolge artikel 3 van dezelfde wet slechts toepassing vinden 
ten aanzien van personen die ingeschreven zijn op de monsterrol 
van Belgische koopvaardijschepen (41). Een en ander kan uiter-
aard niet los gezien worden van de relevante rechtsmachtbepa-
lingen uit het Belgische recht, die overigens óók vervat zitten in 
de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, benevens de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering samen 
met internationale verdragsbepalingen (42).

23. Indien er sprake is van gijzeling, komt mogelijks ook 
artikel 347bis Strafwetboek in beeld. Die bepaling kan weliswaar 
in de context van de piraterij toepassing vinden, doch is uiter-
aard niet tot dat kader beperkt. Overeenkomstig artikel 347bis, 
§ 1 Strafwetboek is gijzeling de aanhouding, de gevangenhouding 
of de ontvoering van personen om deze borg te doen staan voor 
de voldoening van een bevel of een voorwaarde, onder meer een 
misdaad of een wanbedrijf voor te bereiden of te vergemakke-
lijken, de vlucht, de ontvluchting van de daders van een misdaad 
of een wanbedrijf of hun medeplichtigen in de hand te werken, 
hun vrijlating te verkrijgen of ze hun straf te doen ontgaan. Daar-
naast is het ook niet uitgesloten dat de strafbepalingen inzake 
bendevorming en criminele organisaties in beeld komen indien de 
voorwaarden van de artikelen 322 tot 324 Strafwetboek en van 
de artikelen 324bis en volgende Strafwetboek zijn vervuld.

 (41) Cf. E. david, “Greenpeace : des pirates !”, BTIR 1989, (295) 299 en de verwijzingen 
aldaar.Zie evenwel Cass. 12 november 1968 (A.C. 1969, 275 ; Bull. et Pas. 1969, I, 261). 
Dat arrest beslist dat de loods die zich schuldig maakt aan een misdrijf, omschreven bij de 
artikelen 52 of 53 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Straf-
wetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, krachtens artikel 54 gestraft kan worden 
met de bij bedoelde artikelen 52 en 53 gestelde straffen, zelfs indien hij op het ogenblik 
van het misdrijf een vreemd schip loodste. Het arrest wijst met name erop dat het eerste 
lid van artikel 3 van de wet van 5 juni 1928 weliswaar het principe stelt dat de personen 
die op de monsterrol van de bemanning van een Belgisch koopvaardij- of vissersvaartuig 
zijn ingeschreven of aan boord zijn toegelaten om de reis te doen aan de bepalingen van 
die wet onderworpen zijn,en dat het laatste lid van dit artikel afwijkingen van dit principe 
vermeldt die echter niet de enige zijn.

 (42) Zie ook verder infra, nrs. 26 ev.
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24. Daarnaast zou ook artikel 406 Strafwetboek mogelijks 
toepasselijk kunnen zijn ten aanzien van piraten. Overeenkom-
stig het eerste lid van dat artikel wordt met opsluiting van vijf 
jaar tot tien jaar gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de 
spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door 
enige handeling die een aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, 
de kunstwerken of het materieel, of door enige andere handeling 
die het verkeer met of het gebruik van vervoermiddelen gevaar-
lijk kan maken of die ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik 
of het verkeer van die vervoermiddelen. Buiten de gevallen van 
het vorige lid wordt met gevangenisstraf van acht dagen tot drie 
maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot duizend 
frank gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de 
weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enig voorwerp 
dat een belemmering voor het verkeer met of voor het gebruik 
van vervoermiddelen uitmaakt (43).

25. Volledigheidshalve kan hier nog gewezen worden op de 
bepaling van artikel 521 Strafwetboek dat mogelijks ook rele-
vant kan zijn terzake handelingen van maritieme piraterij. 
Overeenkomstig het eerste lid van die bepaling wordt gestraft 
met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar de persoon die, buiten 
de gevallen in de artikelen 510 tot 520 genoemd (44), door welk 
middel ook, onder meer, schepen of vaartuigen die aan een ander 
toebehoren, geheel of gedeeltelijk vernielt. Het tweede lid van 
artikel 521 Strafwetboek bepaalt dat bij onbruikbaarmaking met 
het oogmerk om te schaden, de straf vijftien dagen tot drie jaar 
gevangenis en geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank 
is.

26. Overigens heeft de wetgever het nodige gedaan om inter-
nationale verdragsteksten ter bestrijding van handelingen van, 
onder meer, zeeterrorisme in ons land van toepassing te laten 
worden. Inderdaad, er is immers de wet van 14 maart 2005 
houdende instemming met volgende Internationale Akten : 
1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen 
gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot 

 (43) Artikel 406, tweede lid Strafwetboek.
 (44) Bedoeld is brandstichting.
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bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de 
veiligheid van vaste platforms op het continentale plat gedaan 
te Rome op 10 maart 1988 (45). Met die wet werden — zij het 
eerder laat (46) — rechtsinstrumenten die in het kader van de 
Organisatie van de Verenigde Naties werden uitgewerkt, toepas-
selijk in ons land (47). De doelstelling van beide instrumenten is 
tweevoudig : enerzijds wensen zij een aantal opzettelijk gestelde 
wederrechtelijke handelingen tegen de veiligheid van de zeevaart 
en de veiligheid van de vaste platforms op het continentale plat 
strafbaar te stellen. Anderzijds wensen zij de gerechtelijke samen-
werking te organiseren die is vereist om dergelijke misdrijven op 
internationaal niveau te bestraffen, zulks via de uitlevering en de 
wederzijdse rechtshulp (48). Naderhand werden in het kader van 
de Internationale Maritieme Organisatie nog twee protocollen 
afgesloten die het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke 
gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart ener-
zijds (49) en anderzijds het Protocol tot bestrijding van weder-

 (45) B.S. 23 mei 2005.
 (46) Het Verdrag en het Protocol zijn in België in werking getreden op 10 juli 2005. 

De ondertekening van beide rechtsinstrumenten door ons land dateert van 9 maart 1989. 
Op internationaal vlak waren zowel het Verdrag als het Protocol reeds op 1st maart 1992 in 
werking getreden.

 (47) Zie : Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming met 
volgende Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van weder-
rechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale 
plat, gedaan te Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 2.

 (48) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming met volgende 
Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 4.

 (49) Zo wordt onder meer een artikel 3bis in het verdrag van Rome van 10 maart 
1988 tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de 
zeevaart gevoegd, dat bepaalt dat “a person commits an offence within the meaning of the 
Convention if that person unlawfully and intentionally :
—  when the purpose of the act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to 

compel a Government or an international organization to do or to abstain from any act : 
uses against or on a ship or discharging from a ship any explosive, radioactive material 
or BCN (biological, chemical, nuclear) weapon in a manner that causes or is likely to 
cause death or serious injury or damage ; discharges, from a ship, oil, liquefied natural 
gas, or other hazardous or noxious substance, in such quantity or concentration that 
causes or is likely to cause death or serious injury or damage ; uses a ship in a manner 
that causes death or serious injury or damage ;

—  transports on board a ship any explosive or radioactive material, knowing that it is 
intended to be used to cause, or in a threat to cause, death or serious injury or damage 
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rechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste 
platforms op het continentale plat wijzigen. Deze protocollen van 
14 oktober 2005 traden evenwel nog niet in werking.

27. Het verdrag is van toepassing op schepen (50) ; ingevolge 
artikel 1 ervan moet worden verstaan onder “schip” : een vaar-
tuig, ongeacht het type, dat niet permanent met de zeebodem 
is verbonden, met inbegrip van dynamisch gedragen vaar-
tuigen, onderwatervaartuigen en andere vaartuigen in drij-
vende toestand. Evenwel vindt het verdrag ingevolge artikel 2 
ervan geen toepassing op oorlogsschepen of schepen in eigendom 
of beheer van een Staat die dienst doen als marinehulpschip 
of worden gebruikt ten behoeve van de politie, of uit de vaart 
genomen of opgelegde schepen. Bovendien laat dit verdrag ook 
de immuniteiten van oorlogsschepen en andere staatsschepen die 
niet voor handelsdoeleinden worden gebruikt, onverlet. Aldus 
blijkt dat het verdrag beoogt wél toepassing te vinden op de 
commerciële scheepvaart die overigens ook geviseerd blijkt te 
zijn door de handelingen van maritieme piraterij voor de Oost-
Afrikaanse kust. Volledigheidshalve dient wel te worden onder-
streept dat het verdrag dan wel slechts toepassing vindt indien 
het schip wateren in-, uit- of doorvaart, dan wel volgens het 

for the purpose of intimidating a population, or compelling a Government or an interna-
tional organization to do or to abstain from doing any act ;

—  transports on board a ship any BCN weapon, knowing it to be a BCN weapon ;
—  any source material, special fissionable material, or equipment or material especially 

designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, 
knowing that it is intended to be used in a nuclear explosive activity or in any other 
nuclear activity not under safeguards pursuant to an IAEA comprehensive safeguards 
agreement ; and

—  transports on board a ship any equipment, materials or software or related technology 
that significantly contributes to the design, manufacture or delivery of a BCN weapon, 
with the intention that it will be used for such purpose”.

Zie hierover verder ook nog bij o.m. : P. gautier, “Quelques observations sur le soi-
disant caractère inadapté du droit international face aux actes de criminalité en mer”, in le 
hardÿ de beaulieu (uitg.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux consé-
quences juridiques, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (51) 61-62 ; F. marti-
neau en A. salliou, “Défense et sécurité”, Annuaire du droit de la mer 2005, Paris, Pedone, 
(493) 514-517 ; E. somers, “Piraterie maritime et droit international”, in le hardÿ de beau-
lieu (uitg.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux conséquences juridi-
ques, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (11) 26-27.

 (50) Gelet op het onderwerp van de hier bestudeerde materie, gaan we dan ook verder 
voorbij aan het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de 
veiligheid van vaste platforms op het continentale plat.
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vaarschema zal in-, uit- of doorvaren, welke zijn gelegen buiten 
de buitengrenzen van de territoriale zee van één Staat, of de 
zijgrenzen van zijn territoriale zee met aangrenzende Staten (51). 
Het internationale karakter is derhalve het sleutelbegrip voor 
het toepassingsgebied van het verdrag dat enerzijds ertoe strekt 
bepaalde feiten te bestraffen en anderzijds de rechtshulp en de 
uitlevering te regelen (52).

28. Naast de verplichting voor de verdragsstaten om op een 
aantal strafbare feiten passende straffen te stellen, bevat het 
verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, onder meer regels over de 
bevoegdheid van de nationale rechtbanken, uitlevering en weder-
zijdse rechtshulp. Inderdaad, overeenkomstig artikel 5 van het 
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, zijn elk van de verdragspar-
tijen verplicht op de in artikel 3 van het verdrag genoemde straf-
bare feiten passende straffen te stellen die rekening houden met 
de ernst van de feiten.

29. Voormeld artikel 3 bepaalt in zijn eerste alinea dat aan 
een strafbaar feit zich schuldig maakt hij die wederrechtelijk en 
opzettelijk :
a) door geweld, bedreiging met geweld of enige andere vorm van 

vreesaanjaging een schip in zijn macht brengt of houdt ; of
b) een daad van geweld begaat tegen een persoon aan boord van 

een schip, indien daardoor de veilige vaart van dat schip in 
gevaar kan worden gebracht ; of

c) een schip vernielt of schade toebrengt aan een schip of zijn 
lading waardoor de veilige vaart van het schip in gevaar kan 
worden gebracht ; of

 (51) Art. 4.1 van het Verdrag. Indien het verdrag niet van toepassing is op grond 
van artikel 4.1, is het niettemin ingevolge artikel 4.2 van toepassing indien de dader of de 
vermoedelijke dader wordt aangetroffen op het grondgebied van een andere dan de in het 
eerste lid bedoelde Staat-Partij.

 (52) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming met volgende 
Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 6.
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d) op een schip, op welke wijze ook dan ook, een voorwerp of 
substantie plaatst of doet plaatsen waarmee dat schip kan 
worden vernield of aan dat schip of aan zijn lading schade kan 
worden toegebracht waardoor de veilige vaart van dat schip 
in gevaar wordt gebracht of in gevaar kan worden gebracht ; of

e) navigatiehulpmiddelen voor de zeevaart vernielt of ernstig 
beschadigt, dan wel hun werking ernstig stoort, indien daar-
door de veilige vaart van het schip in gevaar kan worden 
gebracht ; of gegevens doorgeeft waarvan hij weet dat zij 
onjuist zijn, daardoor de veilige vaart van een schip in gevaar 
brengend ; of

f) in verband met het plegen of de poging tot het plegen van 
één van de sub a) tot en met f) genoemde strafbare feiten een 
persoon verwondt of doodt.

Artikel 3, tweede alinea van het verdrag bepaalt vervolgens 
dat aan een strafbaar feit zich eveneens schuldig maakt hij die :
a) een poging doet een in het eerste lid genoemd strafbaar feit te 

plegen ; of
b) een in het eerste lid genoemd strafbaar feit uitlokt of anders-

zins medeplichtige is van een persoon die zulk een strafbaar 
feit pleegt ; of

c) dreigt één der in het eerste lid sub b, c) en e) genoemde straf-
bare feiten te plegen, indien door deze dreiging de veilige 
vaart van het betrokken schip in gevaar kan worden gebracht, 
al dan niet gepaard gaand met een voorwaarde zoals voorzien 
in de nationale wetgeving, die erop is gericht een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon te dwingen tot het verrichten of het 
zich onthouden van een handeling.

30. Artikel 2 van het Protocol tot bestrijding van wederrechte-
lijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms 
op het continentale plat bepaalt van zijn kant een aantal straf-
bare feiten die relatief vergelijkbaar zijn met deze van artikel 3 
van het verdrag. Gelet op het feit dat het Protocol slechts beoogt 
toepassing te vinden ten aanzien van vaste platforms, hetzij een 
kunstmatig eiland, installatie of inrichting die permanent met de 
zeebodem is verbonden ten behoeve van de exploratie of exploi-
tatie van rijkdommen of voor andere economische doeleinden, zal 
dit Protocol hier verder echter buiten beschouwing blijven.
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31. In zijn advies van 25 juni 2003 merkte de afdeling wetge-
ving van de Raad van State op dat de Belgische wetgeving op 
bepaalde punten diende te worden aangepast om ze in overeen-
stemming te brengen met de vereisten van het Verdrag en het 
Protocol. Zo vond de Raad van State dat artikel 328 Strafwet-
boek een beperktere draagwijdte had dan artikel 3.1, f), vermits 
artikel 328 Strafwetboek slechts bepaalt (53) : “Hij die, hetzij 
mondeling, hetzij bij een naamloos ondertekend geschrift, hetzij 
door welke gedraging ook, wetens en willens een vals bericht 
geeft over het bestaan van gevaar voor een aanslag op personen 
of eigendommen, waarop een criminele straf gesteld is, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en 
met geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank”. De rege-
ring oordeelde evenwel dat het strafbaar stellen van de gevolgen 
van het doorgeven van onjuiste gegevens en het beroep op de 
strafbare poging volstonden om aan het verdrag te voldoen en 
dat het derhalve niet nodig was om artikel 328 Strafwetboek 
te wijzigen (54). Daaraan werd toegevoegd dat de bestrijding 
van de misdrijven bepaald in de wet van 5 juni 1928 houdende 
herziening van het tucht- en strafwetboek voor de koopvaardij 
en in het Strafwetboek immers de mogelijkheid bieden “de doel-
stellingen van het verdrag te bereiken. De wet van 19 december 
2003 vult immers de leemten op die de Raad van State had vast-
gesteld. Het was dus niet meer nodig artikel 328 van het Straf-
wetboek te wijzigen (55)”. Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de Memorie Toelichting vermeld, waaruit immers blijkt dat 
de regering van mening was dat de strafbaarstelling van de 
gevolgen van een dergelijke mededeling en de strafbare poging 
volstonden om zich te schikken naar het verdrag. “Bij de boven-

 (53) Zie het advies in : Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 33.
 (54) Zie : Verslag Chevalier bij het Wetsontwerp houdende instemming met de volgende 

Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/2, p. 3.

 (55) Verslag Chevalier bij het Wetsontwerp houdende instemming met de volgende 
Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/2, p. 3.

Met de wet van 19 december 2003 wordt deze betreffende terroristische misdrijven 
bedoeld, B.S. 29 december 2003.
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vermelde gevolgen wordt bijvoorbeeld gedacht aan de bestraffing 
van de wanbedrijven die met name zijn bepaald in de wet van 
5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 
voor de koopvaardij : brandstichting of vernieling, onbruikbaar-
making of achterlating van scheepsmaterieel. Ook de misdaden 
en wanbedrijven tegen personen (Hoofdstuk I van Titel VIII, 
boek II van het Strafwetboek) kunnen worden vermeld : moord, 
doodslag, slagen en verwondingen, foltering, onmenselijke of 
onterende behandeling, alsook misdaden en wanbedrijven tegen 
eigendommen (Titel IX van boek II van het Strafwetboek). Met 
andere woorden er bestaan voldoende straffen om de vereisten 
van het Verdrag te vervullen (56)”.

32. Nochtans oordeelde de Raad van State evenwel ook 
nog dat in het Verdrag en het Protocol een poging om de erin 
bepaalde strafbare feiten te plegen, strafbaar is gesteld, terwijl 
in het Belgische recht een poging niet altijd strafbaar is. “Dit 
is bijvoorbeeld het geval met de wanbedrijven bepaald bij boek 
II, titel VIII, hoofdstuk I, van het Strafwetboek, waarvoor de 
wetgever niet uitdrukkelijk voorzien heeft in een poging tot het 
plegen ervan, met artikel 521, tweede lid, van het Strafwetboek 
en met de artikelen 14 en 15 van de wet van 5 juni 1928 houdende 
herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij 
en de zeevisserij (57)”. De regering merkte dienaangaande echter 
op dat het ging om betrekkelijk minder belangrijke voorbeelden, 
die geen specifieke wijziging van het Strafwetboek vereisten en 
dat bovendien de wet van 19 december 2003 betreffende terro-
ristische misdrijven de vermelde leemten aanvulde, aangezien de 
dreiging terroristische misdrijven te begaan, in deze wet wordt 
behandeld (58). Afgezien van deze enkele kleinere misdrijven die 

 (56) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming met volgende 
Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 5.

 (57) Zie het advies in : Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 33.
 (58) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming met volgende 

Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St. Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 6.
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als voorbeeld werden gegeven door de Raad van State in zijn 
advies, kan dan ook worden besloten dat met bovenvermelde 
bepalingen het Belgische recht voorziet in strafbaarstellingen 
van handelingen zoals vereist in het Verdrag tot bestrijding van 
wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de 
zeevaart. Maritieme piraterij is daardoor principieel strafbaar 
naar Belgisch recht, ook al kunnen niet alle bepalingen ervan 
toegepast worden op eenieder zoals bijvoorbeeld artikel 68 van 
de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij.

§ 2. — De strafbaarheid in België van handelingen van 
maritieme piraterij ingevolge de Wet van 30 december 2009 

betreffende de strijd tegen piraterij op zee.

33. Zoals reeds bleek, werd de Belgische wetgeving recent 
aangepast ingevolge aanneming van een wet die beoogt specifiek 
piraterij op zee te bestraffen. Inderdaad, de Wet van 30 december 
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee (59) beoogt niet 
alleen een stevige wettelijke basis te bieden voor de deelname van 
de Belgische Marine aan de operatie Atalanta (60), doch ook de 
lacune die erin bestond dat er geen geschikt wetgevend instru-
ment bestond dat het de Belgische Marine mogelijk maakte de 
piraterij op zee efficiënt te bestrijden, op te vullen (61). Om die 
reden bevat die wet definities van schepen en piratengroepen, 
creëert het een nieuwe strafbaarstelling van piraterij op zee met 
aangepaste straffen en geeft het de oorlogsschepen en de Belgi-
sche militaire beschermingsteams aan boord van burgerschepen 
de bevoegdheid daden van piraterij te voorkomen en te onder-
drukken (62). Samen met voormelde wet betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee, nam men ook nog de Wet van 30 december 
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging 

 (59) B.S. 14 januari 2010.
 (60) Zie supra, nrs. 1 en 2.
 (61) Zie Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-

terij op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 4-5.
 (62) Zie Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-

terij op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 4-5.
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van het Gerechtelijk Wetboek (63) aan. Die laatste wet beoogt 
een oplossing te bieden voor de strafprocedurele aspecten die 
door het specifieke karakter van de strijd tegen piraterij op zee 
gesteld worden én creëert een extraterritoriale bevoegdheid van 
de Belgische rechtbanken wanneer de feiten gericht zijn tegen een 
Belgisch schip of wanneer piraten aangehouden worden door een 
Belgisch oorlogsschip of door Belgische militairen die bijvoor-
beeld deel uitmaken van een Belgisch militair beschermingsteam 
aan boord van een burgerschip (64).

34. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze nieuwe wetge-
ving geen afbreuk doet aan de onder paragraaf 1 weergegeven 
strafbepalingen. De Wet van 5 juni 1928 houdende herziening 
van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de 
zeevisserij vormt immers een wettelijke basis voor de bestrijding 
van piraterij op zee, maar het toepassingsgebied van de wet van 
5 juni 1928 is — zoals gezien — beperkt tot koopvaardijschepen of 
vissersvaartuigen die de Belgische vlag voeren. Daden van pira-
terij gepleegd tegen Belgische plezierjachten of oorlogsschepen, 
of nog schepen die niet de Belgische vlag voeren, komen derhalve 
op basis van de wet van 5 juni 1928 niet in aanmerking om in 
België vervolgd te worden (65). Kortom, de hierboven vermelde 
strafbepalingen blijven nog steeds toepasselijk, doch de Wet van 
30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
voorziet in specifieke strafbaarstellingen inzake piraterij die, 
anders dan het geval is onder gelding van de Wet van 5 juni 1928, 
niet beperkt zijn tot koopvaardijschepen of vissersvaartuigen die 
de Belgische vlag voeren. In zoverre dit het geval is, zullen de 
strafbaarstellingen uit deze nieuwe wetgeving uiteraard slechts 
toepassing kunnen vinden op feiten die zich sinds de inwerking-
treding ervan voordoen, hetzij sinds 14 januari 2010.

 (63) B.S. 14 januari 2010.
 (64) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 

op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, doc. 52 2215/001, 
p. 4.

 (65) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 5 ; Verslag Hamal bij het 
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en het Wetsontwerp betreffende 
de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., 
Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 4.
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35. Voor toepassing van de Wet van 30 december 2009 betref-
fende de strijd tegen piraterij op zee, worden eerst en vooral een 
aantal begrippen omschreven. Aldus wordt ingevolge artikel 2 
ervan voor toepassing van die wet verstaan onder :
1° piraterij : daden van piraterij op zee die één van de in artikel 3 

omschreven misdrijven vormen ;
2° piratenschip : schip dat door de personen die de daadwer-

kelijke macht over het schip uitoefenen, wordt gebruikt of 
bestemd is om te worden gebruikt voor het bedrijven van 
een van de in artikel 3 bedoelde handelingen. Hetzelfde geldt 
voor een schip dat gebruikt is voor het plegen van een derge-
lijke handeling, zolang het in de macht blijft van de personen 
die zich aan die handeling hebben schuldig gemaakt ;

3° piratengroep : vereniging van meer dan twee personen die 
sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt 
om een in artikel 3 bedoeld misdrijf van piraterij te plegen ;

4° Belgisch schip : schip dat de Belgische vlag voert.

De definitie van piratengroep is gebaseerd op artikel 139 
Strafwetboek dat het begrip terroristische groep invoert (66). 
Opdat er van piratengroep sprake zou zijn, moeten derhalve vol-
gende elementen zijn vervuld : een band tussen minstens drie 
personen die de vorm van een vereniging aanneemt, die niet 
absoluut zeer moet georganiseerd zijn, maar ook niet toevallig 
gevormd mag zijn, een georganiseerde actie en de intentie een 
of meerder daden van piraterij te stellen (67). De voorwaarde 
dat deze “sinds enige tijd bestaat” mag volgens de Minister van 
Justitie niet beperkend worden geïnterpreteerd ; die periode kan 
zeer kort zijn (68).

36. Artikel 3 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de 
strijd tegen piraterij op zee bepaalt vervolgens wat als misdrijf 
van piraterij kan worden beschouwd. Overeenkomstig artikel 3, 

 (66) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 6.

 (67) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 6.

 (68) Zie Verslag Hamal bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op 
zee en het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 15.
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§ 1 wordt als een misdrijf van piraterij beschouwd één van de 
volgende handelingen :
a) iedere onwettige daad van geweld, bedreiging, aanhouding of 

plundering die door de bemanning of de passagiers van een 
particulier schip voor persoonlijke doeleinden wordt gepleegd 
en die is gericht :
i) in volle zee, tegen een ander schip of tegen personen of 

goederen aan boord van een zodanig schip ;
ii) tegen een ander schip, personen of goederen aan boord 

op een plaats die buiten de rechtsmacht van enige Staat 
valt ;

b) iedere vrijwillige deelneming aan het gebruik van een schip 
met kennis van de feiten die het schip tot piratenschip maken ;

c) iedere poging, iedere voorbereidende handeling of iedere 
opruiing tot of opzettelijke vergemakkelijking van een 
onder a) of b) omschreven handeling.

37. De in artikel 3, § 1 van de Wet van 30 december 2009 
gegeven omschrijving van piraterij gaat uit van de formule-
ringen van artikel 101 van het Verdrag van Montego Bay van 
10 december 1982 (69). De Memorie van Toelichting verduide-
lijkt de gehanteerde begrippen ook : onwettige daad van geweld 
en aanhouding houden onder meer slagen en verwondingen of 
het gijzelen van een bemanning in terwijl met plundering wordt 
bedoeld enige materiële schade toegebracht aan het schip waar-
tegen de daden van piraterij worden gepleegd. Anders dan het 
geval is met het Verdrag van Montego Bay, werd ook “bedrei-
ging” ingevoegd in artikel 3 van de Wet van 30 december 2009 
om zowel de daden van geweld als de bedreigingen bepaald in 
artikel 483 Strafwetboek te dekken (70). Doordat in artikel 3, 
§ 1, a) van de Wet slechts wordt verwezen naar een “particulier 
schip dat voor persoonlijke doeleinden handelt”, worden oorlogs-

 (69) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 6. Vgl. in Frans recht A.C. 
dumouchel, “Contenu et dernières avancées du projet de loi français de lutte contre la pira-
terie”, Dr. marit. franç., december 2010-720, p. 963, 964, 969 en 970 ; M. recio, “La France 
à l’abordage de la piraterie : la loi no 2011-13 du 15 janvier 2011 relative à la lutte contre 
la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer ou le renforcement de 
l’arsenal répressif”, Droit pénal – Juris Classeur, nr. 4 – april 2011, p. 8, nr. 8.

 (70) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 7.
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schepen of staatschepen uitgesloten evenals particuliere schepen 
die voor een Staat opereren ; die laatsten vallen immers onder het 
oorlogsrecht tenzij ze gebruikt worden door de bemanning die 
gemuit heeft voor persoonlijke doeleinden, buiten elke actie van 
de Staat (71). Ingevolge de punten b) en c) van artikel 3, § 1, wordt 
tevens de deelname, de poging en de voorbereiding van daden 
van piraterij strafbaar, zodat misdrijven gepleegd voorafgaand 
aan of bijkomstig bij een daad van piraterij zijn gedekt (72). Ook 
voor punt b) van artikel 3, § 1 van de Wet van 30 december 2009 
diende artikel 101 van het Verdrag van Montego Bay als voor-
beeld. Wel werd opgemerkt dat het begrip “deelneming” in dat 
verband niet moet worden verstaan als deelneming in de klas-
sieke zin van het Belgische strafrecht. “De rechter zal, wanneer 
hij zich uitspreekt over de straf, een onderscheid maken tussen 
elk individueel gedrag en hij zal daarbij rekening houden met 
de ernst van de begane daden (73)”. Wat verder punt c) betreft, 
worden drie verschillende situaties geviseerd. De poging veron-
derstelt een begin van uitvoering van het misdrijf van piraterij, 
terwijl de voorbereidende handeling enkel bedoeld is om het 
misdrijf teweeg te brengen en geen dergelijk begin van uitvoering 
veronderstelt. Opruiing tenslotte bestaat uit een oproep tot het 
plegen van een daad van piraterij (74).

38. Krachtens artikel 3, § 2 worden de daden van piraterij, 
zoals omschreven in paragraaf 1, bedreven door een oorlogs-
schip of staatsschip waarvan de bemanning heeft gemuit en het 
beheer van het schip heeft overgenomen, gelijkgesteld met daden 
bedreven door een particulier schip. Het gaat om een bepaling 
die rechtstreeks gebaseerd is op artikel 102 van het Verdrag van 
Montego Bay (75) dat immers bepaalt dat de daden van piraterij 
als omschreven in artikel 101, bedreven door een oorlogsschip, 

 (71) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 7.

 (72) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 7.

 (73) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 7.

 (74) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 7-8.

 (75) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 8.
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staatsschip of staatsluchtvaartuig waarvan de bemanning heeft 
gemuit en het beheer van het schip of luchtvaartuig heeft overge-
nomen, worden gelijkgesteld met daden bedreven door een parti-
culier schip of luchtvaartuig.

De derde paragraaf van artikel 3 bepaalt tenslotte dat de in 
paragrafen 1 en 2 bedoelde daden die in een andere maritieme 
zone dan de volle zee gepleegd worden, worden gelijkgesteld met 
daden van piraterij als bedoeld in §§ 1 en 2, in de mate bedoeld in 
het internationaal recht.

Die bepaling van § 3 is uitermate belangrijk. Daarmee doelt 
men met name op feiten die vergelijkbaar zijn met daden van 
piraterij en die in een zeegebied behalve in volle zee gepleegd 
worden en in het internationaal recht anders worden genoemd, 
zoals bv. gewapende overvallen (76). Dit laatste is — zo wordt in 
de Memorie van Toelichting verduidelijkt (77) — het geval met 
verschillende Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties die zowel daden van piraterij als gewapende overvallen 
gepleegd op volle zee en in de Somalische territoriale wateren ver-
oordelen (78). Door de bepaling van artikel 3, § 3 van de Wet van 
30 december 2009 is de hypothese gedekt van een beslissing van 
de Veiligheidsraad of van het akkoord van de kuststaat om een 
dwingende actie anders dan op volle zee te rechtvaardigen (79).

Maar er is meer. Die § 3 is volgens mij, ik beklemtoonde het 
al (80), goed gekozen en belangrijk. Daarin wordt immers niet 
alleen, zoals ik reeds zegde, met name toepassing gemaakt van 
de gecombineerde Resoluties van de Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 
1879 (2009) en 1950 (2010) en zet aldus het licht op groen voor 
een optreden in de territoriale wateren van Somalië onder de 
voorwaarden van die Resoluties, maar past bovendien de arti-
kelen 86, inzonderheid in fine, en 58, inzonderheid het tweede 

 (76) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 8.

 (77) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 8

 (78) Zie ook supra, nr. 7.
 (79) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 

op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 8
 (80) Zie supra nr. 10 en de noot 25.
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lid, toe van het verdrag van Montego Bay en begrijpt aldus in 
de omschrijving van de daad van piraterij ook de daad die in de 
“exclusieve economische zone” is gepleegd.

Ik heb al gezegd dat ik ervan overtuigd ben dat uit de bewoor-
dingen en de combinatie van de artikelen 58, tweede lid, 86, 
inzonderheid in fine, 100 en 101 van het Verdrag van Montego 
Bay volgt dat, volgens dat Verdrag, de daad van piraterij een 
“op volle zee” gepleegde daad is buiten de zones die onder de 
nationale “rechtsmacht” vallen of in de “exclusieve economische 
zone”, voor “persoonlijke doeleinden”.

39. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat, overeenkom-
stig artikel 6 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de 
strijd tegen piraterij op zee, alle bepalingen van Boek I van het 
Strafwetboek, zonder uitzondering van Hoofdstuk VII en van 
artikel 85, van toepassing zijn op deze misdrijven. Dit betekent 
dat ook de bepalingen betreffende de strafbare deelneming en de 
verzachtende omstandigheden bij wanbedrijven uit het Strafwet-
boek van toepassing zijn op de in de Wet van 30 december 2009 
betreffende de strijd tegen piraterij bepaalde misdrijven.

40. Artikel 4 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de 
strijd tegen piraterij op zee, voert dan straffen in voor personen 
die zich schuldig maken aan daden van piraterij omschreven in 
artikel 3 van voormelde wet. Overeenkomstig artikel 4, § 1 wordt 
iedere persoon die een in artikel 3, § 1, a) of b) bedoeld misdrijf 
van piraterij pleegt, gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijf-
tien jaar. Het gaat om dezelfde straffen als bepaald in artikel 68 
en 33 van de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en zeevisserij. Op 
de poging, voorbereidende handeling of opruiing of opzettelijke 
vergemakkelijking bedoeld in artikel 3, § 1, c) staat een straf 
van vijf tot tien jaar opsluiting. Die strafmaat is afgestemd op 
artikel 80 Strafwetboek waarin is bepaald dat de straf van tien 
tot vijftien jaar opsluiting in geval van verzachtende omstandig-
heden wordt vervangen door vijf tot tien jaar opsluiting (81). Dit 
is ook conform artikel 52 Strafwetboek dat inhoudt dat poging 

 (81) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 8
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tot misdaad wordt bestraft met de straf die onmiddellijk lager is 
dan die gesteld op de misdaad zelf (82).

41. Op grond van artikel 4, § 2, eerste lid wordt iedere persoon 
die deelneemt aan enige activiteit van een piratengroep, met 
inbegrip van het verstrekken van gegevens of materiële middelen 
aan de piratengroep of het in enigerlei vorm financieren van 
enige activiteit van de piratengroep, terwijl hij weet ervan heeft 
dat zijn deelname bijdraagt tot het plegen van een misdrijf van 
piraterij, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. Op 
grond van artikel 4, § 2, tweede lid wordt iedere leidende persoon 
van een piratengroep, gestraft met opsluiting van vijftien tot 
twintig jaar. Beide bepalingen zijn geïnspireerd door artikel 140, 
§ 1 en § 2 Strafwetboek in verband met terroristische misdrijven. 
Opdat het gedrag van de deelnemer bedoeld in artikel 4, § 2, 
eerste lid strafbaar zou zijn, is het noodzakelijk dat hij weet dat 
zijn deelname bijdraagt aan het plegen van een misdaad van 
piraterij gepleegd door de groep. “Het kan bijvoorbeeld gaan 
over het leveren van logistieke middelen (snelle boot, telecom-
municatiemiddelen…). De vorm die deze bijdragen aannemen 
of hun occasioneel of systematisch karakter tellen niet mee. De 
bijdrage aan de activiteiten van een piratengroep wordt als zeer 
ernstig beschouwd, zelfs indien de auteur niet rechtstreeks aan 
het plegen van de daad van piraterij verbonden is (83)”. Al wie 
als tussenpersoon optreedt, bv. in enigerlei vorm enige activi-
teit van een piratengroep financiert, kan ingevolge artikel 4, § 2, 
eerste lid worden bestraft, op voorwaarde dat deze tussenper-
soon kennis heeft van het feit dat zijn deelname bijdraagt tot een 
daad van piraterij (84). De bepaling van artikel 4, § 2, tweede lid 
zal daarentegen de personen betreffen die de hoofdverantwoorde-
lijkheden binnen de groep dragen (85).

 (82) Zie C. Van den wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht, Antwerpen, Maklu, 2009, 
368.

 (83) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 9.

 (84) Verslag Hamal bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
en het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 17.

 (85) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 9.
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42. Artikel 4, § 3 voert een systeem van strafverzwaring in 
functie van de gevolgen van de daad van piraterij op de persoon 
zoals het ook geval is in artikel 68 van de Wet van 5 juni 1928 
houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de 
koopvaardij en zeevisserij. Die wetsbepaling is gebaseerd op 
artikel 473 Strafwetboek dat immers bepaalt dat de basisstraf 
voor diefstal met geweld of bedreigingen wordt verzwaard indien 
deze een ongeneeslijk lijkende ziekte, of een blijvende fysieke of 
psychische ongeschiktheid of nog, het volledige verlies van het 
gebruik van een orgaan, of een zware verminking tot gevolg 
heeft (86). Inderdaad, de in paragraaf 1 van artikel 4 bedoelde 
misdrijven worden gestraft met opsluiting van vijftien tot 
twintig jaar, indien het geweld, de bedreiging, de aanhouding of 
de vernieling hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij blij-
vende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledige 
verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij zware vermin-
king ten gevolge hebben. Dezelfde straf wordt toegepast indien 
de piraten de personen aan boord heeft onderworpen aan in 
artikel 417ter, eerste lid, van het Strafwetboek bedoelde hande-
lingen, met name foltering. Verder bepaalt artikel 4, § 3, derde 
lid dat de misdrijven bedoeld in paragraaf 1 worden gestraft 
met opsluiting van twintig tot dertig jaar indien het geweld, de 
bedreiging, de aanhouding of de plundering worden toegebracht 
zonder het oogmerk om te doden, en toch de dood veroorzaken ; 
de straf is overeenkomstig het vierde lid levenslange opsluiting 
indien doodslag of moord werd gepleegd. Het vijfde lid van 
artikel 4, § 3 bepaalt tenslotte dat de misdrijven bedoeld in de 
eerste paragraaf worden gestraft met opsluiting van vijftien 
jaar tot twintig jaar indien de veiligheid van de scheepvaart 
of de milieubescherming ernstig in gevaar werd gebracht. Die 
laatste bepaling betreft — naar het voorbeeld van de Britse en 
Nederlandse wetgeving — de hypothese van een ernstige aanslag 
veroorzaakt door piraten op de navigatieveiligheid, bijvoorbeeld 
door ’s nachts te varen met alle lichten gedoofd of door een schip 
aan te varen tijdens een achtervolging ; ook de bedreiging van 

 (86) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 9-10.
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het milieu wordt door deze bepaling geviseerd op voorwaarde 
dat de aanslag op het milieu een zekere ernst vertoont, bijvoor-
beeld omdat men het schip lichter maakt door het ledigen van de 
brandstoftanks of het zich ontdoen van andere giftige ladingen 
op zee tijdens een achtervolging (87). Tenslotte bepaalt artikel 4, 
§ 4 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 
piraterij op zee nog dat, met uitzondering van de in paragraaf 
1, tweede lid (poging, voorbereidende handeling, opruiing of 
opzettelijke vergemakkelijking) en in paragraaf 2 (deelneming 
aan enige activiteit van een piratengroep) bedoelde straffen, de 
straffen worden toegepast, zelfs wanneer de voltooiing van de 
misdaad wordt verhinderd door omstandigheden, onafhankelijk 
van de wil van de daders. Het parallellisme met het hierboven 
aangehaalde artikel 37 van de Wet van 5 juni 1928 houdende 
herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij 
en de zeevisserij kan hier worden opgemerkt.

43. Het past hier er tenslotte op te wijzen dat ingevolge 
artikel 7 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee, artikel 137, § 2, 6° Strafwetboek wordt 
aangevuld. Als gevolg daarvan kunnen, onder de voorwaarden 
bedoeld in paragraaf 1 van artikel 137 Strafwetboek, de daden 
van piraterij bedoeld in artikel 3 van deze wet worden aange-
merkt als terroristisch misdrijf. Dit betekent dat niet enkel 
het zich door bedrog, geweld of bedreiging jegens de kapitein 
meester maken van een schip, bedoeld in artikel 33 van de wet 
van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Straf-
wetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, als terroris-
tisch misdrijf kan worden aangemerkt, doch ook de misdrijven 
bepaald in de nieuwe wet van 30 december 2009. De vraag die 
hierbij evenwel kan rijzen is of zulks niet in tegenspraak is met 
artikel 3, § 1, a) van die Wet die immers bepaalt dat een hande-
ling van piraterij is, de onwettige daad van geweld, bedreiging, 
aanhouding of plundering die door de bemanning of de passa-
giers van een particulier schip “voor persoonlijke doeleinden” 
wordt gepleegd. Indien men het begrip terroristisch misdrijf 

 (87) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 10.
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zou verstaan zoals het Hof van Cassatie dat lijkt te begrijpen 
in het arrest van 19 december 1986 (88), zou dit haaks kunnen 
staan op een vereiste om te kunnen spreken van een terroristisch 
misdrijf, met name dat het terroristisch misdrijf opzettelijk moet 
zijn gepleegd met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees 
aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie 
op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich 
onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, 
economische of sociale basisstructuren van een land of een inter-
nationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. 
Immers, uit het arrest van 19 december 1986 volgt dat, door als 
vereiste te stellen dat de daarin vermelde handelingen, om als 
zeeroof te kunnen worden aangemerkt, voor persoonlijke doel-
einden moeten zijn gepleegd, artikel 15.1 van het Verdrag van 
Genève van 29 april 1958 — dit is de voorloper van het Verdrag 
van Montego Bay van 10 december 1982 — van die aanmerking 
bedoelt uit te sluiten, zulke handelingen die worden gepleegd met 
politieke doeleinden ten gunste of ten nadele van een staat of van 
een staatsregime (89).

§ 3. — De mogelijkheid om in België handelingen  
van maritieme piraterij te vervolgen en te bestraffen  

in de periode tot de Wet van 30 december 2009  
betreffende de strijd tegen piraterij op zee

44. Het Verdrag van Rome van 10 maart 1988 tot bestrijding 
van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van 
de zeevaart bevat ook regels die voor de uitoefening van de straf-
vordering tegen daders van maritieme piraterij van belang zijn. 
Overeenkomstig artikel 6.1 van het verdrag neemt elke Staat-
Partij de maatregelen die nodig zijn om zijn rechtsmacht vast 
te leggen met betrekking tot de in artikel 3 genoemde strafbare 
feiten, wanneer het strafbare feit wordt gepleegd :

 (88) Cass. 19 december 1986, A.R. 5146, A.C.,1986-87, nr. 246.
 (89) Zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 

maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. franç., december 2010-720, 
pp. 951 s. (extraits) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart 
belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, 
p. 1026 ev., nrs. 15, 16 en 17.
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a) tegen of aan boord van een schip dat onder de vlag van die 
Staat vaart op het tijdstip waarop het strafbare feit wordt 
gepleegd ; of

b) op het grondgebied van die Staat, met inbegrip van de terri-
toriale zee ;

c) door een onderdaan van die Staat.

Overeenkomstig artikel 6.2 kan een Staat-Partij zijn rechts-
macht met betrekking tot genoemde strafbare feiten vastleggen, 
wanneer :
a) het feit wordt gepleegd door een staatloze die in die Staat zijn 

gewone verblijfplaats heeft ; of
b) tijdens het plegen van het feit een onderdaan van die Staat 

wordt vastgehouden, bedreigd, verwond of gedood ; of
c) het feit wordt gepleegd in een poging die Staat te dwingen tot 

het verrichten of het zich onthouden van een handeling.

Artikel 6.2 voorziet aldus in een facultatieve uibreiding van de 
rechtsmacht terwijl artikel 6.1 en 6.4 voorzien in een verplichte 
uitbreiding ervan (90). De vierde paragraaf van artikel 6 vereist 
immers dat elke Staat-Partij de nodige maatregelen neemt die 
nodig zijn om zijn rechtsmacht vast te leggen met betrekking 
tot de in artikel 3 genoemde strafbare feiten ingeval de vermoe-
delijke dader zich op zijn grondgebied bevindt en hij deze niet 
uitlevert aan een Staat-Partij die zijn rechtsmacht heeft vastge-
legd in overeenstemming met het eerste en het tweede lid van dit 
artikel. Het gaat hierbij om een toepassing van het beginsel aut 
dedere, aut judicare dat verder wordt geëxpliciteerd in artikel 10 
van het verdrag (91). Overeenkomstig artikel 10.1 van het ver-
drag is een Staat-Partij op het grondgebied waarvan de dader of 
de vermoedelijke dader wordt aangetroffen in de gevallen waarop 

 (90) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming met volgende 
Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St. Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 6-7. Zie D. momtaz, “Les 
infractions liées aux activités maritimes”, in H. ascensio, E. decaux en A. pellet (eds.), 
Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, (511) 516.

 (91) Zie D. momtaz, “Les infractions liées aux activités maritimes”, in 
H. ascensio, E. decaux en A. pellet (eds.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, 
(511) 516.
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artikel 6 van toepassing is, indien hij hem niet uitlevert, onge-
acht of het strafbare feit op zijn grondgebied is gepleegd, zonder 
enige uitzondering verplicht de zaak terstond over te dragen aan 
zijn bevoegde autoriteiten voor vervolging door middel van een 
proces overeenkomstig de wetten van die Staat. Deze autoriteiten 
nemen hun beslissing op dezelfde wijze als in geval van elk ander 
strafbaar feit van ernstige aard krachtens de wetgeving van dit 
Staat. De enige verplichting van de verdragsstaat die niet uitle-
vert, bestaat er dan in de zaak voor te leggen aan haar bevoegde 
instanties zodat die de strafvervolging kunnen instellen (92).

45. Het Belgisch recht werd reeds voor de inwerkingtre-
ding in ons land van dit verdrag, conform de verplichtingen 
omschreven in de eerste en vierde paragraaf van artikel 6 geacht, 
met name door de wijziging die in artikel 12bis van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering werd aange-
bracht door de wet van 18 juli 2001 (BS 1 september 2001) (93). 
Met deze wet van 18 juli 2001 werd artikel 12bis van de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering vervangen 
als volgt : “De Belgische gerechten zijn bevoegd om kennis te 
nemen van misdrijven gepleegd buiten het grondgebied van 
het Koninkrijk en bedoeld in een internationaal verdrag waar-
door België is gebonden wanneer het krachtens dat verdrag op 
enigerlei wijze wordt verplicht de zaak aan zijn bevoegde auto-
riteiten voor te leggen teneinde vervolging in te stellen”. Met 
die bepaling was het immers niet meer nodig om de wetgeving 
telkens aan te passen wanneer België partij werd bij een interna-
tionaal verdrag dat verplichtingen bevat op het vlak van vervol-
ging of dat in een verplichting tot uitbreiding van de rechtsmacht 
van de Belgische strafrechtscolleges voorzag. Anders diende de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering immers 

 (92) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming met volgende 
Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht 
tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te 
Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 9.

 (93) Zie aldus : Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende instemming 
met volgende Internationale Akten : 1° Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedra-
gingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, 2° Protocol tot bestrijding van weder-
rechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale 
plat, gedaan te Rome op 10 maart 1988, Parl. St., Senaat 2004-05, nr. 3-920/1, p. 7.
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telkenmale te worden aangevuld met een bepaling die in extra-
territoriale rechtsmacht voorziet wanneer België toetreedt tot 
een nieuw verdrag waarin een dergelijke verplichting wordt 
opgelegd (94). Inderdaad, “L’existence d’une disposition à carac-
tère général présente l’avantage de la souplesse et elle permet de 
faire l’économie d’une nouvelle disposition en droit interne lors 
de chaque ratification d’une convention introduisant un nouveau 
chef de compétence universelle obligatoire (95)”.

46. Naderhand werd artikel 12bis van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering nog gewijzigd, doch zonder 
dat daardoor afbreuk werd gedaan aan de strekking van voor-
melde bepaling ; de huidige tekst van artikel 12bis van de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is immers 
nog steeds conform artikel 6 van het Verdrag tot bestrijding van 
wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de 
zeevaart. Inderdaad, thans bepaalt voormeld artikel 12bis in zijn 
eerste alinea immers dat, behoudens in de gevallen van de arti-
kelen 6 tot 11 (van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering), de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis 
te nemen van misdrijven gepleegd buiten het grondgebied van het 
Koninkrijk en bedoeld in een regel van internationaal verdrags- 
of gewoonterecht of een regel van afgeleid recht van de Europese 
Unie waardoor België is gebonden wanneer het krachtens die 
regel op enigerlei wijze wordt verplicht de zaak aan zijn bevoegde 
autoriteiten voor te leggen teneinde vervolging in te stellen. Wel 
is in een vervolgingsfilter voorzien : de vervolging, met inbegrip 
van het onderzoek, kan immers slechts plaats grijpen op vorde-
ring van de federale procureur, die eventuele klachten beoor-
deelt. Ingeval aldus een klacht aanhangig is gemaakt bij de 
federale procureur, vordert deze dat een onderzoeksrechter naar 
deze klacht een onderzoek instelt, behalve indien : 1° de klacht 
kennelijk niet gegrond is ; of 2° de feiten bedoeld in de klacht niet 

 (94) H.D. bosly, D. vandermeersch en M.A. beernaert, Droit de la procédure pénale, 
Brugge, die Keure, 2008, 103 ; C. van den wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht & inter-
nationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 1238 ; C. van den wyngaert, Strafrecht & 
strafprocesrecht, Antwerpen, Maklu, 2009, 177.

 (95) D. vandermeersch, “La compétence universelle en droit belge”, in Union Belgo-
Luxembourgeoise De Droit Pénal (uitg.), Poursuites pénales et extraterritorialité, Brugge, 
die Keure, 2002, (39) 45.
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overeenstemmen met een kwalificatie van de misdrijven bedoeld 
in boek II, titel Ibis, van het Strafwetboek ; of met enig ander 
internationaal misdrijf dat op grond van een verdrag waardoor 
België is gebonden, strafbaar is gesteld ; of 3° uit deze klacht geen 
ontvankelijke strafvordering kan volgen ; of 4° uit de concrete 
omstandigheden van de zaak blijkt dat deze zaak, in het belang 
van een goede rechtsbedeling met eerbiediging van de internati-
onale verplichtingen van België, aanhangig zou moeten worden 
gemaakt hetzij bij de internationale rechtscolleges, hetzij voor 
een rechtscollege van de plaats waar de feiten zijn gepleegd, hetzij 
voor een rechtscollege van de staat waarvan de dader een onder-
daan is of van de plaats waar hij kan worden gevonden, en dit 
voor zover dit rechtscollege de kenmerken van onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en billijkheid vertoont, zoals dat onder meer kan 
blijken uit de relevante internationale verbintenissen waardoor 
België en deze Staat gebonden zijn. In de gevallen bedoeld in 1°, 
2° en 3° dient uiteindelijk wel de kamer van inbeschuldigingstel-
ling te Brussel te beslissen over het al dan niet aanstellen van 
een onderzoeksrechter, arrest waartegen cassatieberoep door de 
federale procureur mogelijk is. Indien toepassing wordt gemaakt 
van het 4° punt en de federale procureur tot seponering overgaat, 
staat tegen deze beslissing geen rechtsmiddel open.

47. Concreet houden de rechtsmachtbepalingen van het 
verdrag van Rome — in het bijzonder artikel 6.1 ervan — in dat 
vervolging in België mogelijk is :
— indien een onder Belgische vlag varend schip het slachtoffer 

is van een in artikel 3 van het verdrag bedoeld strafbaar 
feit (96) dan wel dergelijk feit gepleegd is aan boord van een 
onder Belgische vlag varend schip (97) ;

— indien een in artikel 3 van het verdrag bedoeld strafbaar 
feit plaats vindt op Belgisch grondgebied, met inbegrip van 
de Belgische territoriale zee (98) ; in dat geval blijkt het niet 
uitgesloten dat het schip ook onder vreemde vlag vaart ;

 (96) In het bijzonder artikel 3.1, a) tot en met e).
 (97) Hetgeen correspondeert met de hypothese van artikel 6.1, a) van het Verdrag van 

Rome.
 (98) Hetgeen correspondeert met de hypothese van artikel 6.1, b) van het Verdrag van 

Rome.
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— indien een in artikel 3 van het verdrag bedoeld strafbaar feit 
wordt gepleegd door een Belgisch onderdaan (99) ; in dat geval 
blijkt het niet uitgesloten dat het schip ook onder vreemde 
vlag vaart ;

— in volgend geval : is vervolging in België ook mogelijk zoals 
bedoeld in artikel 6.4 van het verdrag ten aanzien van een 
in artikel 3 van het verdrag bedoeld strafbaar feit in zoverre 
de vermoedelijke dader zich op het Belgische grondgebied 
bevindt en België deze vermoedelijke dader niet uitlevert 
aan een Staat-Partij die zijn rechtsmacht heeft gevestigd met 
betrekking tot bedoeld strafbaar feit.

48. Een aantal van die rechtsmachtbepalingen bestonden 
uiteraard ook reeds in het Belgische recht voor de inwerking-
treding in ons land van het Verdrag van Rome van 1988. Inder-
daad, behoudens de algemene bepalingen van de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvordering, bevat ook de Wet van 
5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek 
voor de Koopvaardij rechtsmachtbepalingen inzake scheepsmis-
drijven. Overeenkomstig artikel 73, eerste lid van laatstvermelde 
wet worden misdrijven gepleegd aan boord van een Belgisch schip 
geacht te zijn gepleegd op het grondgebied van het Rijk. Aldus 
geldt daarvoor het territorialiteitsbeginsel (100). Het tweede lid 
van dat artikel bepaalt dan dat de kapitein of de schepeling van 
een Belgisch schip, die zich buiten het grondgebied van het Rijk 
schuldig maakt aan misdrijven als in deze wet omschreven, in 
België kan worden vervolgd. Het derde lid bepaalt dan aanslui-
tend dat de Belg of de vreemdeling die zich buiten het grondge-
bied van het Rijk schuldig maakt aan misdrijven als omschreven 
in de artikelen 23, 32, 33, 43, 44, 45, 45bis en 46 van deze wet, 
eveneens in België kan worden vervolgd. Tenslotte is in het 
vierde lid van artikel 73 bepaald dat de in dit artikel bedoelde 
vervolging kan plaatsvinden, zelfs indien de verdachte niet wordt 
aangetroffen op het grondgebied van het Rijk. Het behoeft dan 
ook geen verwondering dat voor de inwerkingtreding van het 

 (99) Hetgeen correspondeert met de hypothese van artikel 6.1, c) van het Verdrag van 
Rome.

 (100) C. van den wyngaert, Strafrecht & strafprocesrecht, Antwerpen, Maklu, 2009, 
165.
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Verdrag van Rome van 1988 reeds werd gesteld : “Des actes de 
violence commis en haute mer depuis un navire contre un autre 
navire, ne sauraient dès lors donner lieu à répression en Belgique 
que dans l’un des trois cas suivants : soit le navire agresseur bat 
pavillon belge ; soit les auteurs des violences sont des Belges, 
éventuellement aidé par des complices étrangers ; soit les actes 
ont été commis à bord d’un navire belge (101)”.

49. Bovenstaande rechtsmachtbepalingen uit het Verdrag 
van Rome maken duidelijk dat het Verdrag van Rome van 1988 
uitgaat van strafrechtelijke handhaving van het internationaal 
zeerecht door de Staten zelf (102). Dit laatste geldt overigens ook 
voor het Verdrag van 10 december 1982 van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee, ondertekend te Montego Bay (103), 
en dat het eerdere Verdrag van Genève van 29 april 1958 over de 
volle zee vervangt (104). Dat Verdrag van Montego Bay kent de 
Staten het recht toe om universele rechtsmacht te vestigen zonder 
dat het gaat om een verplichting. Inderdaad ik herinner eraan 
dat, overeenkomstig artikel 105 van het Verdrag van Montego 
Bay iedere Staat, in volle zee of op andere plaatsen die buiten 
de rechtsmacht (105) van enige Staat zijn gelegen, een piraten-
schip of piratenluchtvaartuig of een schip of luchtvaartuig dat 

 (101) G. starkle, “Piraterie en haute mer et compétence pénale internationale. À 
propos de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 19 juillet 1985”, RDP 1987, (735) 751. 
In het eerste geval werd verwezen naar artikel 68 van de Wet van 5 juni 1928 houdende 
herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij dat, zoals 
gezien, zeeroverij bestraft ten aanzien van Belgische koopvaardijschepen (meer bepaald in 
samenhang gelezen met art. 3 van dezelfde wet) ; in het tweede geval werd verwezen naar 
de artikelen 7 en 11 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in 
het derde geval naar artikel 73 van de Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het 
Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij dat in het eerste lid bepaalt dat 
misdrijven gepleegd aan boord van een Belgisch schip worden geacht te zijn gepleegd op het 
grondgebied van het Rijk.

 (102) G.J. knoops, “The War on Piracy : rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen”, 
NJB 2009, (1273) 1274.

 (103) B.S. 16 september 1999.
 (104) Zie in het bijzonder artikel 311.1 van het Verdrag van Montego Bay.
 (105) Het begrip rechtsmacht dient hier in zijn ruimste betekenis te worden beschouwd 

en beduidt de volheid van recht op elk gebied : administratief, sociaal, gerechtelijk, enz. Ze 
is dus niet beperkt tot het spreken van recht. Zie : I. clinck, “Zeeroof in publiek en privaat 
recht”, TBH 1986, (663) 666. Zie ook J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne 
entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. 
franç., december 2010-720, pp. 951 s. (extraits) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne 
piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde 
Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, p. 1026 ev., nr. 16.
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door piraten onderscheidenlijk kapers is overmeesterd en zich in 
hun macht bevindt, in beslag mag nemen, de personen aan boord 
arresteren en de goederen aan boord in beslag nemen en kunnen 
de gerechten van de Staat die de inbeslagneming heeft uitge-
voerd, beslissen over de op te leggen straffen en tevens besluiten 
hoe gehandeld zal worden met de schepen, luchtvaartuigen of 
eigendommen, met inachtneming van de rechten van derden 
te goeder trouw. Anders dan in artikel 6 van het Verdrag van 
Rome dat, zoals gezien, in een verplichting voorziet voor Staten 
om jurisdictie te vestigen, zij het niet op grond van universali-
teit, maar slechts ten aanzien van bepaalde gevallen, met name 
in geval van illegale handelingen gepleegd tegen eigen schepen, 
wanneer de handelingen worden gepleegd binnen het eigen terri-
torium dan wel gepleegd door of tegen eigen onderdanen (106), is 
er in artikel 105 van het Verdrag van Montego Bay met andere 
woorden geen verplichting voor de verdragspartijen rechtsmacht 
te vestigen doch slechts een recht om zulks te doen (107) en kan de 
rechtsmacht ook internationaal geldend gemaakt worden. Voor-
meld artikel 105 van het Verdrag van Montego Bay riskeert daar-
door evenwel enigszins inhoudsloos te blijven indien verdragspar-
tijen terzake geen universele rechtsmacht hebben gevestigd, zoals 
ze ingevolge deze verdragsbepaling wel kunnen doen. Inderdaad, 
zelfs indien een staat (108), in volle zee of op een andere plaats 
die buiten de rechtsmacht van enige staat is gelegen, een pira-
tenschip of een schip dat door piraten is overmeesterd, in beslag 
neemt en de personen arresteert, zullen zij ten aanzien van hen 
toch geen straffen kunnen opleggen indien ze geen rechtsmacht 
hebben gevestigd ten aanzien van deze misdrijven.Wel is het 
niet uitgesloten dat in zo een geval — en voor zover een koop-

 (106) G.J. knoops, “The War on Piracy : rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen”, 
NJB 2009, (1273) 1274.

 (107) G.J. knoops, “The War on Piracy : rechtspolitieke dilemma’s en oplossingen”, 
NJB 2009, (1273) 1274 ; T. treves, “Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Develop-
ments off the Coast of Somalia”, European Journal of International Law 2009, (399) 402. Zie 
D. guilfoyle, “Piracy off Somalia : UN Security Council Resolution 1816 and IMO Regi-
onal Counter-Piracy Efforts”, ICLQ 2008, (690) 693.

 (108) Overeenkomstig artikel 107 van het Verdrag van Montego Bay mag dergelijke 
inbeslagneming wegens piraterij alleen geschieden door oorlogsschepen of militaire lucht-
vaartuigen, of andere schepen of luchtvaartuigen met kentekens waaruit duidelijk blijkt 
dat zij in dienst zijn van de Staat en die daartoe gemachtigd zijn.
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vaardijschip onder de vlag van een andere verdragspartij bij het 
Verdrag van Rome van 1988 vaart — de mogelijkheid bestaat 
tot uitlevering in de zin van artikel 11 van het Verdrag van Rome 
van 1988. Het behoeft bijgevolg geen verwondering dat gesteld 
werd dat — weze het ten aanzien van de gelijkaardige bepalingen 
uit het Verdrag van Genève als voorloper van het Verdrag van 
Montego Bay — deze verdragsbepalingen “autorisent l’exercise 
par les États d’une compétence spéciale, mais elles n’y obligent 
pas, la preuve en étant qu’elles ne déterminent pas les sanctions 
à prendre : “every state is entitled, but not bound, to assume 
jurisdiction over pirates iure gentium…” (109).” Elders werd ook 
onderstreept dat deze bepaling “does not thus impose on the state 
any obligation to prosecute and punish the offenders and dispose 
of the properties (110)”.

50. Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met 
de bepalingen van het fundamenteel recht van de Verenigde 
Naties die in mijn openingsrede van 1 september 2010 worden 
besproken (111).

§ 4. — De mogelijkheid om in België handelingen  
van maritieme piraterij te vervolgen en te bestraffen  

na de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd  
tegen piraterij op zee en de Wet van 30 december 2009 

betreffende de strijd tegen piraterij op zee  
en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.

51. Overeenkomstig artikel 3, § 1 van de Wet van 30 december 
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek, worden de in artikelen 3 en 4 van 
de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee bedoelde misdrijven van piraterij gepleegd aan boord van 

 (109) starkle, “Piraterie en haute mer et compétence pénale internationale. À propos 
de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 19 juillet 1985”, RDP 1987, (735) 746.

 (110) J.L. jesus, “Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea : 
Legal Aspects”, International Journal of Marine and Coastal Law 2003, (363) 374-375.

 (111) Zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 
maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. franç., december 2010-720, 
pp. 951 s. (extraits) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart 
belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, 
p. 1026 ev.
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een Belgisch schip geacht te zijn gepleegd op het grondgebied van 
het Rijk. Daardoor worden feiten gedekt die gepleegd zijn aan 
boord van een Belgisch schip alsook vanaf de romp van het schip, 
zoals bijvoorbeeld de daden uitgevoerd van op een ladder vast-
gemaakt tegen de romp van het schip (112). Deze bepaling weer-
spiegelt het territorialiteitsbeginsel dat, ten aanzien van schepen, 
inhoudt dat misdrijven aan boord van een Belgisch schip geacht 
worden te zijn gepleegd op het grondgebied van de staat onder 
wiens vlag zij varen, ten minste indien het schip zich in volle zee 
of in de exclusieve economische zone bevindt (113). Artikel 3, § 2 
van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 
piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
voert dan twee gevallen van extraterritoriale rechtsmacht in. 
Overeenkomstig deze tweede paragraaf is de federale procureur 
immers bevoegd om in België elke persoon te vervolgen die zich 
buiten het grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan het 
misdrijf van piraterij bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet 
van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op 
zee, wanneer de feiten tegen een Belgisch schip zijn gepleegd of 
wanneer de verdachten door Belgische militairen werden aange-
houden. Ingevolge paragraaf 3, kunnen vervolgingen bedoeld in 
de tweede paragraaf plaats vinden, zelfs indien de persoon niet 
wordt gevonden op het grondgebied van het Rijk (114).

52. Wél bevat de vierde paragraaf van artikel 3 ook een 
“filter” inzake vervolging door de federale procureur. De federale 
procureur oordeelt immers over de opportuniteit van de vervol-
ging, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de 
zaak. Aldus kan de federale procureur, voor zover dit rechtscol-
lege de kenmerken van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
billijkheid vertoont, zoals inzonderheid kan blijken uit de rele-

 (112) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-
2010, doc. 52 2215/001, p. 8.

 (113) Zie C. van den wyngaert, Strafrecht & strafprocesrecht, Antwerpen, Maklu, 
2009, 146.

 (114) Hetgeen een uitzondering is op het principe van artikel 12 van de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvordering. Zie : Memorie van Toelichting bij het Wets-
ontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2215/001, p. 9.
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vante internationale verbintenissen waardoor België en de Staat 
van dit rechtscollege gebonden zijn, beslissen dat deze zaak, in 
het belang van een goede rechtsbedeling en met eerbiediging 
van de internationale verplichtingen van België, aanhangig zou 
moeten worden gemaakt :
— hetzij bij het rechtscollege van de vlaggestaat van het schip 

waartegen de feiten zijn gepleegd ;
— hetzij bij het rechtscollege van de Staat waarvan de dader een 

onderdaan is of van de plaats waar hij kan worden gevonden ;
— hetzij bij het rechtscollege van een derde Staat, zulks zodra 

de voorwaarden van deze overdracht met deze Staat zijn 
vastgesteld op een wijze die in overeenstemming is met het 
toepasselijk internationaal recht.

De beslissing van de federale procureur wordt genomen voor 
de aanhangigmaking van de onderzoeksrechter door afgifte 
van een voorlopig aanhoudingsbevel ; aanhangigmaking van de 
onderzoeksrechter vindt dus enkel plaats wanneer de vervolging 
in België wordt ingesteld (115). Deze vierde paragraaf dat de 
“filter”procedure bevat, is aldus gebaseerd en geïnspireerd door 
artikel 12bis, derde lid, 4° van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering (116). Meteen blijkt ook dat de ver-
volging en berechting van daders van piraterij in België slechts 
bij wijze van uitzondering en ter aanvulling zou moeten plaats 
vinden, wanneer er geraakt wordt aan Belgische belangen ; indien 
evenwel ingevolge artikel 3, § 4 van de Wet van 30 december 2009 
betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek geen verwijzing naar andere rechtscol-
leges mogelijk blijkt, kan vervolging in België dan wél (117). Net 
zoals het geval is in artikel 12bis, derde lid, 4° Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering is tegen de beslissing van de fede-

 (115) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-
2010, doc. 52 2215/001, p. 9.

 (116) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-
2010, doc. 52 2215/001, p. 9.

 (117) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-
2010, doc. 52 2215/001, p. 10.
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rale procureur om de zaak niet in België aanhangig te maken, 
niet in een rechtsmiddel voorzien.

53. Tenslotte is, gelet op deze filter, in de vijfde paragraaf 
van artikel 32 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de 
strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek ook bepaald dat de burgerlijke partijstellingen slechts 
ontvankelijk zijn na de beslissing van de federale procureur om de 
strafvordering uit te oefenen en bepaalt de zesde paragraaf van 
hetzelfde artikel dat de rechtscolleges te Brussel bij uitsluiting 
bevoegd zijn om kennis te nemen van de misdrijven van piraterij 
bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet van 30 december 2009 
betreffende de strijd tegen piraterij op zee. Het is immers logisch 
dat de burgerlijke partijstelling onmogelijk is zolang de federale 
procureur zijn discretionaire bevoegdheid niet heeft uitgeoe-
fend (118). Maar van zodra er Belgische slachtoffers zijn, zal de 
federale procureur haast zeker vervolging in België instellen (119).

54. Door deze bepaling wordt niet in een échte universele 
rechtsmacht voorzien, maar wel in een extraterritoriale rechts-
macht in twee gevallen die een band met België hebben ; men 
creëert aldus een passieve persoonlijke bevoegdheid voor het geval 
dat Belgische schepen worden getroffen door daden van piraterij 
of Belgische militairen piraten aangehouden hebben (120). De 
invoering van deze extraterritoriale bevoegdheid is in overeen-
stemming met de artikelen 100 tot 105 van het Verdrag van de 
Verenigde Naties van 10 december 1982 van Montego Bay (121). 
Bovendien zal ook in deze twee gevallen die een band met België 

 (118) Verslag Hamal bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
en het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 10.

 (119) Verslag Hamal bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
en het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 14.

 (120) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-
2010, doc. 52 2215/001, p. 8.

 (121) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-
2010, doc. 52 2215/001, p. 8. Zie ook supra, de noot 111.
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hebben, de vervolging in België van een beslissing door de fede-
rale procureur afhankelijk zijn (122).

§ 5. — Bevoegdheden van Belgische militairen  
om daden van piraterij te voorkomen of te doen stoppen  

en inzake vrijheidsberoving van piraten ingevolge de wetten 
van 30 december 2009

55. De beide wetten van 30 december 2009 verlenen ook aan 
Belgische militairen bepaalde bevoegdheden om op te treden ter 
voorkoming of ter stopzetting van daden van piraterij en inzake 
vrijheidsberoving. Gelet op de daarnet aangehaalde extraterri-
toriale bevoegdheidsgrond gesteund op het feit dat verdachten 
aangehouden zijn door Belgische militairen (123), diende de 
wetgever ook op die punten bepalingen aan te nemen. Aldus 
bepaalt artikel 5, § 1 van de Wet van 30 december 2009 betref-
fende de strijd tegen piraterij op zee dat de commandanten (124) 
van Belgische oorlogsschepen of andere Belgische schepen met 
kentekens waaruit duidelijk blijkt dat zij in dienst zijn van de 
Staat en die daartoe gemachtigd zijn, onverminderd de bevoegd-
heden van de officieren van gerechtelijke politie, bevoegd zijn om 
elke preventie-, controle- en dwangmaatregel te nemen teneinde 
daden van piraterij bedoeld in de artikelen 3 en 4 van die wet 
te voorkomen of te doen stoppen. Artikel 5, § 2 formuleert dan 
verder de verschillende acties die deze kunnen ondernemen. Zij 
kunnen aldus :
— schepen individueel of in konvooi begeleiden ;
— misdrijven van piraterij opsporen en ze vaststellen in 

processen-verbaal die gelden tot bewijs van het tegendeel ;
— zich te allen tijde aan boord begeven van schepen die het 

voorwerp zijn van daden van piraterij, alsook van deze die 

 (122) Verslag Van Parys bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat, G.Z. 2009-2010, 
nr. 4-1562/3, p. 3.

 (123) Zie artikel 3, § 2, in fine van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.

 (124) Met de uitdrukking “commandanten” beoogt men zowel de commandant als 
de personen die onder diens gezag staan. Zie : Memorie van Toelichting bij het Wets-
ontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, 
doc. 52 2214/001, p. 11.
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ervan worden verdacht aan dergelijke daden deel te nemen 
of zich voorbereiden om eraan deel te nemen. Te dien einde 
hebben ze het recht de overlegging van alle scheepspapieren 
en alle bewijsstukken te eisen en deze te controleren. Indien 
de verdenkingen blijven bestaan, kunnen zij zich in alle 
lokalen en plaatsen aan boord begeven ;

— een Belgisch militair beschermingsteam aan boord van een 
burgerschip brengen ;

— een piratenschip of een schip dat na een daad van piraterij is 
overmeesterd en zich in de macht van de piraten bevindt, in 
beslag nemen (125), evenals de goederen aan boord ;

— alle documenten en alles wat dienen kan om de waarheid aan 
de dag te brengen aan boord van een piratenschip in beslag 
nemen (126).

56. Ingevolge artikel 5, § 3 kan, als de toegang aan boord 
geweigerd werd of feitelijk onmogelijk bleek te zijn, de comman-
dant van het in paragraaf 1 bedoelde schip het bevel geven tot 
koerswijziging van het verdachte schip, dat met voldoende 
redenen van een misdrijf van piraterij wordt verdacht, naar een 
geschikte plaats of haven. Deze koerswijziging gebeurt op kosten 
en op risico van de personen die het bevel hebben van het schip 
dat zijn koers moet wijzigen. Tijdens de doorvaart die volgt op de 
beslissing tot koerswijziging, kan de commandant de nodige en 
passende dwangmaatregelen nemen met het oog op het vrijwaren 
van het schip en zijn lading en van de veiligheid van de personen 
aan boord.

57. In laatste instantie is gebruik van geweld tenslotte ook 
mogelijk. Immers, artikel 5, § 4 van voormelde Wet bepaalt dat 
in de in artikel 5 bedoelde gevallen, indien de personen die het 
daadwerkelijke bevel van het schip hebben, dat ervan verdacht 
wordt een misdrijf van piraterij te plegen of het slachtoffer ervan 

 (125) Dat slechts een bewarend beslag kan zijn in afwachting dat de bevoegde recht-
banken uitspraak doen over de bestemming van die schepen en die goederen. Zie : Memorie 
van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee, Parl. St., 
Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 11. Zie ook P.A. janssens, “La Belgique en 
passé de juger son premier (présumé) pirate : état d’une législation pionnière en matière de 
piraterie maritime”, Droit européen des transports, nr. 2-2011, p. 122 en 123.

 (126) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/001, p. 11.
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te zijn, het aan boord laten komen of de koerswijziging uitdruk-
kelijk of feitelijk weigeren, de commandant van het in paragraaf 
1 bedoelde schip, na waarschuwingen, kan overgaan tot dwang-
maatregelen tegen dit schip daaronder begrepen, indien nodig, 
het gebruik van geweld (127). In de Memorie van Toelichting 
werd dienaangaande in alle geval gepreciseerd dat geweld enkel 
zal worden gebruikt in volledige overeenstemming met de regels 
inzake de inzet, op onderscheiden en evenredige wijze en met 
gradaties, overeenkomstig de beginselen van het internationaal 
humanitair rechten in volledige overeenstemming met het Belgi-
sche nationale recht.

58. Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de Wet van 30 december 
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek, kan, de persoon die op heterdaad 
wordt betrapt bij piraterij in de zin van de artikelen 3 en 4 van 
de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij 
op zee of tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld met betrek-
king tot een dergelijk misdrijf bestaan, van zijn vrijheid worden 
beroofd hetzij op initiatief van de commandant van een schip 
bedoeld in artikel 5, § 1, van voornoemde wet, hetzij op initia-
tief van de commandant van een Belgisch militair bescherming-
steam aan boord van een burgerschip ; de commandant maakt 
een proces-verbaal op met nauwkeurige opgave van de omstan-
digheden waarin de vrijheidsberoving tot stand is gekomen, met 
inbegrip van het precieze uur ervan. De commandant brengt de 
federale procureur onmiddellijk op de hoogte van de vrijheids-
beroving door middel van de snelste communicatiemiddelen en 
voert de bevelen van deze magistraat uit, zowel wat de vrijheids-

 (127) Tekst zoals deze gesteund is op de tekstversie aangenomen door de Plenaire 
Vergadering van de Kamer nu de in het Belgisch Staatsblad neergeschreven bepaling van 
artikel 5, § 4 niet correct blijkt te zijn, althans in het Nederlands. Zie Parl. St., Kamer, G.Z. 
2009-2010, doc. 52 2214/004. In het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2010 luidt de tekst 
van artikel 5, § 4 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij 
immers als volgt : “In de in dit artikel bedoelde gevallen, indien de personen die het daad-
werkelijke bevel van het schip hebben, dat ervan verdacht wordt gebruik te worden voor 
het plegen van een misdrijf moet zij of het voorwerp ervan te zijn, het aan boord laten 
komen of de koerswijziging uitdrukkelijk of feitelijk weigeren, kan de commandant van het 
in paragraaf 1 bedoelde schip, na waarschuwingen, overgaan tot dwangmaatregelen tegen 
dit schip daaronder begrepen, indien nodig, het gebruik van geweld”.
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beroving als wat de uit te voeren taken betreft (128). De vrijheids-
beroving mag in geen geval langer dan vierentwintig uur duren. 
De federale procureur moet de vrijheidsberoving binnen vieren-
twintig uur bevestigen. Bij gebreke daarvan wordt de betrokkene 
in vrijheid gesteld. Van de beslissing van de federale procureur 
wordt onverwijld kennis gegeven aan de betrokkene door de 
commandant (129). Ingevolge de vierde paragraaf van artikel 2 
dient de commandant dan een proces-verbaal van vrijheidsbero-
ving op te maken. Dit proces-verbaal vermeldt het precieze uur 
van de vrijheidsberoving, de beslissing van de federale procureur 
met betrekking tot deze vrijheidsberoving, alsook het precieze 
uur waarop de betrokkene in kennis is gesteld van de beslissing 
van de federale procureur.

59. Indien de federale procureur van oordeel is dat een wegens 
daden van piraterij van zijn vrijheid beroofde persoon onder 
aanhoudingsbevel zou moeten worden geplaatst (130), vordert hij 
dit van de onderzoeksrechter die een voorlopig aanhoudingsbevel 
kan uitvaardigen. Het voorlopig aanhoudingsbevel moet worden 
uitgevaardigd binnen vierentwintig uur na de initiële vrijheidsbe-
roving en is tot vierentwintig uur na de aankomst van de gedeti-
neerde op het grondgebied van het Rijk en ten hoogste een maand 
geldig. Het verhoor van de van zijn vrijheid beroofde persoon 
kan gebeuren door middel van radio, telefoon, audiovisuele of 
andere technische middelen die een rechtstreekse overbren-
ging van de stem tussen de onderzoeksrechter en de verdachte, 
mogelijk maken en de vertrouwelijkheid van hun gesprek waar-

 (128) Zie artikel 2, § 2, van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 
piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Met deze eventueel uit te 
voeren taken, worden maatregelen voor het verzamelen en het bewaren van bewijzen van 
het misdrijf bedoeld. Zie Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 
2009-2010, doc. 52 2215/001, p. 5.

 (129) Zie artikel 2, § 3 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 
piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.

 (130) In deze hypothese heeft de federale procureur beslist dat tot vervolging in België 
zal worden overgegaan en is hij van oordeel dat de vastgehouden piraat onder aanhoudings-
bevel moet worden gesteld. Zie Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende 
de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., 
Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2215/001, p. 5.
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borgen (131). Dienaangaande dient rekening te worden gehouden 
met de Salduz-rechtspraak. Zou het niet aangewezen zijn dat 
naast de onderzoeksrechter ook een advocaat aanwezig is, zelfs 
als men, terecht, van oordeel is dat de voornoemde rechtspraak 
enkel het probleem aan de orde stelt van de veroordeling van de 
verdachte op grond van diens zelfbeschuldigende verklaringen 
aan een politieman of aan de onderzoeksrechter zonder dat een 
advocaat aanwezig is ?

Indien het verhoor van de van zijn vrijheid beroofde persoon 
onmogelijk is ingevolge uitzonderlijke omstandigheden, moet de 
onderzoeksrechter de personen verhoren die de ten laste gelegde 
feiten met betrekking tot deze persoon, kunnen uiteenzetten. 
Al de in deze paragraaf bedoelde elementen, met inbegrip van 
de eventuele uitzonderlijke omstandigheden die het verhoor van 
de betrokken persoon onmogelijk hebben gemaakt, worden ver-
meld in het proces-verbaal van verhoor. Van de beslissing van 
de onderzoeksrechter wordt onverwijld kennis gegeven aan de 
betrokkene door de commandant en, zodra mogelijk, wordt hem 
een afschrift van het voorlopig aanhoudingsbevel bezorgd. De 
commandant vermeldt in een proces-verbaal het precieze uur 
waarop de betrokkene in kennis is gesteld van de beslissing van 
de onderzoeksrechter en het precieze uur van de afgifte van het 
afschrift van het voorlopig aanhoudingsbevel (132). Er werd door 
de Minister van Justitie beklemtoond dat in het proces-verbaal 
het plaatselijke uur moet worden vermeld (133).

60. Ingeval de vervolging in België wordt ingesteld, wordt 
de verdachte zo spoedig als de omstandigheden het mogelijk 
maken naar België overgebracht. Binnen vierentwintig uur na 
zijn aankomst op het grondgebied van het Rijk, moet hij fysiek 

 (131) Men vergelijke met artikel 6, § 2, vierde lid Voorlopige Hechteniswet. Zie ook P.A. 
janssens, “La Belgique en passé de juger son premier (présumé) pirate : état d’une législa-
tion pionnière en matière de piraterie maritime”, Droit européen des transports, nr. 2-2011, 
p. 125 en 126.

 (132) Zie artikel 2, § 5 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 
piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Dat artikel geeft in het 
laatste lid ervan — althans in het Nederlands — blijk van onzorgvuldige redactie. Vgl. 
supra, noot 27.

 (133) Verslag Hamal bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
en het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 20.
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voor de onderzoeksrechter verschijnen en ondervraagd worden. 
De onderzoeksrechter gaat na of de in paragraaf 5, eerste lid, 
bedoelde termijnen van vierentwintig uur na de aankomst van de 
gedetineerde op het grondgebied van het Rijk en van ten hoogste 
een maand werden nageleefd. Bij gebrek aan verhoor binnen 
de vierentwintig uur of in geval van niet-naleving van de in de 
paragraaf 5, eerste lid, bedoelde termijnen wordt de verdachte 
in vrijheid gesteld. Indien de onderzoeksrechter oordeelt dat de 
hechtenis moet worden gehandhaafd, vaardigt hij een aanhou-
dingsbevel uit overeenkomstig artikel 16 van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis (134).

61. In de Memorie van Toelichting wordt verduidelijkt dat 
de aanhangigmaking van de onderzoeksrechter zoals bepaald in 
artikel 2, § 5 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de 
strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek in overeenstemming is met artikel 5 EVRM zoals geïn-
terpreteerd door het EHRM in de arresten Medvedyev en Rigo-
poulos (135). Bovendien werd ook onderstreept dat de bepaling 
van artikel 2 van deze wet slechts geldt in geval van vervolging 
in België ; in geval de vervolging niet in België wordt ingesteld 
en de door de Belgische militairen aangehouden persoon naar 
een andere Staat moet worden overgebracht, geldt het recht van 
de Staat die de vervolging zal instellen, in welk geval de regels 
van artikel 2 dus niet van toepassing zullen zijn (136). Indien een 
persoon toch naar België zou zijn overgebracht doch tegen hem 
vervolging niet langer wordt ingesteld of jegens wie het aanhou-
dingsbevel is verstreken, geldt ten aanzien van hem integraal de 
Vreemdelingenwet ; aldus kan hem een bevel om het grondgebied 
te verlaten, worden bezorgd (137).

 (134) Zie artikel 2, § 6, van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 
piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.

 (135) Zie over deze arresten ook infra, nr. 72.
 (136) Verslag Hamal bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 

en het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 21.

 (137) Verslag Hamal bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
en het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-2010, doc. 52 2214/002, p. 21-22.
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62. Het stelsel van het voorlopig aanhoudingsbevel waarin 
artikel 2 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek voorziet, is afgestemd op wat er bestaat in het uitleve-
ringsrecht. “In dringende gevallen worden specifieke regels (in 
het onderhavige geval, artikel 5 van de wet van 15 maart 1874 
over de uitleveringen), die zich buiten het toepassingsgebied 
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 
situeren, toegepast. Het voorlopig aanhoudingsbevel is op het 
vlak van de uitlevering, volgens artikel 5, lid 2 van de wet van 
15 maart 1874, veertig dagen geldig. Hetzelfde voorlopig aanhou-
dingsbevel is, wanneer het om een vraag tot uitstel uitgaande 
van het internationale strafhof gaat, drie maanden geldig volgens 
artikel 92 van het Statuut inzake het Internationale strafhof en 
artikel 15 van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samen-
werking met het Internationale Strafgerechtshof. Er dient bena-
drukt te worden dat het voorlopig aanhoudingsbevel dat tegen 
een persoon die verdacht wordt van daden van piraterij afgele-
verd wordt, maar geldig is voor de duur noodzakelijk voor zijn 
vervoer naar het Belgische grondgebied en dit maximum voor 
een maand. Wanneer het vervoer is beëindigd, blijft het aanhou-
dingsmandaat geldig tot vierentwintig uur na de aankomst van 
de gedetineerde in België (138)”.

afdeling 3. — verschillende hypothesen

§ 1. — Inleiding

63. Zoals reeds duidelijk werd gemaakt moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen handelingen van maritieme piraterij die 
“in volle zee” worden gepleegd, buiten de “nationale” rechts-
macht of in de “exclusieve economische zone”, en roverijdaden die 
verwant zijn met maritieme piraterij in de territoriale wateren 
van een Staat (139).

 (138) Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St., Kamer, G.Z. 2009-
2010, doc. 52 2215/001, p. 6.

 (139) Zie supra, nrs. 10 en 38, de noot 25 en de verwijzing in die noot.
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Immers, het begrip “piraterie implique que les actes incri-
minés sont commis en haute mer. Dès lors que les actes sont 
commis dans les eaux territoriales d’un État, il s’agit d’actes 
de brigandage. L’intervention relève alors de la souveraineté de 
l’État côtier (140)”, tenzij specifieke uitzonderingen zouden zijn 
bepaald. Het is dan ook essentieelbelang om een onderscheid 
te maken tussen feiten die plaats vinden binnen de territoriale 
wateren van een Staat, in casu Somalië, en feiten die “in de volle 
zee” gebeuren buiten de nationale “rechtsmacht” of in de “exclu-
sieve economische zone”, dat wil zeggen in wateren die ik in dat 
geval zou omschrijven als “niet exclusief territoriale wateren van 
een Staat” (141).

§ 2. — De handelingen gesteld in volle zee, buiten de zones 
die onder nationale rechtsmacht vallen of in de exclusieve 

economische zone.

64. Voor zover een Belgisch fregat opereert in niet exclusief 
territoriale wateren van een Staat, is het overeenkomstig de 
artikelen 58, tweede lid, 86, inzonderheid in fine, 100, 101 en 
110.1, sub a), van het Verdrag van Montego Bay gerechtigd om 
een vreemd schip dat geen schip is dat overeenkomstig de arti-
kelen 95 en 96 van dat Verdrag recht heeft op volledige immu-
niteit, aan te houden wanneer er gegronde redenen zijn om aan 
te nemen dat het schip zich bezig houdt met piraterij. Vermits 
het gaat om een uitzondering op het principe dat in volle zee de 
uitsluitende rechtsmacht van de vlaggenstaat geldt, dient deze 
uitzondering restrictief te worden geïnterpreteerd (142). Hoe 
dan ook, in dit geval kan het Belgische fregat overgaan tot een 
onderzoek naar het recht van het schip tot het voeren van zijn 
vlag en kan het te dien einde een boot naar het verdachte schip 

 (140) F. martineau en A. salliou, “Défense et sécurité”, Annuaire du droit de la mer 
2005, Paris, Pedone, (493) 496.

 (141) Vgl. F. de clippele, “Vrijwaring van de scheepvaart. Ontzetting van schepen na 
bezetting door derden”, Eur. Vervoersr, 1999, (597) 602 ; E. somers, “Piraterie maritime et 
droit international”, in L. Le Hardy De Beaulieu (uitg.), Criminalité et trafics maritimes : 
des enjeux politiques aux conséquences juridiques, Namen, Presses universitaires de Namur, 
2007, (11) 18.

 (142) Zie E. somers, Scheepvaart op zee, Internationaalrechtelijke aspecten, Brussel, 
Larcier, 2004, 150.
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zenden onder bevel van een officier. Indien er dan na het onder-
zoek van de scheepspapieren verdenking blijft bestaan, kan het 
dan overgaan tot een nader onderzoek aan boord van het schip, 
welk onderzoek dient te geschieden zonder onnodige overlast te 
veroorzaken (143). Artikel 105 van het Verdrag van Montego Bay 
geeft in zo een geval ook de bevoegdheid om de piraten te arres-
teren. Inderdaad, zoals reeds gezien, mag overeenkomstig die 
verdragsbepaling in volle zee of op andere plaatsen die buiten de 
rechtsmacht van enige staat zijn gelegen, iedere staat een pira-
tenschip (of piratenluchtvaartuig) of een schip (of luchtvaartuig) 
dat door piraten onderscheidelijk kapers is overmeesterd en zich 
in hun macht bevindt, in beslag nemen, de personen aan boord 
arresteren en de goederen aan boord in beslag nemen. Zoals 
eveneens gezien, verleent deze verdragsbepaling de staten ook 
de mogelijkheid om terzake dergelijke feiten van maritieme pira-
terij jurisdictie te vestigen (144). De gerechten van de staat die 
de inbeslagneming heeft uitgevoerd, kunnen beslissen over de op 
te leggen straffen en kunnen tevens besluiten hoe gehandeld zal 
worden met de schepen, luchtvaartuigen of eigendommen, met 
inachtneming van de rechten van derden te goeder trouw (145).

65. Tot de inwerkingtreding van de twee wetten van 
30 december 2009, was de mogelijkheid om in België in zo een 
geval piraten te bestraffen afhankelijk van een aantal specifieke 
voorwaarden. Inderdaad, uit het samenlezen van de artikelen 3 
en 6 van het Verdrag van Rome enerzijds en artikel 12bis Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering anderzijds volgt dat 
dergelijke feiten van maritieme piraterij (146) — in het bijzonder 
deze gekwalificeerd in de zin van artikel 3.1, a) tot en met e) van 
het Verdrag van Rome — gepleegd in volle zee slechts konden 
worden bestraft in België indien zij waren gepleegd door een 
Belgisch onderdaan (147) dan wel de vermoedelijke dader zich 

 (143) Artikel 110.2 van het Verdrag van Montego Bay van 10 december 1982.
 (144) Het gaat om een mogelijkheid doch geenszins om een verplichting. Zie verder ook 

nog : E. somers, “Piraterie maritime et droit international”, in L. le hardy de beaulieu 
(uitg.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux conséquences juridiques, 
Namen, Presses universitaires de Namur, 2007, (11) 18-19.

 (145) Artikel 105, in fine, van het Verdrag van Montego Bay.
 (146) Buiten deze specifiek bedoeld in de wetten van 30 december 2009.
 (147) Ongeacht of het schip in kwestie onder Belgische dan wel vreemde vlag vaart.
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op het Belgische grondgebied bevond en België deze niet uitle-
verde aan een Staat-Partij die zijn rechtsmacht gevestigd had 
met betrekking tot bedoeld strafbaar feit en een onder vreemde 
vlag varend schip het slachtoffer was. De conditie dat de vermoe-
delijke dader zich op Belgisch grondgebied bevindt, is wellicht 
ook vervuld wanneer het Belgische fregat overeenkomstig 
artikel 105 van het Verdrag van Montego Bay is overgegaan tot 
arrestatie van de vermoedelijke dader(s) van piraterij ; in zo een 
geval kunnen deze daders immers wellicht worden beschouwd als 
personen die zich op het Belgische grondgebied bevinden. Zoals 
Belgische koopvaardijschepen op fictieve wijze kunnen worden 
beschouwd als Belgisch grondgebied (148), geldt zulks a fortiori 
voor Belgische militaire schepen (149). Dat de piraten zich in 
deze hypothese niet vrijwillig op (fictief) Belgisch grondgebied 
bevinden, kan geen afbreuk aan het feit dat ze zich dan toch 
op Belgisch grondgebied in de zin van het Verdrag van Rome 
bevinden (150).

66. Ingevolge artikel 3, § 1 van de Wet van 30 december 
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee, zijn misdrijven 
van piraterij op volle zee niet alleen principieel strafbaar naar 
Belgisch recht, maar kan vervolging in België ingevolge artikel 3, 
§§ 1 en 2 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 
tegen piraterij en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
ook indien deze misdrijven zijn gepleegd aan boord van een 
Belgisch schip of wanneer de verdachten door Belgische mili-
tairen werden aangehouden. In dat laatste geval kan het zijn dat 
ook andere schepen die niet onder Belgische vlag varen daarvan 
het slachtoffer werden en dat helemaal geen Belgische slacht-
offers betrokken zijn. Tot vervolging in deze gevallen — met 

 (148) Zie ook : B. spriet, “(Extra)territoriale werking van de Belgische strafwet, met 
enkele klassieke extraterritoriale jurisdictiegronden uit de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering”, in Union Belgo-Luxembourgeoise De Droit Pénal (uitg.), 
Poursuites pénales et extraterritorialité, Brugge, die Keure, 2002, (1) 7.

 (149) Zie ook : C. van den wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal straf-
recht, Antwerpen, Maklu, 2006, 1207 : “Oorlogsschepen worden beschouwd als dragers van 
het imperium van de staat die zij vertegenwoordigen : daarom wordt het oorlogsschip dat 
zich in een buitenlandse haven bevindt beschouwd als een legerkorps op vreemd gebied en 
als dusdanig behandeld”.

 (150) Zie G. poisonnier, “Les pirates de la Corne de l’Afrique et le droit français”, D. 
2008, (2097) 2098.
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uitzondering van het geval waarin het misdrijf wordt gepleegd 
aan boord van een Belgisch schip dat immers geacht wordt te 
zijn gepleegd op Belgisch grondgebied (151) — zal echter enkel 
kunnen worden beslist tot vervolging door de federale procureur. 
Ook al kan in deze gevallen het arresteren van piraten op volle 
zee, buiten de zones die onder nationale rechtsmacht vallen of 
in de exclusieve economische zone, ook worden gesteund op de 
artikelen 105 en andere van het Verdrag van Montego Bay, thans 
geeft ook artikel 2 van de Wet van 30 december 2009 betreffende 
de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechte-
lijk Wetboek daarvoor een bevoegdheid. Immers, op grond van 
laatstvermelde bepaling, kan de persoon die op heterdaad wordt 
betrapt bij piraterij in de zin van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee 
of tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld met betrekking tot 
een dergelijk misdrijf bestaan, van zijn vrijheid worden beroofd 
hetzij op initiatief van de commandant van een schip bedoeld 
in artikel 5, § 1, van voornoemde wet, hetzij op initiatief van de 
commandant van een Belgisch militair beschermingsteam aan 
boord van een burgerschip.

§ 3. — De handelingen gesteld in de territoriale wateren  
van een andere Staat dan België en meer bepaald  

in de territoriale wateren van Soamlie.

67. Zoals gezien, voorziet het Verdrag van Montego Bay slechts 
in een mogelijkheid van aanhouding van piraten en vervolging 
ervan in de niet exclusief territoriale wateren (152) ; een tussen-
komst op het territorium van een andere Staat of in diens terri-
toriale zee zonder diens akkoord is derhalve niet mogelijk op 
die grondslag (153). Toch is daarvoor thans wél een grondslag 

 (151) Zie artikel 3, § 1 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen 
piraterij en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.

 (152) Artikel 105 van het Verdrag van Montego Bay. Herinnering : zie ook de artikelen 
58, tweede lid, 86, inzonderheid in fine, 100, 101 en 101, tweede lid, a), van het Verdrag.

 (153) Cf. P. gautier, “Quelques observations sur le soi-disant caractère inadapté du 
droit international face aux actes de criminalité en mer”, in L. le hardij de beaulieu 
(uitg.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques aux conséquences juridiques, 
Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, (51) 53 ; G. poisonnier, “Les pirates de la 
Corne de l’Afrique et le droit fançais”, D. 2008, (2097) 2099 ; E. somers, “Piraterie maritime 
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op internationaal vlak, met name in de gecombineerde Resolu-
ties van de Veiligheidsraad 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 
1846 (2008), 1897 (2009) en 1950 (2010) van 2 juni 2008 om onder 
de in die Resoluties gestelde voorwaarden de territoriale wateren 
van Somalië binnen te gaan.

Deze Resoluties op de grondslag van Hoofdstuk VII van het 
Handvest van de Verenigde Naties vormen een uitzondering op 
de principiële exclusieve bevoegdheid van de vlaggenstaat (154). 
In feite kan men zeggen dat de bevoegdheid die artikel 105 van 
het Verdrag van Montego Bay verleent aan een Staat als gevolg 
van deze Resoluties wordt uitgebreid tot de territoriale zee van 
Somalië (155).

68. Op die grondslag en onder de in deze Resoluties gespeci-
fieerde voorwaarden kan een Belgisch fregat gerechtigd zijn om 
in de Somalische territoriale wateren tot aanhouding van piraten 
over te gaan ; de Resoluties spreken immers over het gebruik van 
“alle middelen” noodzakelijk om piraterij en gewapende over-
vallen op zee te bestrijden. Of in deze gevallen in de periode voor 
de wetgeving van 30 december 2009 de mogelijkheid bestond 
om in België tot vervolging over te gaan, hing er van af. Dit zou 
enkel gekund hebben indien — gelet op het samenlezen van de 
artikelen 3 en 6 van het Verdrag van Rome — de gepleegde feiten 
gericht waren tegen een onder Belgische vlag varend schip of 
aan boord van een Belgisch vlag varend schip werden gepleegd 
of indien de feiten werden gepleegd door een Belgisch onder-
daan (156) dan wel de vermoedelijke dader zich op het Belgi-
sche grondgebied bevindt en België deze niet uitleverde aan een 

et droit international”, in L. le hardij de beaulieu (uitg.), Criminalité et trafics maritimes : 
des enjeux politiques aux conséquences juridiques, Namen, Presses universitaires de Namur, 
2007, (11) 29.

 (154) Zie supra, nr. 7 ; Zie J.F. leclercq, “La lutte contre la piraterie moderne entra-
vant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies”, Dr. marit. franç., 
december 2010-720, p. 951 e.vlg. (uittreksels) ; Pas. 2010 ; “De strijd tegen de moderne 
piraterij die de scheepvaart belemmert en het fundamenteel recht van de Verenigde 
Naties”, A.C. 2010 ; R.W. 2010-11, p. 1026 e.vlg. ; J.P.A. –R.H.A. Januari – Februari – 
Maart 2010, p. 3, nrs. 16 en 26 tot 30 ; L. le hardy de beaulieu, “Le terrorisme maritime”, 
in L. le hardy de beaulieu (uitg.), Criminalité et trafics maritimes : des enjeux politiques 
aux conséquences juridiques, Namen, Presses universitaires de Namur, 2007, (31) 45.

 (155) T. treves, “Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Developments off the 
Coast of Somalia”, European Journal of International Law 2009, (399) 408.

 (156) Ongeacht of het schip in kwestie onder Belgische dan wel vreemde vlag vaart.
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Staat-Partij die zijn rechtsmacht had gevestigd met betrekking 
tot bedoeld strafbaar feit en een onder vreemde vlag varend schip 
het slachtoffer was. Wat dit laatste betreft kan ook hier worden 
geoordeeld dat de conditie dat de vermoedelijke dader zich op 
Belgisch grondgebied bevindt, wellicht ook vervuld zal geweest 
zijn gelet op de bevoegdheid om tot aanhouding over te gaan 
ingevolge de voormelde Resoluties van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties en omwille van het feit dat Belgische oorlogs-
schepen als verlengstuk van het Belgische grondgebied kunnen 
worden aanzien.

69. Ingevolge artikel 3, § 3 van de Wet van 30 december 
2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee dat bepaalt 
dat de misdrijven bedoeld in de eerste twee paragrafen van 
dat artikel die in een andere maritieme zone dan de volle zee 
gepleegd worden, gelijkgesteld worden met daden van piraterij 
bedoeld in de eerste twee paragrafen, in de mate bedoeld in het 
internationaal recht, worden ook de gevallen die zich in de terri-
toriale wateren van Somalië voordoen, geviseerd voor zover 
een optreden daartegen toegelaten is ingevolge bovenvermelde 
Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze 
Resoluties kunnen dan worden beschouwd als het internationaal 
recht waarvan sprake in artikel 3, § 3 van voormelde wet. In de 
mate waarin ingevolge deze Resoluties en de Europese maatre-
gelen, een dwingende actie van een Belgisch militair schip zou 
plaats vinden in de territoriale wateren van Somalië ten aanzien 
van een misdrijf van piraterij dat zich in die territoriale wateren 
afspeelde, is vervolging in België mogelijk ingevolge artikel 3 van 
de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Indien 
dergelijk feit van maritieme piraterij zou plaats vinden aan boord 
van een Belgisch schip kan ingevolge artikel 3, § 1 van die laatste 
wet, vervolging in België plaats vinden. Vervolging op beslissing 
van de federale procureur kan in zo een geval ook indien de feiten 
tegen een Belgisch schip zijn gepleegd of de verdachten door 
Belgische militairen werden aangehouden (157).

 (157) Artikel 3, § 2 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen pira-
terij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.
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§ 4. — De handelingen op het grondgebied  
van een andere Staat dan België en meer bepaald Somalie.

70. Ter herinnering wijs ik erop dat met de Resolutie 1851 
(2008) van 16 december 2008 verleende de Veiligheidraad van de 
Verenigde Naties derde staten en regionale organisaties mach-
tiging om op het grondgebied van Somalië alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen teneinde piraterij en gewapende zeeroof 
aan banden te leggen, mits de Overgangsregering van Somalië 
vooraf de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties over hun 
rol in de regio heeft ingelicht en zij handelen in overeenstemming 
met het internationale humanitaire recht en de rechten van de 
mens. Op die grondslag en onder de gespecificeerde voorwaarden 
kunnen Belgische militairen gerechtigd zijn om op Somalisch 
grondgebied tot aanhouding van piraten over te gaan ; de Reso-
lutie spreekt immers over het gebruik van “alle noodzakelijke 
maatregelen” teneinde piraterij en gewapende zeeroof aan banden 
te leggen. Deze machtiging werd met twaalf maanden verlengd 
door middel van Resolutie 1897 (2009) van 30 november 2009. Of 
in deze gevallen in de periode tot de wet van 30 december 2009 de 
mogelijkheid bestond om in België tot vervolging over te gaan, 
hing er van af. Dit zou enkel mogelijk geweest zijn indien — gelet 
op het samenlezen van de artikelen 3 en 6 van het Verdrag van 
Rome — de gepleegde feiten gericht waren tegen een onder Belgi-
sche vlag varend schip of aan boord van een Belgisch vlag varend 
schip werden gepleegd of indien de feiten werden gepleegd door 
een Belgisch onderdaan (158) dan wel de vermoedelijke dader zich 
op het Belgische grondgebied bevindt en België deze niet uitle-
verde aan een Staat-Partij die zijn rechtsmacht met betrekking 
tot bedoeld strafbaar feit had gevestigd en een onder vreemde 
vlag varend schip het slachtoffer was. Wat dit laatste betreft kan 
ook hier worden geoordeeld dat de conditie dat de vermoedelijke 
dader zich op Belgisch grondgebied bevindt, wellicht ook vervuld 
zal geweest zijn gelet op de bevoegdheid om tot aanhouding over 
te gaan ingevolge de Resolutie 1851 (2008) van 16 december 
2008 en van zodra de betrokkenen aan boord van het Belgische 

 (158) Ongeacht of het schip in kwestie onder Belgische dan wel vreemde vlag vaart.
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fregat zijn gebracht en omwille van het feit dat Belgische oorlogs-
schepen als verlengstuk van het Belgische grondgebied kunnen 
worden aanzien.

71. 71. De wetten van 30 december 2009 lijken daaraan niet 
veel te veranderen. Immers, de bevoegdheid om in voorkomend 
geval op het grondgebied van Somalie tot het vasthouden van 
piraten over te gaan, kan gesteund worden op bovenvermelde 
Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In 
zoverre de betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan de 
in de artikelen 3 en 4 van de Wet van 30 december 2009 betref-
fende de strijd tegen piraterij bedoelde misdrijven is in België 
ook vervolging mogelijk ; ingeval de misdrijven gepleegd zijn aan 
boord van een Belgisch schip is dit zonder meer het geval, in de 
andere gevallen kan vervolging ingevolge beslissing van de fede-
rale procureur (159). Overigens zou vrijheidsberoving ook in dit 
geval kunnen worden gesteund op artikel 2, § 1 van de Wet van 
30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij en tot wijzi-
ging van het Gerechtelijk Wetboek dat immers ook toelaat dat 
personen tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld met betrek-
king tot een misdrijf bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet 
van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij van 
hun vrijheid worden beroofd hetzij op initiatief van de comman-
dant een Belgisch oorlogsschip of een ander Belgisch schip met 
kentekens waaruit duidelijk blijkt dat het in dienst van de Staat 
is, hetzij op initiatief van de commandant van een Belgisch mili-
tair beschermingsteam aan boord van een burgerschip.

§ 5. — De moeilijkheden verbonden aan berechting in België

72. Los van de hierboven weergegeven mogelijkheden van 
berechting in België is het niet uitgesloten dat, indien een Belgisch 
fregat piraten van hun vrijheid berooft, er toch de voorkeur aan 
wordt gegeven hen niet in ons land te berechten ; wellicht is een 
berechting ervan in Kenya dan wel in de Seychellen overeenkom-
stig de bovenvermelde overeenkomsten tussen de Europese Unie 

 (159) Zie de artikelen 3, §§ 1 en 2 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de strijd 
tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.
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en de beide Staten Kenya verkieslijker. Berechting in Kenya of in 
de Seychellen vermijdt bovendien mogelijks gelijkaardige beslis-
singen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zoals 
deze in de zaken Rigopoulos van 12 januari 1999 (160) en Medve-
dyev van 10 juli 2008 (161) ; die zaken betreffen immers gevallen 
waarin misdadigers op zee werden gevat en voor de rechter 
werden gebracht in een Europese staat, niet zonder vooraf een 
lange zeereis aan boord van het vreemde schip te hebben meege-
maakt. In deze zaken toetste het EHRM immers de lange deten-
tieperiode aan artikel 5 EVRM. Ook al is het in geval van piraterij 
voor de kust van Somalie niet zo waarschijnlijk dat het EHRM 
gelijkaardige arresten zou wijzen, mede gelet op de brede mach-
tiging die door de vermelde Resoluties van de Veiligheidsraad 
wordt verleend, blijkt niettemin “that a court like the ECtHR 
will tend to interpret the law of the sea and international law 
rules in such a way as to offer maximum protection to the indi-
viduals involved (162)”. Zelfs wanneer de Belgische wetgever de 
in artikel 2, § 5 van de Wet van 30 december 2009 betreffende de 

 (160) EHRM nr. 37388/97, 12 januari 1999, Rigoupolous t. Spanje. In deze zaak werd 
het verzoek onontvankelijk verklaard. Het EHRM verklaarde in alle geval : “(…) the Court 
considers that, having regard to the wholly exceptional circumstances of the instant case, 
the time which elapsed between placing the applicant in detention and bringing him before 
the investigating judge cannot be said to have breached the requirement of promptness in 
paragraph 3 of Article 5”.

 (161) EHRM nr. 3394/03, 10 juli 2008, Medvedyev t. Frankrijk, NJB 2008, 2074. In die 
zaak maakten de verzoekers deel uit van de bemanning van een vrachtschip waaraan de 
Franse overheden in het kader van de bestrijding van de internationale handel in verdo-
vende middelen vernamen dat het mogelijk belangrijke hoeveelheden drugs vervoerde. De 
zeevaartoverheden gingen bijgevolg over tot de onderschepping ervan op volle zee voor de 
Kaapverdische Eilanden en vervolgens tot de omleiding ervan naar de haven van Brest in 
Frankrijk. De verzoekers beweerden het slachtoffer te zijn van een arbitraire vrijheidsbe-
roving door hun gevangenschap op het schip gedurende 13 dagen onder het toezicht van 
het Franse leger, vervolgens van hun voorlopige hechtenis — gedurende twee dagen voor 
de enen, drie dagen voor de anderen — bij hun aankomst in Brest. Zij beriepen zich op 
art. 5.1 EVRM om de onwettigheid van hun vrijheidsberoving aan te klagen, onder meer 
ten aanzien van het internationale recht. Zij beklaagden zich er eveneens over, vanuit het 
standpunt van art. 5.3 EVRM, dat zij 15 tot 16 dagen moesten wachten alvorens te worden 
voorgeleid voor een magistraat die bij wet gemachtigd was om de gerechtelijke functie te 
vervullen. Het EHRM besluit dat de verzoekers niet op wettelijke wijze van hun vrijheid 
werden beroofd en dat art. 5.1 EVRM werd geschonden. Overwegende dat de duur van deze 
vrijheidsberoving echter gerechtvaardigd was door ‘volkomen uitzonderlijke omstandig-
heden’, onder meer door de onvermijdelijke termijn van de weg die het schip heeft moeten 
afleggen naar Frankrijk, besluit het Hof tot de niet-schending van art. 5.3 EVRM.

 (162) T. treves, “Piracy, Law of the Sea, and Use of Force : Developments off the 
Coast of Somalia”, European Journal of International Law 2009, (399) 409. Over artikel 5 
EVRM, zie supra, noot 27.
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strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde aanhangigmaking van de onderzoeksrechter 
in overeenstemming acht met voornoems artikel 5 EVRM zoals 
geïnterpreteerd door het EHRM in de arresten Medvedyev en 
Rigopoulos, is het toch niet uitgesloten dat géén probleem rijst 
vanuit het oogpunt van de verenigbaarheid met het EVRM. Er 
dient bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met de Salduz-
rechtspraak, zelfs als men, terecht, van oordeel is dat de enige 
vraag die daarbij rijst de veroordeling betreft van een verdachte 
op grond alleen van zijn zijn zelfbeschuldigende verklaringen aan 
een politieman of een onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid 
van een advocaat. De aanwezigheid van die advocaat naast die 
van de onderzoeksrechter dient bijgevolg te worden aanbevolen 
in dat geval.

Om die reden alsook omwille van de hoge kosten die verbonden 
zijn aan berechting in een Europees land, is het niet onmogelijk 
dat, zelfs in geval Belgische militairen piraten van hun vrij-
heid beroven, er toch de voorkeur wordt aan gegeven piraten te 
berechten in Kenia of in de Seychellen zoals de overeenkomsten 
tussen de Europese Unie en die landen toelaten. Ook Minister 
van Defensie Pieter De Crem verklaarde overigens dat het, 
ondanks de nieuwe Belgische wetgeving, de bedoeling is piraten 
eerst in de eigen regio te laten berechten en wees eveneens op het 
probleem dat zou kunnen rijzen van wat met de piraten in België 
zou moeten gebeuren eens ze hier zijn veroordeeld en hun straf 
hebben uitgezeten (163).

afdeling 4. — de noordzee : laatste twistappel ?

73. Maanden samenleven op een fregat kan tot spanningen 
leiden, net zoals het leven op vaste grond trouwens. Nochtans 
leeft men, anders dan bij de landmacht, dag en nacht in een 
zeer beperkte ruimte. Blijkbaar haalt de korpsgeest het van de 

 (163) De Standaard, 15 januari 2010.
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communautaire tegenstellingen en aarzelen ook de Franstaligen 
niet om “bij te tekenen” voor de operatie Atalanta (164).

Dat voorbeeld van geslaagd federaal samenleven is verheu-
gend, want ik wil meegeven aan diegenen die de ontmanteling van 
de Belgische Staat voorstaan (165), dat de gevolgen van een der-
gelijke politiek op internationaal vlak onvoorzienbare gevolgen 
kunnen hebben. Immers de autonome haven van LUIK is thans 
de grootste inlandse haven in België en derde grootste in Europa 
en heeft zich gespecialiseerd in de belangrijke en moderne inter-
modale communicatie. Slechts 15 uur vaartijd scheidt de Luikse 
haven van de haven van Antwerpen en 24 uur van die van Rot-
terdam. Bovendien staat de Internationale gemeenschap zeer 
afkerig tegenover conflicten over toegang tot de zee of tot een 
haven.

Het Albertkanaal dat de verbinding vormt tussen de auto-
nome haven van Luik en de haven van Antwerpen dat op 30 juli 
1939 te Luik werd ingehuldigd tijdens de Waterwereldtentoon-
stelling, telt sluizen over een afstand van 130 km. Jaarlijks wordt 
gemiddeld veertig miljoen ton vracht verscheept en sinds 1997 
kunnen boten van 9.000 ton het kanaal bevaren.

De autonome haven van Luik is belangrijk en dat heeft heel 
wat gevolgen.

74. Het zeeruim wordt traditioneel geassocieerd met vrij-
heid en zelden met toe-eigening, en bijna nooit met uitsluiting. 
Een stuk verplaatsen verstoort het hele internationale schaak-
spel. Wanneer een Staat wordt ontmanteld met alle gevolgen van 
dien op het vlak van zeerecht komt men terecht in een situatie 
waarmee men geen raad weet. Vooruitzichten kloppen niet meer 
en de codificaties verliezen hun waarde om dat de verdragslui-

 (164) Zie F. delepierre, “Contre les pirates dans le Golfe d’Aden”, Le Soir van 2 en 
3 oktober 2010, p. 8 en 9. Over het algemeen wordt trouwens in het “Jaarverslag 2009” 
van het federaal Parket gewag gemaakt van vrij weinig feiten die werden gepleegd aan 
boord van een Belgisch militair vaartuig buiten de Belgische territoriale wateren. In dat 
“Jaarverslag 2009”, wordt op p. 217 gewag gemaakt van een aantasting van de eerbaarheid 
en openbare zedenschennis,opzettelijke slagen en verwondingen en geweldpleging jegens 
een meerdere aan boord van het fregat “Louise-Marie”, en, aan boord van de mijnenjager 
“Astra”, van openbare zedenschennis.

 (165) Zie met name Le Soir van 23 augustus 2010, p. 3, Le Soir van 24 augustus 2010, 
p. 5 en Le Soir van 13 september 2010, p. 14.
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tende Staten redelijkerwijze geen scenario hebben bedacht dat 
voorziet in hun eigen verdwijning.

De zucht naar zee van een ingesloten Staat of van een Staat 
met een uiterst enge toegang tot de zee mag niet worden onder-
schat. Het voorbeeld van Bolivie spreekt in dat verband boek-
delen. Pas sinds een recent akkoord van oktober 2010 tussen 
de Peruviaanse en de Boliviaanse presidenten  (166), kwam een 
einde aan een voor Bolivie ware Staatszaak die ontstond toen 
het land zijn uitweg op de Stille Oceaan verloor na de rampzalige 
Pacific-oorlog van 1879-1883. In dezelfde gedachtenorde neemt 
men ook aan dat de uiterst smalle kustlijn van Irak een van de 
redenen was waarom het regime van Saddam Hussein in 1990 
Koeweit wilde annexeren (167).

Kiest men voor dat soort conflict dat onvermijdelijk een inter-
nationaal karakter krijgt ? Het staat niet aan mij die vraag te 
beantwoorden maar ik heb wel de plicht dat probleem aan de orde 
te brengen. Meer nog, ik dien erop aan te dringen dat dienaan-
gaande allen die in Belgie met het vervoer zijn begaan, inzon-
derheid het vervoer over zee en over de binnenwateren, worden 
geraadpleegd.

afdeling 5. — besluit.

75. In een studie die in december 2010 in het Belgisch Mili-
tair Tijdschrift – Revue Militaire Belge werd gepubliceerd heeft 
kapitein ter zee Michel Hofman, Deputy Force Commander bij de 
European Union Navy Force (EUNAVFOR) geschreven :

“L’action des forces navales est dissuasive mais elle permet 
naturellement l’interception des ‘Pirate Action Groups’ (PAG). 
Afin d’éviter que ceux-ci n’opèrent impunément, la mise en 
place d’un cadre répressif efficace permettant la poursuite, le 
jugement et l’emprisonnement des pirates est indispensable, 
mais cet objectif est plus complexe à atteindre. Force est de 

 (166) Zie Le Soir van 21 oktober 2010, p. 11. Het akkoord van oktober 2010 bekrach-
tigt een protocol van 1992 : een concessie van 5 km kustlijn wordt door Peru aan Bolivie 
toegekend voor 99 jaar.

 (167) Daarover, zie S. karagiannis, “La succession d’États et le droit de la 
mer”, R.B.D.I. 2006-2, vol. XXXIX, p. 459 tot 463 en de noot 6.
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reconnaître que les solutions juridiques sont insuffisantes et les 
lacunes dans les législations nationales sont plutôt la règle. Les 
pirates en exploitent admirablement les points faibles lorsque, 
dès qu’ils sont repérés, toutes les preuves potentielles sont jetées 
par-dessus bord. Des accords entre l’U.E. et le Kenya ou les 
Seychelles ont été laborieux à négocier et ont été entre-temps 
dénoncés par le Kenya. Les possibilités de poursuite diminuent 
donc et, très souvent, les navires de guerre sont amenés à relâcher 
les suspects” (168).

Maar kapitein ter zee Michel Hofman gaat onmiddellijk verder :
“Au niveau international, sous l’impulsion de l’O.N.U., des 

réflexions sont en cours afin de trouver des solutions juridiques 
pour doter les pays de la zone d’une structure judiciaire viable 
et durable. La Belgique n’est pas en reste puisqu’elle est une des 
premières nations à s’être dotée d’une nouvelle législation sur la 
piraterie” (169).

Luitenant-kolonel Chris De Cock onderzoekt het probleem van 
het vasthouden van personen in het kader van militaire operaties 
en van de desbetreffende verantwoordelijkheid van de militaire 
overheid, en schrijft terecht :

“De problematiek van het vasthouden van personen beperkt 
zich uiteraard niet enkel tot het Afghaanse operatietoneel, 
maar strekt zich uit tot alle operaties waaraan Belgische mili-
tairen deelnemen. De vraag rijst dus welke stappen ondernomen 
kunnen/moeten worden om de problematiek van detentie te 
regelen. (…) Tot slot kan de commandant steeds terugvallen op 
zijn ‘legal advisor’, die erop kan toezien dat de gronden voor de 
detentie vervuld zijn en die hem met juridisch onderbouwd advies 
bijstaan bij alle stappen van het detentieproces” (170).

 (168) M. hofman, “Atalanta”, Belgisch Militair Tijdschrift – Revue Militaire Belge 
2010, nr. 1, december 2010, p. 21 en 22.

 (169) M. hofman, “Atalanta”, Belgisch Militair Tijdschrift – Revue Militaire Belge 
2010, nr. 1, december 2010, p. 22.

 (170) C. de cock, “Militaire operaties en de detentiepolitiek”, Belgisch Militair Tijd-
schrift – Revue Militaire Belge 2010, nr. 1, december 2010, p. 41 en 42. Over de bezorgdheid 
van de Franse wetgever over de belangrijke rol van de bevelhebbers van schepen van de 
Staat, zie L. balmond, “Chronique des faits internationaux du 15 septembre au 15 décembre 
2010. – Loi no 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice 
des pouvoirs de police de l’État en mer (J.O.R.F. no 0004, 6 janvier 2011, p. 374)”, Rev. gén. 
dr. internat. 2011, nr. 1, Deel 115, p. 194 en 195.
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*
*  *

Referendaris Tom Boute heeft ons op tragische wijze verlaten 
op 27 oktober 2010.

Iedereen waardeerde zijn vele kwaliteiten.
Momenten van crisis en pijn zijn voor ieder van ons beproe-

vend maar helaas maken ze deel uit van ons bestaan. Dat spoort 
ons aan om over de essentie na te denken.

Bij het overlijden van Tom stortte onze wereld in elkaar. 
Maar tegelijk hebben we het onderscheid ervaren tussen wat 
echt belangrijk is en hetgeen slechts van voorbijgaande aard is. 
En de fundamentele vraag van ons bestaan weerklinkt in onze 
gedachten zoals ze destijds de profeet Habacuc reeds beroerde 
toen hij vaststelde dat de vijgenbomen geen vruchten meer 
droegen en de wijnstokken geen druiven meer voortbrachten : uit 
wie en waaruit kan ik mijn vreugde putten ? Uit wie en waaruit 
kan ik mijn vreugde putten, en dit zowel in het dagelijks leven als 
in momenten waar ik geen vat op heb ?

Laat de glimlach van Tom dit gerechtelijk jaar ons het koste 
wat het kost de kracht geven om door te gaan.

Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuwe 
gerechtelijk jaar zijn werkzaamheden voortzet.
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afDeling 1. — De VerorDening (eu) nr. 1177/2010 
Van het europees parlement en De raaD 

Van 24 noVember 2010 betreffenDe De rechten 
Van passagiers Die oVer zee of binnenwateren 

reizen en houDenDe wijziging Van VerorDening (eg) 
nr. 2006/2004 : Doelstelling.

§ 1. — Het vervoer over zee en over de binnenwateren 
aantrekkelijker maken en het vertrouwen  

in dat vervoermiddel stimuleren.

1. “Luchtvaartmaatschappijen zijn niet gek op passagiers
rechten” (1).

Luchtvaartmaatschappijen zijn niet gek op passagiersrechten : 
onder die uitdagende titel levert professor Cees van Dam, Hono
rair Hoogleraar Europees Privaatrecht aan de Universiteit van 
Utrecht en Visiting Professor aan het King’s College te Londen 
commentaar op het arrest Sturgeon van 19 november 2009 van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (2).

De vraag of de maatschappijen die ferryboten en cruise
schepen exploiteren voldoende bescherming bieden aan de passa
giers die over zee en binnenwateren reizen lijkt me aangepast aan 
de omstandigheid aangezien enerzijds het communautair recht 
de rechten van passagiers over zeevervoer zopas heeft gelijk
geschakeld met die van het luchtvervoer (3) en dat die kwestie 

 (1) Ik wens B. Docquier, assistent bij de Dienst voor Documentatie van het Hof van 
Cassatie, die Dienst, het Secretariaat van het Parket van het Hof van Cassatie en de Dienst 
Overeenstemming der Teksten van het Hof van Cassatie te danken voor hun waardevolle 
samenwerking. Zie voor het citaat uit de tekst van de Rede C. van Dam, “Luchtvaartmaats
chappijen zijn niet gek op passagiersrechten”, NJB (Nederlands juristenblad) 19 maart 
2010, p. 672 e.v.

 (2) H.J.E.U. 19 november 2009 (Christopher Sturgeon e.a. t. Condor Flugdienst GmbH 
en Stefan Böck en Cornelia Lepuschitz t. Air France s.a.), samengevoegde zaken C402/07 en 
C432/07, Rec. H.J.E.U. 200911, deel I, pp. I10923 e.v., met concl. van Mevr. E. Sharpston, 
advocaatgeneraal.

 (3) H. kenfack, “Panorama. Contrat de transport. Droit des transports janvier 2009  
décembre 2010”, D.H., 2 juni 2011 – nr. 21, p. 1446.
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anderzijds duidelijk van praktisch belang is met name voor de 
scheepvaartlijnen tussen België en het Verenigd Koninkrijk en 
voor de talrijke Europeanen die gebruik maken van de scheep
vaartlijn CalaisDover en de scheepvaartlijnen tussen Marseille 
en Corsica of Sardinië, en nog voor de liefhebbers van cruises op 
Rijn en Donau.

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Dames en Heren,

2. Nadat de Verordening (EG) nr. 261/2004 de luchtreizi
gers bescherming heeft geboden (4), komen thans de passagiers 
die over zee of binnenwateren reizen aan bod. Op 17 december 
2010, werd in het Publicatieblad van de Europese Unie immers 
Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passa
giers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (5) gepubliceerd.

De Verordening (EU) nr. 1177/2010 wil de rechten van de pas
sagiers consolideren in het raam van het nationaal en internatio
naal vervoer over zee en over binnenwateren met inbegrip van de 
gehandicapten en de personen met beperkte mobiliteit.

Luidens Overweging 1 die de Verordening voorafgaat moet bij
voorbeeld “Het optreden van de (Europese) Unie op het vlak van 
zeevervoer en vervoer over binnenwateren onder meer gericht 
zijn op de waarborging van een hoog niveau van bescherming 
van de passagiers dat met andere vervoerswijzen vergelijkbaar 
is (en) moeten voorts de eisen op het gebied van consumenten
bescherming in het algemeen volledig in acht worden genomen”.

Overweging 3 stelt dat “de bescherming van passagiers niet 
enkel dient te gelden voor passagiersdiensten tussen havens op 
het grondgebied van de lidstaten, maar ook voor passagiersdien
sten tussen dergelijke havens en havens buiten het grondgebied 

 (4) Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en 
bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91, PEU nr. L 46, 17 februari 
2004, p. 1.

 (5) PEU nr. L 334, 17 december 2010, p. 1.
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van de lidstaten, rekening houdend met het risico van concurren
tieverstoring op de markt voor passagiersvervoer, (en), derhalve, 
moet de term “communautaire vervoerder” voor de toepassing 
van deze Verordening zo ruim mogelijk worden opgevat (in prin
cipe)”.

Volgens Overweging 4, moet “de interne markt voor vervoers
diensten voor passagiers over zee en binnenwateren voordelen 
opleveren voor de burgers in het algemeen (en) moeten gehandi
capten en personen met beperkte mobiliteit als gevolg van een 
handicap, leeftijd of een andere factor dan ook mogelijkheden 
krijgen om gebruik te maken van passagiersdiensten en cruises 
die vergelijkbaar zijn met die van andere burgers ; gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit hebben dezelfde rechten als 
alle andere burgers op vrij verkeer, keuzevrijheid en nondiscri
minatie”.

§ 2. — Tijdschaal van de opbouw van de Europese Unie inzake 
de rechten van de passagiers  

op het vlak van vervoer.

3. Hoofdadministrateur bij de Europese Commissie, Jacques 
Zachmann, merkt op dat slechts recent op de tijdschaal van de 
opbouw van de Europese Gemeenschap te merken is dat men 
zich ernstig buigt over de consumentenrechten en meer in het 
bijzonder over de rechten van de passagiers op het vlak van 
vervoermiddelen (6).

Die vaststelling kan worden verklaard door de omstandigheid 
dat de inspanningen van Europa bij de opstart van de opbouw 
van Europa zich veeleer hebben toegespitst op de industriële 
reorganisatie zoals voorbeeld de oprichting van de Gemeenschap 
voor Kolen en Staal.

 (6) J. zachmann, “Les droits des passagers dans le domaine des transports”, Werk-
zaamheden van CEDECE, L’Europe des transports, Actes du colloque d’Agen, Université 
Montesquieu – Bordeaux IV, 7 en 8 oktober 2004, o.l.v. Loïc grarD, La Documentation fran
çaise, Parijs, 2005, p. 233. Hopelijk worden de veiligheidsstandaarden voor de scheepvaart 
ook steeds beter nageleefd als de Staat van de haven meer verantwoordelijkheid draagt : 
vgl. G. catalDi, “Problèmes généraux de la navigation en Europe (Rapport général)”, 
L’Europe et la mer (pêche, navigation et environnement marin), Verzameling Internationaal 
Recht, Brussel, Bruylant — Ed. de l’Université de Bruxelles, 2005, p. 144.
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De klant stond niet op de prioriteitenlijst en zelfs in het Ver
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap blijkt de rode 
draad van het mededingingsbeleid te rusten op het optimistische 
postulaat dat het welzijn de eindconsument noodzakelijk ten 
goede komt.

In de regel hebben de maatregelen om de nationale markten 
te openen, met een daling van de kosten van diensten tot gevolg, 
en de ontwikkeling van een beschermingsbeleid voor alle consu
menten als tegengewicht ertoe bijgedragen dat het lucht en het 
treinvervoer via hogesnelheidstreinen toegankelijker werden 
voor de klanten.

Het is omzeggens vanzelfsprekend dat chronologisch het lucht
vervoer eerst kon genieten van de communautaire verworven
heden (7) ook al is voornoemde Verordening (EU) nr. 1177/2010 
voor passagiers die over zee of binnenwateren reizen duidelijk 
consumentgericht aangezien zij de rechten van consumenten 
consolideert door transparante prijzen en een verbod van elke 
soort discriminatie.

Het opengooien van de markt van personenvervoer over de zee 
nam weliswaar een aanvang in 1986 en werd geconsolideerd in 
1992 met de opening van de markten van vervoer over zee tussen 
de lidstaten.

Toch kan de opening van de markt niet als beëindigd worden 
beschouwd zolang de consument, en niet uitsluitend de onderne
mingen, daaruit geen maximaal voordeel kan puren.

§ 3. — De aansprakelijkheid van de vervoerder  
over zee van passagiers.

A. — Het Verdrag van Athene en de daaruit voortvloeiende 
Protocollen.

4. Verordening (EU) nr. 1177/2010 betreffende de rechten 
van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 komt uiteraard 

 (7) J. zachmann, “Les droits des passagers dans le domaine des transports”, Werk-
zaamheden van CEDECE, L’Europe des transports, Actes du colloque d’Agen, Université 
Montesquieu — Bordeaux IV, 7 en 8 oktober 2004, o.l.v. Loïc grarD, La Documentation 
française, Parijs, 2005, p. 235.
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bovenop andere bestaande regelgeving van Belgisch intern recht, 
gemeenschapsrecht en internationaal recht op het vlak van de 
aansprakelijkheid van de vervoerder over zee van passagiers.

Het bekendste Verdrag is dat van 13 december 1974 Verdrag 
betreffende het vervoer over zee van passagiers en hun reisgoed, 
opgemaakt te Athene op 13 december 1974 en zijn Protocol, opge
maakt te Londen op 19 november 1976, goedgekeurd bij de wet 
van 11 april 1989, artikel 1, d.

Dat Verdrag betreft voornamelijk de aansprakelijkheid van de 
vervoerder en de in de plaats gestelde vervoerder. De aanspra
kelijkheid is gebaseerd op de fout maar met omkering van de 
bewijslast en een beperking van de aansprakelijkheid voor dood, 
lichamelijk letsel, verlies van bagage en waardevolle voorwerpen, 
en voor schade aan voertuigen.

Dat Verdrag is misschien geen universeel succes maar de lijst 
met ratificeringen vertegenwoordigt toch bijna 40 pct. van de 
wereldtonnenmaat.

In het Groenboek Nieuwe Belgische Zeewet van 2007, doen Eric 
Van Hooydonk, Leo Delwaide, Ralph De Wit, Wim Fransen, 
Benoît Goemans en Marc Huybrechts echter het volgende 
opmerken :

“De stand van zaken in België loopt achter. Het Protocol 
van 1 november 2002 (PAL PROT 2002) verhoogt de aanspra
kelijkheidslimieten (de bedragen van 1974 waren te laag) en een 
verplichte verzekering werd ingevoerd tot dekking van de pas
sagiers. Dat Protocol voert tevens andere technieken in om pas
sagiers toe te laten gemakkelijker schadevergoeding te bekomen. 
Het foutaansprakelijkheidssysteem wordt vervangen door een 
objectieve aansprakelijkheid die hand in hand gaat met de hier
boven aangehaalde verplichte verzekering. Dit Protocol biedt de 
verdragsluitende Staten de mogelijkheid om de limieten te ver
hogen of om de limieten op te heffen” (8).

En die auteurs stellen de vraag : dient het Protocol van 
1 november 2002 tot wijziging van het Verdrag van Athene, 

 (8) E. Van hooyDonk, L. DelwaiDe, R. De wit, W. fransen, B. goemans en 
M. huybrechts, Groenboek Nieuwe Belgische Zeewet, Voorlopige versie, Antwerpen, 
Belgische Vereniging voor Zeerecht – Europees Instituut voor Zee en Transportrecht 
(Universiteit Antwerpen), oktober 2007, p. 71 en 72, nr. 2.3.5.3.
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waarbij de aansprakelijkheidslimieten worden verhoogd en een 
verplichte verzekering wordt ingevoerd, te worden geratificeerd 
met opzegging van het originele Verdrag van 1974 ?

Blijkbaar werden die auteurs gehoord bij de politieke overheid, 
zoals blijkt uit Verordening (EG) nr. 392/2009 die verder wordt 
besproken. Die Verordening stelt een communautair aansprake
lijkheids en verzekeringsstelsel in dat van toepassing is op het 
vervoer over zee van passagiers onder meer volgens de bepa
lingen van het Verdrag van Athene van 1974 doch als gewijzigd 
bij het Protocol van 2002.

Op 21 mei 2012, datum waarop ik deze openingsrede heb 
beëindigd, is de ratificeringsprocedure van het Protocol van 
1 november 2002 door België immers lopende : de Raad van State 
heeft zijn Advies gegeven en een wetsontwerp ligt klaar voor 
ondertekening (9).

5. Het voorwerp van het Verdrag van Athene verschilt van 
dat van de Verordening (EU) nr. 1177/2010.

Verordening (EU) nr. 1177/2010 betreft immers voornamelijk 
de rechten van gehandicapte passagiers en van passagiers met 
beperkte mobiliteit, de verplichtingen van de vervoerders en de 
terminalexploitanten wanneer een reis wordt onderbroken en de 
algemene regels inzake het informeren van de passagiers en de 
behandeling van hun klachten. De Verordening kent uiteraard 
eveneens dezelfde rechten toe aan de passagiers van vervoer 
over zee en over bevaarbaar water overal waar ze reizen op het 
grondgebied van de Europese Unie. De Verordening biedt aldus 
het voordeel dat zij gelijkwaardige mededingingsvoorwaarden 
aan de exploitanten oplegt, ongeacht of ze vervoerders over zee 
of vervoerders over bevaarbaar water zijn.

B. — Verordening (EG) nr. 392/2009 van 23 april 2009.

6. In een recent gepubliceerde studie in het Liber Amicorum 
Marc A. Huybrechts, onderzoekt Professor Leo Delwaide de 
verschillende bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van 

 (9) Informations@diplobel.fed.be.
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de zeevervoerder van passagiers : “De aansprakelijkheid van de 
zeevervoerder van passagiers naar Europees recht” (10).

Daarin bespreekt hij onder meer voormelde Verordening 
(EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders 
van passagiers over zee bij ongevallen (11).

Die verordening (EG) nr. 392/2009 wil binnen de Europese 
Gemeenschap een unieke uniforme regeling vastleggen van de 
rechten van de vervoerders over zee en hun passagiers bij onge
vallen en stelt vast dat die doelstelling niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege de 
omvang en de gevolgen ervan, beter door de Gemeenschap kan 
worden verwezenlijkt (Overweging 19).

De volgende twee punten zijn de voornaamste doelstellingen 
(Artikel 1) :
“1) Deze verordening voorziet in de communautaire regeling 

betreffende aansprakelijkheid en verzekering voor het vervoer 
van passagiers over zee, zoals vastgesteld in de toepasselijke 
bepalingen van :
a) het Verdrag van Athene betreffende het vervoer van 

passagiers en hun bagage over zee van 1974, zoals gewij
zigd bij het Protocol van 2002, (hierna “Verdrag van 
Athene”), als gespecificeerd in bijlage I, en

b) het voorbehoud en de richtsnoeren van de IMO voor de 
uitvoering van het Verdrag van Athene (hierna “IMO
richtsnoeren”), die door de Juridische Commissie van de 

 (10) L. DelwaiDe, “De aansprakelijkheid van de zeevervoerder van passagiers naar 
Europees recht”, Free on board, Liber Amicorum Marc A. Huybrechts, Antwerpen  
Cambridge, Intersentia, 2011, p. 235 e.v.

 (11) PEU nr. L 131, 28 mei 2009, p. 24. Zie ook het Wetsontwerp inzake de aansprake
lijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen betreffende aangelegenheden 
als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en het wetsontwerp inzake de aansprakelijkheid 
van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen betreffende aangelegenheden als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, zitting 
20112012, nrs. DOC 53 1840/001 en DOC 53 1841/001 (zie voornamelijk artikel 11 van het 
eerste van die Wetsontwerpen). De memorie van toelichting vermeldt (pagina 4) : “De voor
liggende ontwerpen beogen de uitvoering van het Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene van 1974 (…) en van de Verordening (EG) nr. 392/2009 van 23 april 2009 (…)”. 
Op 21 mei 2012, datum waarop ik deze Openingsrede heb beëindigd, werden die Wetsont
werpen in beide wetgevende Kamers aangenomen maar ze werden nog niet gepubliceerd in 
het B.S.
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IMO op 19 oktober 2006 zijn aangenomen en die in bijlage 
II zijn gespecificeerd.

2) Bovendien wordt bij deze verordening de toepassing van deze 
bepalingen uitgebreid tot vervoer van passagiers over zee 
binnen eenzelfde lidstaat aan boord van schepen die overeen
komstig artikel 4 van Richtlijn 98/18/EG met klasse A en B 
overeenstemmen en worden een aantal aanvullende vereisten 
vastgesteld” (12).

Artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 392/2009 bepaalt dat 
“de aansprakelijkheidsregeling ten aanzien van passagiers, hun 
bagage en hun voertuigen en de voorschriften inzake verzeke
ring of een andere financiële zekerheid worden beheerst door deze 
verordening, door de artikelen 1 en 1bis, artikel 2, lid 2, de arti
kelen 3 tot en met 16, en de artikelen 18, 20 en 21 van het Verdrag 
van Athene, die in bijlage I staan, en de IMOrichtsnoeren in bij
lage II” (artikel 3.1).

Artikel 3 bepaalt verder dat “de IMOrichtsnoeren in bijlage II 
als bindend moeten worden beschouwd” (artikel 3.2.).

Artikel 12 bepaalt dat “deze verordening in werking treedt op 
de dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatie
blad van de Europese Unie, (dat) zij van toepassing is met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Athene 
voor de Gemeenschap, doch in elk geval uiterlijk op 31 december 
2012, (en dat) deze verordening verbindend is in al haar onder
delen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat”.

Artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 392/2009 is een belang
wekkende bepaling voor de behandelde materie.

Onder het opschrift “Informatie ten behoeve van de passa
giers”, bepaalt artikel 7, het volgende :

“Onverminderd de verplichtingen van touroperators overeen
komstig Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990 betreffende pak
ketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispak
ketten [8], moeten de vervoerder en/of de feitelijke vervoerder 
ervoor zorgen dat de passagiers passende en begrijpelijke infor

 (12) Zie L. DelwaiDe, “De aansprakelijkheid van de zeevervoerder van passagiers 
naar Europees recht”, Free on board, Liber Amicorum Marc A. Huybrechts, Antwerpen – 
Cambridge, Intersentia, 2011, p. 252 e.v., nrs 5.1. e.v.
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matie wordt verstrekt over hun rechten uit hoofde van deze ver
ordening.

Indien de vervoersovereenkomst in een lidstaat is gesloten, 
wordt die informatie in alle verkoopspunten, met inbegrip van 
verkoop per telefoon of internet, verstrekt. Wanneer de vertrek
plaats in een lidstaat is gelegen, wordt die informatie voor de 
afvaart verstrekt. In alle andere gevallen wordt die informatie 
uiterlijk bij de afvaart verstrekt. Voor zover ofwel de vervoerder 
of de feitelijke vervoerder heeft voldaan aan de informatiever
plichting van dit artikel, is de ander niet gehouden tot infor
matieverstrekking. Die informatie wordt verstrekt in de meest 
geschikte vorm.

Om aan de informatieverplichting uit hoofde van dit artikel te 
voldoen, verstrekken de vervoerder en de feitelijke vervoerder 
minstens de informatie die is neergelegd in een door de Commissie 
opgesteld en openbaar gemaakt overzicht van de bepalingen van 
deze verordening”.

C. — De Richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990.

7. De voormelde richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 
1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepak
ketten en rondreispakketten  (13) beoogt(artikel 1) “de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de LidStaten inzake op het grondgebied van de Gemeen
schap verkochte of ten verkoop aangeboden pakketreizen, met 
inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten”.

In de Overwegingen van die Richtlijn leest men onder meer 
“dat, wanneer de organisator en/of de doorverkoper aanspra
kelijk worden gesteld vanwege het niet of slecht uitvoeren van 
de onder het pakket vallende diensten, het raadzaam lijkt dat 
deze aansprakelijkheid kan worden beperkt overeenkomstig de 
internationale overeenkomsten waarbij deze dienstverrichtingen 
worden geregeld, met name het Verdrag van Warschau van 1929 
inzake het internationale luchtvervoer, het Verdrag van Bern 
van 1961 betreffende het vervoer per spoorweg, het Verdrag van 
Athene van 1974 inzake het vervoer per schip en het Verdrag van 

 (13) PEU nr. L 158, 23 juni 1990, p. 59.
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Parijs van 1962 nopens de aansprakelijkheid van hotelhouders ; 
dat voorts voor andere dan lichamelijke schade uit hoofde van 
de overeenkomst beperkingen aan de aansprakelijkheid moeten 
kunnen worden gesteld, op voorwaarde echter dat deze beper
kingen niet onredelijk zijn”.

Artikel 10 van de Richtlijn bepaalt dat “deze richtlijn gericht 
is tot de LidStaten”.

Paragraaf 1 van artikel 9 bepaalt dat “de LidStaten de maat
regelen treffen die nodig zijn om uiterlijk op 31 december 1992 
aan deze richtlijn te voldoen (en dat) zij de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis stellen”. Krachtens artikel 9, paragraaf 2, 
“delen de LidStaten de Commissie de tekst van alle belangrijke 
bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder deze richt
lijn vallende gebied vaststellen (en) de Commissie deelt deze tek
sten mede aan de andere LidStaten”.

Luidens artikel 8, “kunnen de LidStaten op het onder deze 
richtlijn vallende gebied strengere bepalingen ter bescherming 
van de consument vaststellen of handhaven”.

België heeft bij de wet van 16 februari 1994 tot regeling van 
het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, weliswaar 
laattijdig, maatregelen genomen om zich te schikken naar de 
Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (14).

Artikel 41 van de Belgische wet bepaalt dat “de Koning bij een 
in Ministerraad overlegd besluit de maatregelen kan nemen die 
noodzakelijk blijken omdat België in gebreke is gebleven bij de 
omzetting van de Europese richtlijn (90/314/EEG van de Raad) 
van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van 
vakantiepakketten en rondreispakketten”.

8. Artikel 2 van de Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 
13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakan
tiepakketten en rondreispakketten bepaalt dat “in deze richtlijn 
wordt verstaan onder :
1) pakket : de van tevoren georganiseerde combinatie van niet 

minder dan twee van de volgende diensten, welke voor een 

 (14) Zie voorstel van wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemid
deling, Toelichting, Gedr. St., Sen., buit. zitting, 19911992, nr. 488/1, p. 3 ; Verslag namens 
de Commissie voor economische aangelegenheden uitgebracht door Mevr. Van Der Wildt, 
Gedr. St., Sen., zitting 19921993, nr. 488/2, p. 3.
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gezamenlijke prijs wordt verkocht of ten verkoop aangeboden 
en een periode van meer dan 24 uur beslaat of een over
nachting behelst :
a) vervoer ;
b) logies ;
c) andere, niet met vervoer of logies verband houdende 

toeristische diensten die een significant deel van het 
pakket uitmaken.

 Afzonderlijke facturering van diverse onderdelen van een 
zelfde pakket ontslaat de organisator of de doorverkoper niet 
van de verplichtingen van deze richtlijn ;

2) organisator : de persoon die nietincidenteel pakketten 
samenstelt en deze rechtstreeks of via een doorverkoper 
ver koopt of ten verkoop aanbiedt ;

3) doorverkoper : de persoon die het door de organisator 
samengestelde pakket verkoopt of ten verkoop aanbiedt ;

4) consument : de persoon die het pakket koopt of zich daartoe 
verbindt (‘de hoofdcontractant’), of elke persoon namens wie 
de hoofdcontractant zich ertoe verbindt het pakket te kopen 
(‘de andere begunstigden’), of elke persoon aan wie de hoofd
contractant of een van de andere begunstigden het pakket 
overdraagt (‘de cessionaris’) ;

5) overeenkomst : de regeling die de consument bindt aan de 
organisator en/of de doorverkoper”.

Verschillende bepalingen van de Richtlijn 90/314/EEG van 
13 juni 1990 zijn van belang voor de behandelde materie.

Artikel 3, § 2, a, bepaalt dat : “indien de consument een bro
chure wordt verstrekt, hierin leesbaar, duidelijk en nauwkeurig 
de prijs moet worden vermeld, alsmede relevante gegevens over : 
a) de bestemming, de te gebruiken vervoermiddelen, kenmerken 
en categorieën van deze vervoermiddelen”.

Artikel 4, § 1, b, I, bepaalt dat “de organisator en/of de door
verkoper de consument schriftelijk of in enige andere passende 
vorm en tijdig vóór het begin van de reis de volgende inlichtingen 
verstrekken : i) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen 
alsook de door de reiziger in te nemen plaats, bij voorbeeld hut of 
slaapplaats op een schip of couchette of slaapwagen in een trein”.
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Artikel 4, § 4, luidt als volgt :

“a) De in de overeenkomst vastgestelde prijzen kunnen niet worden 
herzien, tenzij de mogelijkheid van prijsherziening, zowel naar 
boven als naar beneden, en de exacte berekeningswijze daarvan 
uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen alleen om 
rekening te houden met veranderingen in :
— de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkosten,
— de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en 

belastingen, zoals landingsrechten en belastingen in 
verband met in of uitstappen in havens en op vliegvelden 
(…).

b) In de 20 dagen die aan de geplande vertrekdatum vooraf
gaan, wordt de in de overeenkomst meegedeelde prijs niet 
verhoogd”.

Artikel 4, § 7, luidt als volgt :
“Indien na het vertrek van de consument een belangrijk 

gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking 
heeft, niet wordt verleend of de organisator bemerkt dat hij in 
een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, 
zorgt de organisator ervoor dat passende, voor de consument kos
teloze alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de 
continuering van het pakket en stelt hij, in voorkomend geval, 
de consument schadeloos ten belope van het verschil tussen de 
voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten.

Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke 
redenen niet door de consument worden aanvaard, verstrekt 
hij, in voorkomend geval, de consument zonder extra kosten een 
gelijkwaardig vervoermiddel dat hem terugbrengt naar de plaats 
van vertrek of naar een andere met hem overeengekomen plaats 
van terugkeer en stelt hij in voorkomend geval de consument 
schadeloos”.

§ 4. — De context en de beginselen van de Verordening (EU) 
nr. 1177/2010.

9. De meeste van de 27 lidstaten van de Europese Unie zijn 
kuststaten. Sommige (het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta 
en Cyprus) zijn eilanden en andere (Portugal, Spanje, Frankrijk, 
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Italië, Griekenland, Denemarken, Zweden en Finland) omvatten 
archipels of grote eilanden met een ruime bevolking. Op de archi
pels en in de meest verafgelegen delen van de Europese Unie, 
waar een druk passagiersvervoer over zee cruciaal is voor hun 
integratie in de sociale en economische structuur van de EU, is er 
vaak geen andere vervoerswijze voorhanden (15).

De voorbije dertig jaar kende de mobiliteit in Europa een snelle 
groei. Voor miljoenen burgers is reizen een realiteit en mobiliteit 
een noodzaak geworden.

In de Toelichting van 4 december 2008 voor het voorstel 
voor een Verordening, schrijft de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen : “Het belang van het passagiersvervoer over 
zee blijkt (…) uit het aantal betrokken exploitanten. De Euro
pese veerpont en roro (rollon, rolloff)markten tellen ongeveer 
300 exploitanten en er zijn in Europa nagenoeg 800 passagiers
havens. Het passagiersvervoer over zee is gelijkmatig verspreid 
over Europa, waarbij elk van de drie kustgebieden van de Euro
pese Unie (Baltische Zee, Noordzee en Middellandse Zee) een 
vergelijkbaar aantal routes met jaarlijks meer dan één miljoen 
passagiers telt”.

10. De Europese Commissie heeft zijn voorstel opgesteld na 
een openbare raadpleging in 2006 en in januari 2007 (16).

Die openbare raadpleging over de rechten van scheepspassa
giers was deels gericht op de bescherming van de rechten van per
sonen met beperkte mobiliteit(PBM) tijdens een reis over zee en 
over binnenwateren.

De respondenten vonden nagenoeg unaniem dat er in de hele 
EU een gemeenschappelijk minimaal beschermingsniveau voor 
de rechten van passagiers tot stand moest worden gebracht, 

 (15) Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een Verorde
ning van het Europees Parlement en betreffende de rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 betref
fende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor hand
having van de wetgeving inzake consumentenbescherming, COM (2008) 816 definitief van 
4.12.2008, toelichting, pp. 2 en 3.

 (16) Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een Verordening van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betref
fende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor hand
having van de wetgeving inzake consumentenbescherming, COM (2008) 816 definitief van 
4.12.2008, toelichting, p. 6
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ongeacht de vervoerswijze en ongeacht of de reis volledig binnen 
dezelfde lidstaat plaatsvindt dan wel een binnen of buitengrens 
overschrijdt. Daarbij werd benadrukt dat scheepspassagiers 
vaak tot de meest kwetsbare leden van de samenleving behoren, 
die het niet gewoon zijn of niet de middelen hebben om een klacht 
in te dienen of voor hun rechten op te komen.

Uit de bijdragen bleek een duidelijk onderscheid tussen ener
zijds de scheepsexploitanten, en hun verenigingen en organisa
ties, en anderzijds de consumentenorganisaties.

Volgens de exploitanten is er over het algemeen slechts een 
beperkte behoefte aan een reglementering op het niveau van 
de Gemeenschap, terwijl consumentenorganisaties uitgebreide 
rechten voor passagiers en meer in het bijzonder voor PBM’s (per
sonen met beperkte mobiliteit) willen.

De meeste reacties van regeringen van lidstaten steunen een 
verdere versterking van de bescherming in de sector door tussen
komst van de EU.

Wat de PBM’s betreft, vindt het merendeel van de respon
denten, dat de rechten van personen met beperkte mobiliteit 
door dezelfde vier beginselen : nondiscriminatie, toegang, bij
stand en correcte informatie, moeten worden beheerst en dat de 
bijkomende kosten voor maatregelen om de toegankelijkheid en 
bijstand voor PBM’s te verbeteren, niet uitsluitend door die laat
sten moeten worden gedragen.

11. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft 
in de Toelichting van 4 december 2008 voor het Voorstel voor 
een verordening ook gesteld dat het Voorstel in de eerste plaats 
tot doel heeft een adequaat beschermingsniveau te garanderen 
voor scheepspassagiers in het algemeen en voor passagiers met 
beperkte mobiliteit in het bijzonder. Een rechtstreeks toepasbare 
verordening leek het meest gepaste instrument om een coherente 
toepassing van de regels in alle lidstaten te garanderen en de 
Gemeenschap heeft ook drie beginselen beklemtoond : het subsi
diariteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het beginsel 
van de eenvormige juridische bescherming (17). Die beginselen 

 (17) Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een Verordening van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betref
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worden overigens bedoeld in de Overwegingen 26 en 27 van de 
Verordening.

Het subsidiariteitsbeginsel steunt ten deze op de omstan
digheid dat passagiersbescherming een probleem op Europees 
niveau is waarvoor een oplossing op communautair niveau ver
eist is.

Het evenredigheidsbeginsel steunt op het motief dat het 
Voorstel beperkt wil blijven tot gebieden waar de noodzaak van 
communautaire maatregelen duidelijk en ruim aanvaard wordt.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft de 
strikte tenuitvoerlegging van de Verordening gesteund op het 
beginsel van de eenvormige juridische bescherming. Daarom 
bevat het voorstel een artikel waarin lidstaten worden verplicht 
om sancties voor nietnaleving op te leggen en om instanties aan 
te duiden die bevoegd zijn voor de afdwinging van de Verordening 
en de behandeling van klachten van de passagiers (zie de artt. 24 
tot 28 van de Verordening). Voor die bepalingen werd dezelfde 
aanpak gehanteerd als voor de volgende onderdelen van de wet
geving : de Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapwei
gering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, de 
Verordening inzake de rechten van gehandicapten en personen 
met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen en de Ver
ordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
rechten en verplichtingen van treinreizigers.

afDeling 2. — De algemene bepalingen  
Van De VerorDening (eu)  

nr. 1177/2010.

§ 1. — Doel van de Verordening.

12. De Algemene bepalingen van de Verordening komen 
voor in Hoofdstuk 1 en betreffen het doel ervan, het toepas
singsgebied, de verschillende definities, de vervoerbewijzen en 

fende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor hand
having van de wetgeving inzake consumentenbescherming, COM (2008) 816 definitief van 
4.12.2008, toelichting, pp. 8 en 9.
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nietdiscriminerende contractuele voorwaarden, de bepalingen 
inzake de andere uitvoerende partijen en de fundamentele regel 
van uitsluiting van ontheffing.

Artikel 1 omschrijft het doel van de Verordening als volgt : 
“Deze Verordening stelt regels vast inzake :
a) nondiscriminatie tussen passagiers met betrekking tot 

vervoersvoorwaarden die door vervoerders worden aange
boden ;

b) nondiscriminatie van en bijstand aan gehandicapten en 
personen met beperkte mobiliteit ;

c) de rechten van passagiers bij annulering of vertraging ;
d) de minimaal aan passagiers te verstrekken informatie ;
e) de afhandeling van klachten ;
f) algemene voorschriften inzake handhaving”.

Het oorspronkelijke Voorstel van de Commissie hanteerde de 
term reizigers (18).

Het Europees Parlement heeft de term “passagiers” (19) 
gebruikt, om te verduidelijken dat het gaat om personen die 
gebruik maken van diensten van vervoer van passagiers of die 
deelnemen aan een cruise (zie ook artikel 2), waarbij een passa
giersdienst —een fundamenteel begrip — een commerciële dienst 

 (18) Commissie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een Verordening 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de betreffende de rechten van passa
giers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoorde
lijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, COM (2008) 
816 definitief van 4.12.2008, toelichting, p. 15.

 (19) Zie Europees Parlement, Verslag over het voorstel voor een Verordening van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de betreffende de rechten van passa
giers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, (COM[2008]0816
C60476/2008 – 2008/0246 [COD]), Commissie Vervoer en Toerisme, Verslaggever : Michel 
Teychenne, 2 april 2009, A60209/2009, p. 14/55 ; Wetgevend besluit van het Europees 
Parlement van 23 april 2009 over het voorstel voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de betreffende de rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betref
fende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor hand
having van de wetgeving inzake consumentenbescherming, (COM[2008]0816C60476/2008 
– 2008/0246[COD]), P6 TA (2009)0280, betreffende de rechten van passagiers die over zee 
of binnenwateren reizen (Medebeslissingsprocedure : eerste lezing), p. 8 ; H. kenfack, 
“Panorama, Contrat de transport, Droit des transports, janvier 2009  décembre 2010”, 
D.H., 2011, 2 juni 2011, nr. 21, p. 1446 (die onder meer schrijft “sont exclus du Règlement 
les chauffeurs routiers à bord d’un ferry”).
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is voor het vervoer van passagiers over zee of over binnenwateren 
volgens een gepubliceerde dienstregeling (zie artikel 3.f.) en een 
cruise een vervoerdienst over zee of binnenwateren, uitsluitend 
bedoeld voor plezier of recreatie, aangevuld met accommodatie 
en andere voorzieningen, met meer dan twee overnachtingen aan 
boord (artikel 3.t.).

Ik meen bijgevolg dat de vrachtvervoerders aan boord van 
veerboten geen aanspraak kunnen maken op de hoedanigheid 
van “passagier” in de zin van de Verordening, ook al wordt dat 
daarin niet uitdrukkelijk bepaald (zie ook Overweging 2 van de 
Verordening).

Ik wil nog verduidelijken dat onder “binnenwater” een 
natuurlijk of kunstmatig bevaarbaar binnenwater, of een stelsel 
van onderling verbonden wateren, gebruikt voor vervoer, zoals 
meren, rivieren of kanalen of een combinatie daarvan, wordt ver
staan (artikel 3.i.).

§ 2. — Toepassingsgebied van de Verordening.

13. Artikel 2 omschrijft het toepassingsgebied van de Verorde
ning als volgt :
“1. Deze Verordening is van toepassing op passagiers die reizen :

a) met een passagiersdienst waarvan de haven van insche
ping gelegen is op het grondgebied van een lidstaat ;

b) met een passagiersdienst waarvan de haven van insche
ping gelegen is buiten het grondgebied van een lidstaat en 
de haven van ontscheping gelegen is op het grondgebied 
van een lidstaat, mits de dienst door een Unievervoerder 
als omschreven in artikel 3, onder e), wordt verricht ;

c) met een cruise waarvan de haven van inscheping gelegen 
is op het grondgebied van een lidstaat. Artikel 16, lid 2, 
artikel 18, artikel 19 en artikel 20, leden 1 en 4, zijn echter 
niet van toepassing op deze passagiers.

2. Deze verordening is niet van toepassing op passagiers die 
reizen :
a) met schepen met een vergunning om tot 12 passagiers te 

vervoeren ;
b) met schepen waarvan de voor de bedrijfsvoering van het 

schip verantwoordelijke bemanning uit ten hoogste drie 
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leden bestaat of die voor een passagiersdienst in totaal 
een afstand van minder dan 500m enkele reis afleggen ;

c) op andere excursies en toeristische trips dan cruises ; of
d) met schepen die niet mechanisch worden voortgestuwd, 

evenals originele en individuele replica’s van historische 
passagiersschepen die vóór 1965 zijn ontworpen, voorna
melijk zijn gebouwd met de originele materialen en zijn 
gecertificeerd voor het vervoer van maximaal 36 passa
giers.

3. De lidstaten mogen gedurende een periode van twee jaar 
te rekenen vanaf 18 december 2012 zeegaande vaartuigen 
van minder dan 300 brutoton die voor binnenlands vervoer 
worden gebruikt, vrijstellen van de toepassing van deze 
verordening, op voorwaarde dat de rechten van de passagiers 
krachtens deze verordening op afdoende wijze in de nationale 
wetgeving worden gegarandeerd.

4. De lidstaten kunnen passagiersdiensten die vallen onder 
openbaredienstverplichtingen, openbaredienstcontracten of 
geïntegreerde diensten, vrijstellen van de toepassing van deze 
verordening indien de passagiersrechten die uit deze verorde
ning voortvloeien, in de nationale wetgeving op vergelijkbare 
wijze worden gegarandeerd.

5. Onverminderd Richtlijn 2006/87/EG en Richtlijn 2009/45/EG 
wordt niets in deze verordening uitgelegd als een technisch 
vereiste dat vervoerders, terminalexploitanten of andere 
entiteiten verplicht hun schepen, infrastructuur, havens of 
haventerminals, te verbouwen of te vervangen” (20).

De voornoemde artikelen 2.1.a. en 2.1.b. doelen op “passagiers
diensten” en niet “op diensten die uitsluitend voor passagiers zijn 
bestemd”.

Ik ben derhalve van mening dat de verordening (EU) 
nr. 1177/2010 in de regel geldt voor passagiers van veerboten. Dat 
zou volgens mij alleen anders zijn geweest als het passagiersver
voer gewoonlijk slechts bijkomstig is, zoals bijvoorbeeld op een 

 (20) Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking 
van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad ; Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parle
ment en de Raad van 6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en normen voor passa
giersschepen.
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schip dat hoofdzakelijk koopwaar vervoert maar passagiers mag 
vervoeren of op een passagiersvrachtschip dat vrachtwagens en 
hun bestuurders inscheept.

14. Artikel 3 van de Verordening definieert heel wat termen 
die in artikel 2 worden gebruikt.

Voor de toepassing van deze Verordening zijn de volgende defi
nities van toepassing :
— “grondgebied van een lidstaat” (fundamenteel begrip) : 

grondgebied waarop het Verdrag van toepassing is als 
bedoeld in artikel 355 van het Verdrag, op de aldaar vermelde 
voorwaarden (artikel 3b) ;

— “vervoerder” (fundamenteel begrip) : een natuurlijke of 
rechtspersoon, maar geen touroperator (dat wil zeggen een 
organisator of doorverkoper, maar geen vervoerder, zoals 
bedoeld in artikel 2, leden 2 en 3, Richtlijn 90/314/EEG), 
reisagent (dat wil zeggen een detailhandelaar die namens een 
passagier of een touroperator optreedt voor het sluiten van 
vervoersovereenkomsten) of verkoper van vervoerbewijzen 
(een detailhandelaar die namens een vervoerder vervoer
sovereenkomsten sluit en een biljet aflevert, dat een geldig 
document uitmaakt of enig ander bewijs oplevert van het 
bestaan van een vervoerovereenkomst), die het grote publiek 
vervoer aanbiedt door middel van passagiersdiensten of 
cruises (artikel 3.d, artikel 3.n.,artikel 3.o, artikel 3.p., en 
artikel 3.q.) (21) ;

— “Unievervoerder” : een vervoerder die gevestigd is op het 
grondgebied van een lidstaat of vervoer aanbiedt per passa
giersdienst naar of vanaf het grondgebied van een lidstaat 
(artikel 3.e) ; dat begrip moet zo ruim mogelijk worden uitge
legd (zie Overweging 3) ;

— “geïntegreerde diensten” : onderling verbonden diensten 
binnen een bepaald geografisch gebied met één informatie
dienst, kaartverkoopregeling en dienstregeling (artikel 3.g.) ;

— “haven” : plaats of geografisch gebied met verbeteringswerken 
en voorzieningen die dienen voor de ontvangst van schepen, 
waar passagiers regelmatig in en ontschepen (artikel 3.j.) ;

 (21) Over de Richtlijn 90/314/CEE, zie supra, nrs. 7 en 8, inz. nr. 8.
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— “haventerminal” : een door een vervoerder of terminalex
ploitant bemande terminal in een haven met voorzieningen, 
zoals incheckbalies, balies voor kaartverkoop of lounges en 
personeel voor de in en ontscheping van passagiers die reizen 
met passagiersdiensten of die een cruise maken (artikel 3.k.), 
een “terminalexploitant” zijnde een particuliere of openbare 
instantie op het grondgebied van een lidstaat die verantwoor
delijk is voor het bestuur en het beheer van een haventerminal 
(artikel 3.s.) ;

— “schip” : een vaartuig dat wordt gebruikt voor de zee en 
binnenvaart (artikel 3.l.) ;

— en “vervoersovereenkomst” : een overeenkomst tussen een 
vervoerder en een passagier voor de verstrekking van een of 
meer passagiersdiensten of cruises (artikel 3.m.).

15. Zoals we opgemerkt hebben, is de Verordening (EU) 
nr. 1177/2010, krachtens artikel 2.1.c van die verordening, van 
toepassing op passagiers die met een cruise reizen waarvan de 
haven van inscheping gelegen is op het grondgebied van een lids
taat (22). Die bepaling voegt hier evenwel aan toe dat artikel 16, 
lid 2, de artikelen 18 en artikel 19, en artikel 20, leden 1 en 4, niet 
van toepassing zijn op deze passagiers.

Die artikelen zijn opgenomen in Hoofdstuk III van de veror
dening, met de titel “Verplichtingen van vervoerders en termina
lexploitanten in geval van een onderbroken reis”.

Dit erg belangrijke Hoofdstuk III zal later besproken 
worden (23).

Ik preciseer echter al meteen het volgende.
Artikel 16.2 bepaalt dat “indien passagiers door een annule

ring of vertraging een aansluitende vervoersdienst missen, de 
vervoerder of, in voorkomend geval, de terminalexploitant, alle 
redelijke inspanningen moet leveren om de betrokken passagiers 
van de alternatieve aansluitingen op de hoogte te stellen”.

Artikel 18 geeft de reizigers recht op vervangend vervoer of 
terugbetaling in geval van annulering of van vertraging die een 
bepaalde duur overschrijdt.

 (22) Zie supra, nr. 13.
 (23) Zie infra, nrs. 26 tot 36.
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Artikel 19 geeft recht op vergoeding van de prijs van het ver
voerbewijs in geval van vertraging bij aankomst.

Artikel 20, lid 1 en 4, is gesteld als volgt :
“1. Zolang het tijdstip van vertrek niet is aangegeven, gelden 

de artikelen 17, 18 en 19 niet voor passagiers met een open 
vervoerbewijs, met uitzondering van passagiers met een reis
pasje of een abonnement.

 (…)
4. Artikel 19 is niet van toepassing indien de vervoerder bewijst 

dat de annulering of vertraging het gevolg is van weersoms
tandigheden die de veilige bedrijfsvoering van het schip in 
het gedrang brengen of van buitengewone omstandigheden 
die de uitvoering van de passagiersdienst belemmeren en 
die, zelfs als alle redelijke maatregelen waren getroffen, niet 
voorkomen hadden kunnen worden”.

Artikel 20.1, dat ik zonet heb aangehaald, verwijst naar 
artikel 17, dat de passagiers recht geeft op bijstand in geval 
van annulering of vertraging van het vertrek (maaltijden, ver
blijf, enz.). Dit artikel betreft echter zowel de passagiersdienst 
als de cruise. Dus ben ik geneigd te denken dat de uitsluiting, 
door artikel 2.1.c., van de toepassing van artikel 20, lid 1, op 
de passagiers die met een cruise reizen, slechts geldt voor zover 
artikel 20, lid 1, betrekking heeft op de artikelen 18 en 19. Artikel 
20.1, daarentegen, kan mijns inziens dus worden toegepast op de 
passagiers die met een cruise reizen, voor zover het betrekking 
heeft op artikel 17. Uit de bewoordingen van de artikelen 17.1 en 
20.1 en uit hun onderling verband volgt met andere woorden dat 
artikel 17, voor zover dit praktisch haalbaar is, niet van toepas
sing is op de passagiers die met een cruise reizen en die een open 
vervoerbewijs hebben, zolang het tijdstip van vertrek niet is aan
gegeven, met uitzondering van de passagiers met een reispasje of 
een abonnement.

Volgens mij zijn er twee redenen waarom artikel 2.1.c., in fine, 
de Verordening (EU) nr. 1177/2010 niet toepast.

Enerzijds wordt het zeevervoer dat deel uitmaakt van de 
cruise reeds geregeld door de Richtlijn 90/314/EEG van de Raad 
van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van 
vakantiepakketten en rondreispakketten, die ik hierboven heb 
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besproken (24). Zoals we hebben opgemerkt, zijn in die richtlijn 
de beginselen van vervangend vervoer en terugbetaling vastge
legd (25).

Anderzijds staat de algemene wil vast om de bepalingen aan te 
passen aan wat concreet haalbaar en noodzakelijk is (26). Welnu, 
mij lijkt het bijvoorbeeld overdreven te eisen dat een passagier 
die met een cruise reist, op de hoogte wordt gebracht van de 
andere mogelijke aansluitingen indien de aansluiting niet verze
kerd is. Volgens mij gaat het hier om een toepassing van het hier
boven beklemtoonde evenredigheidsbeginsel (27).

16. De tekst van artikel 2 van de Verordening (EU) 
nr. 1177/2010 verschilt van de oorspronkelijke tekst van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2, lid 1, betreft, zoals we gezien hebben (28), het geo
grafisch toepassingsgebied van de Verordening.

De Commissie had voorgesteld om de verordening toe te 
passen op passagiersdiensten en cruises tussen havens in de lid
staten alsook in de havens van de lidstaten.

De Raad van de Europese Unie meende dat dit aspect van het 
Commissievoorstel moest worden verduidelijkt teneinde versto
ring van de concurrentieverhoudingen tussen de passagiersdien
sten binnen de EU en die daarbuiten te voorkomen. In het stand
punt van de Raad in eerste lezing zijn de betrokken bepalingen 
derhalve bijgesteld : er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds passagiersdiensten waar de haven van inscheping 
gelegen is op het grondgebied van een lidstaat en anderzijds pas

 (24) Zie Verordening (EU) nr. 1177/2010, Overweging 20 en supra, nrs. 7 en 8. Zie ook 
Europees Parlement, Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwa
teren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende 
samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving 
van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM[2008]0816 – C60476/2008 – 
2008/0246[COD]), Commissie vervoer en toerisme, Rapporteur : Michel Teychenne, 2 april 
2009, A60209/2009, p. 43/55.

 (25) Zie supra, nr. 8 in fine.
 (26) Zie Raad van de Europese Unie, Ontwerpmotivering van de Raad, betreft : 

Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee 
of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, Inter
institutioneel dossier : 2008/0246 (COD), 14 januari 2010, 14849/09, ADD 1 REV 1, p. 5.

 (27) Zie supra, nr. 11.
 (28) Zie supra, nr. 13.
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sagiersdiensten waar de haven van inscheping niet op het grond
gebied van een lidstaat gelegen is, maar de haven van ontscheping 
wel. In het laatste geval is de verordening alleen van toepassing 
indien de dienst door een vervoerder uit de Unie wordt verricht. 
De Raad heeft echter gemeend dat ook het begrip “vervoerder 
uit de Unie” omschreven moest worden en dat het zo ruim moge
lijk moest worden opgevat, zodat er zoveel mogelijk passagiers
diensten tussen havens van de EU en andere havens onder de 
verordening konden vallen (zie artikel 3.e.).

Wat de cruises betreft, heeft de Raad geoordeeld dat de ver
ordening alleen van toepassing is op cruises indien de haven van 
inscheping zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt, 
hoewel het Parlement er de voorkeur aan had gegeven dat de Ver
ordening van toepassing was geweest op de passagiers die met 
een cruise reizen indien de haven van inscheping of ontscheping 
op het grondgebied van een lidstaat gelegen is. De verantwoor
ding voor dit niet aangenomen amendement luidde als volgt : het 
voorstel dient te gelden voor alle passagiers en er mogen geen 
uitzonderingen worden gemaakt ; dit amendement heeft tot doel 
situaties te vermijden waarbij bedrijven een punt van vertrek of 
aankomst buiten de Europese Unie kiezen om zo de naleving van 
de in de verordening vervatte bepalingen te omzeilen (29).

De slottekst van artikel 2.1.c., dat betrekking heeft op de 
cruises en dan alleen wanneer de haven van inscheping gelegen is 
op het grondgebied van een lidstaat, ook al is de vervoerder een 
vervoerder uit de Europese Unie, stelt volgens mij een probleem 
in het licht van artikel 20 van het Handvest van de fundamen
tele rechten van de Europese Unie. Laatstgenoemde bepaling 

 (29) Over die verschillende kwesties, zie Raad van de Europese Unie, Ontwerpmoti
vering van de Raad, Betreft : Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de 
aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004, Interinstitutioneel dossier : 2008/0246 (COD), 14 januari 
2010, 14849/09, ADD 1 REV 1, p. 4 ; Europees Parlement, Ontwerpaanbeveling voor de 
tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004, Commissie vervoer en toerisme, Rapporteur : Ines Ayala 
Sender, 10 juni 2010, A70177/2010, p. 13/45.
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betreft, zoals we weten, de gelijkheid in rechte. Toepassingsmoei
lijkheden zijn misschien niet uit te sluiten.

Artikel 2, lid 3 en 4, betreft, zoals we gezien hebben (30), de 
gevallen die vrijgesteld zijn van toepassing van de Verordening 
(EU) nr. 1177/2010.

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie bestreek in 
beginsel alle passagiersdiensten, ongeacht het aantal vervoerde 
passagiers, de voor de dienst afgelegde afstand, het doel van de 
reis, enz. De Commissie had alleen de mogelijkheid tot vrijstel
ling door de lidstaten ingebouwd voor diensten die onder een 
openbaredienstcontract vallen.

Voor de Raad van de Europese Unie was het belangrijk om die 
bepalingen aan te passen aan wat, volgens de Raad, praktisch 
haalbaar en noodzakelijk was.

De Raad heeft dus een aantal gevallen bepaald die van de toe
passing van de Verordening zijn vrijgesteld.

Zo worden de passagiers vrijgesteld indien zij reizen met 
schepen met een vergunning om tot een bepaald aantal passa
giers te vervoeren ; de Verordening heeft uiteindelijk bepaald 
dat het niet van toepassing zou zijn op de passagiers die reizen 
met schepen met een vergunning om tot twaalf passagiers te 
vervoeren. De Raad had zesendertig voorgesteld ; het Parlement 
heeft dat aantal beperkt tot twaalf, op grond dat het aantal van 
zesendertig passagiers het toepassingsgebied van de Verordening 
te zeer zou beperken. Bij het afwegen van de belangen van de 
passagiers en die van de KMO’s wogen de belangen van de passa
giers uiteindelijk dus iets zwaarder door. De gekozen oplossing let 
bijgevolg minder op het verschil met het vervoer op de binnenwa
teren, waarvan de schepen doorgaans geëxploiteerd worden door 
kleinere ondernemingen, met name in Centraal en OostEuropa. 
Bulgarije en Roemenië wensten overigens twee verschillende ver
ordeningen om een duidelijk onderscheid te maken met de proble
matiek van het vervoer op de binnenwateren.

De Raad heeft ook de passagiers buiten de toepassing van de 
Verordening gelaten indien zij reizen met schepen met niet meer 
dan drie bemanningsleden of met een passagiersdienst waarmee 

 (30) Zie supra, nr. 13.
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in totaal een enkele reis van niet meer dan vijfhonderd meter 
wordt afgelegd. Eveneens uitgesloten zijn excursies en sight
seeing (andere dan cruises), zoals, bijvoorbeeld, het vervoer met 
de ‘bateaux mouches’ op de Seine in Parijs.

De Raad heeft ook geoordeeld dat de lidstaten voor een 
periode van twee jaar zeegaande vaartuigen van minder dan 
300 brutoton, dat wil zeggen met een capaciteit van ongeveer 
350 personen, die voor binnenlands vervoer worden gebruikt, 
kunnen vrijstellen. Indien een lidstaat hiertoe besluit, dient hij 
via het nationale recht de rechten van de passagiers evenwel op 
passende wijze te beschermen. Het Europees Parlement had die 
bepaling willen schrappen, enerzijds omdat die afwijking een 
aanzienlijke beperking van het toepassingsgebied zou betekenen, 
anderzijds omdat zij overbodig lijkt, daar de passagiersrechten 
in elk geval op afdoende wijze in de nationale wetgeving moeten 
worden gegarandeerd.

De Raad heeft daarenboven geoordeeld dat de lidstaten passa
giersdiensten die onder openbaredienstverplichtingen, openbare
dienstcontracten of geïntegreerde diensten vallen, kunnen vrij
stellen indien de passagiersrechten in de nationale wetgeving op 
afdoende wijze worden gegarandeerd. De slottekst van artikel 2.4 
luidt als volgt : “indien de passagiersrechten die uit deze veror
dening voortvloeien, in de nationale wetgeving op vergelijkbare 
wijze worden gegarandeerd”. Het amendement werd voorgesteld 
door het Europees Parlement, dat het bijvoeglijk naamwoord 
“afdoend” als te zwak ervoer.

Het Europees Parlement heeft de aanpak van de Commissie 
in beginsel gevolgd, maar heeft voor de lidstaten de mogelijkheid 
toegevoegd om stedelijke en voorstedelijke vervoersdiensten vrij 
te stellen. De Raad heeft dit amendement niet overgenomen, 
maar heeft geoordeeld dat de vrijstellingen van de toepassing 
van de verordening die hij voorstelt, er in de praktijk toe zouden 
leiden dat vele van dergelijke diensten zouden worden vrijge
steld (31).

 (31) Over die verschillende kwesties, zie Raad van de Europese Unie, Ontwerpmoti
vering van de Raad, Betreft : Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de 
aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van 
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Zoals we gezien hebben (32), bepaalt artikel 2, lid 5, dat niets in 
die verordening kan worden uitgelegd als een technisch vereiste 
dat vervoerders, terminalexploitanten of andere entiteiten ver
plicht hun schepen, infrastructuur, havens of haventerminals te 
verbouwen of te vervangen.

Die tekst werd voorgesteld door de Raad, met als enig verschil 
dat hierin de woorden “installaties in havens” voorkwamen in 
de plaats van de woorden “de havens”, wat meer beperkend kon 
overkomen (zie de artikelen 3.j en 3.k., die de haven en de haven
terminal omschrijven).

Het Europees Parlement vreesde dat lid 5 kon worden gebruikt 
om vrijstellingen te creëren en de opname ervan leek volgens het 
Parlement ook overbodig, aangezien de verordening dergelijke 
verplichtingen niet oplegt. De rapporteur bij het Europees Parle
ment, Mevrouw Inés Ayala Sender, heeft voorgesteld om lid 5 te 
schrappen, op grond “dat wetgevers bijzonder voorzichtig dienen 
te zijn om te voorkomen dat elementen van deze verordening 
worden gebruikt als excuus voor een passieve opstelling” (33).

Die tekst werd behouden, zij het in een licht gewijzigde vorm, 
vermoedelijk omdat er hierover een vergelijk werd bereikt. Gelet 
op de hierboven beschreven voorwaarden waaronder de tekst 
werd aangenomen, kan redelijkerwijs ervan worden uitgegaan 
dat lid 5 beperkend moet worden uitgelegd.

Verordening (EG) nr. 2006/2004, Interinstitutioneel dossier : 2008/0246 (COD), 14 januari 
2010, 14849/09, ADD 1 REV 1, p. 4 en 5 ; Europees Parlement, Ontwerpaanbeveling voor 
de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op 
de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004, Commissie vervoer en toerisme, Rapporteur : Ines Ayala 
Sender, 14 april 2010, 2008/0246 (COD), p. 13/39, 38/39 en 39/39 ; Europees Parlement, 
Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in 
eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en 
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, Commissie vervoer en toerisme, 
Rapporteur : Ines Ayala Sender, 10 juni 2010, A70177/2010, p. 15/47 ; L. grarD, “Consé
cration par l’Union européenne de nouveaux droits pour les passagers maritime et fluvial”, 
Revue de droit des transports, 2011, comm. 23, p. 22.

 (32) Zie supra, nr. 13.
 (33) Zie Europees Parlement, Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betref

fende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passa
giers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004, Commissie vervoer en toerisme, Rapporteur : Ines Ayala Sender, 10 juni 
2010, A70177/2010, p. 15/45 en 44/45.
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§ 3. — Door de Verordening gegeven definities

17. Artikel 3 omschrijft bepaalde begrippen die in deze 
Verordening worden aangewend.

De meeste definities zijn al eerder aan bod gekomen (34).
Tevens bepaalt artikel 3 wat voor de toepassing van de Veror

dening moet worden verstaan onder :
— “gehandicapte” of “persoon met beperkte mobiliteit” : elke 

persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt 
is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of moto
rische, permanente of tijdelijke) handicap, een verstandelijke 
handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, 
of nog ten gevolge van ouderdom, en wiens situatie vereist 
dat hij passende aandacht krijgt en dat de aan alle passagiers 
verstrekte diensten aan zijn bijzondere behoeften worden 
aangepast (artikel 3.a.) ;

— “toegangsvoorwaarden” : toepasselijke normen, richtsnoeren 
en informatie inzake de toegankelijkheid van haventerminals 
en schepen, en de faciliteiten ervan, voor gehandicapten of 
personen met beperkte mobiliteit (artikel 3.c) ;

— “uitvoerende vervoerder” : een andere persoon dan de 
vervoerder, die feitelijk het vervoer in zijn geheel of gedeelte
lijk verricht (artikel 3.h.) ;

— “boeking” : een boeking van een specifiek vertrek van een 
passagiersdienst of een cruise (artikel 3.r.) ;

— en onder “scheepvaartincident” : schipbreuk, kapseizen, 
aanvaring of stranden van het schip, explosie of brand aan 
boord, of defect aan het schip (artikel 3.u.).

18. De definities van de gehandicapte en van de persoon met 
beperkte mobiliteit zijn, in wezen, van meet af aan voorgesteld 
door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Het Europees Parlement had een ruimere of althans nauw
keurigere definitie voorgesteld. Het had voorgesteld dat onder 
“gehandicapte” of “persoon met beperkte mobiliteit” ook alle 
personen zouden worden verstaan wier mobiliteit bij het gebruik 
van vervoer beperkt is ten gevolge van een psychosociale han
dicap of stoornis.

 (34) Zie supra, nrs. 12 en 14.
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Het Europees Parlement had zijn amendement als volgt ver
antwoord : “Om de verordening goed te kunnen interpreteren 
is het van belang expliciet ook psychosociale stoornissen (ook 
bekend als psychiatrische of geestelijke stoornissen) in de defi
nitie op te nemen, aangezien deze groep veelal vergeten wordt als 
het gaat om hulpverlening aan personen met handicaps en bij het 
geven van opleiding om mensen bewust te maken van personen 
met handicaps”.

Het amendement werd niet opgenomen in het Standpunt van 
de Raad van de Europese Unie. Al ligt de oplossing, na lezing van 
de voorbereidende werkzaamheden, niet voor de hand, schijnt de 
juiste uitlegging van artikel 3.a. van de Verordening die te zijn 
waarin de psychosociale handicap uitgesloten wordt als criterium 
voor het omschrijven van de begrippen ‘gehandicapte’ of ‘per
soon met beperkte mobiliteit’ (35). Aangezien artikel 3.a. echter 
ook geldt voor de persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van 
vervoer beperkt is ten gevolge van “enige andere oorzaak van 
handicap”, is het moeilijk te begrijpen waarom, in het kader van 
die “andere oorzaak van handicap”, de psychosociale stoornis 
van een persoon noodzakelijkerwijs uitgesloten moet worden uit 
de beoordeling van die “andere oorzaak van handicap”. Volgens 
mij gaat het hier om een feitelijke beoordelingskwestie.

§ 4. — Vervoerbewijzen en niet-discriminerende voorwaarden 
van de overeenkomst.

19. Artikel 4 van de Verordening heeft betrekking op het 
document dat recht geeft op vervoer en bepaalt nietdiscrimine
rende voorwaarden van de overeenkomst.

 (35) Over het voorgestelde amendement, zie Europees Parlement, Verslag over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instan
ties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumenten
bescherming (COM[2008]0816 – C60476/2008 – 2008/0246[COD]), Commissie vervoer en 
toerisme, Rapporteur : Michel Teychenne, 2 april 2009, A60209/2009, p. 11/55 ; Raad van 
de Europese Unie, Ontwerpmotivering van de Raad, Betreft : Gemeenschappelijk stand
punt door de Raad goedgekeurd met het oog op de aanneming van een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004, Interins
titutioneel dossier : 2008/0246 (COD), 27 november 2009, 14849/09, ADD 1, pp. 10 en 11.
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Het is gesteld als volgt :
“1. Vervoerders geven de passagier een vervoerbewijs, tenzij, 

volgens de nationale wetgeving, andere documenten recht 
geven op vervoer. Het vervoerbewijs kan elektronisch zijn.

2. De door vervoerders of verkopers van vervoerbewijzen 
toegepaste overeenkomstvoorwaarden en tarieven zullen, 
onverminderd sociale tarieven, aan het grote publiek worden 
aangeboden zonder rechtstreekse of onrechtstreekse discri
minatie op grond van de nationaliteit van de eindgebruiker 
of de plaats van vestiging van de vervoerders of de verkopers 
van vervoerbewijzen in de Unie”.

Inhoudelijk verschilt deze tekst niet sterk van de tekst die oor
spronkelijk was voorgesteld door de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen (36).

De tekst van de Verordening is terug te vinden in het docu
ment van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2009 
met betrekking tot het Standpunt door de Raad met het oog op 
de aanneming van de Verordening (37). Zij blijkt ingegeven te 
zijn door de behoefte aan duidelijkheid.

§ 5. — De algemene bepaling betreffende de andere uitvoerende 
partijen.

20. Artikel 5, dat niet bestond in de tekst die oorspronkelijk 
was voorgesteld door de Commissie van de Europese Gemeens
chappen, is ingevoerd door de Raad van de Europese Unie om 
de bepalingen betreffende het uitbesteden van bepaalde uit de 
verordening voortvloeiende verplichtingen te verduidelijken 
door een algemeen artikel over andere uitvoerende partijen toe 
te voegen (38).

 (36) Zie supra noot 18, toelichting gevolgd van het Voorstel, p. 17.
 (37) Zie Raad van de Europese Unie : Voorwerp : Standpunt door de Raad met het oog 

op de aanneming van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004, Interinstitutioneel dossier : 2008/0246 (COD), 16 december 
2009, 14849/09, DG.C.III.A., p. 18.

 (38) Zie supra, noot 35, Raad van de Europese Unie, Ontwerpmotivering van de Raad, 
27 november 2009, 14849/09, ADD 1, p. 10.
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Artikel 5 luidt als volgt :
“1. Indien de vervulling van de verplichtingen uit hoofde van 

deze verordening is toevertrouwd aan een uitvoerende 
vervoerder, dat wil zeggen, “ik herinner eraan, “volgens 
artikel 3.h, een andere persoon dan de vervoerder, die feitelijk 
het vervoer in zijn geheel of gedeeltelijk verricht, een verkoper 
van vervoerbewijzen of enige andere persoon, blijven de 
vervoerder, de reisagent, de touroperator of de terminalex
ploitant die dergelijke verplichtingen hebben toevertrouwd, 
in de uitoefening van hun taak aansprakelijk voor de hande
lingen en het verzuim van die uitvoerende partij.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 valt degene aan wie 
de vervoerder, de reisagent, de touroperator of de termi
nalexploitant de vervulling van een verplichting heeft 
toevertrouwd, bovendien, voor de verplichting die hem is 
toevertrouwd, onder de bepalingen van deze verordening, 
daaronder begrepen bepalingen inzake aansprakelijkheden 
en verweren”.

§ 6. — De fundamentele regel van de Uitsluiting van ontheffing.

21. Artikel 6 heeft betrekking op de uitsluiting van ontheffing 
en de beperking van rechten en verplichtingen ingevolge deze 
Verordening.

De oorspronkelijke tekst van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen verschilt van die van de Verordening maar had 
dezelfde fundamentele doelstelling.

De tekst van artikel 6 van de Verordening luidt als volgt : “Van 
rechten en verplichtingen ingevolge deze verordening mag geen 
ontheffing worden gegeven of zij mogen niet worden beperkt door 
met name een afwijking of restrictieve clausule in de vervoers
overeenkomst”.

Ik ben ertoe geneigd om artikel 6 aldus te interpreteren dat, in 
de in de Verordening bedoelde aangelegenheden, de Verordening 
en alleen de Verordening van toepassing is.

Deze interpretatie is om de volgende redenen verantwoord.
Enerzijds werd tijdens de voorbereidende werkzaamheden de 

vraag gesteld of de bovenaangehaalde tekst al dan niet moest 
aangevuld worden met een lid volgens welke de vervoerders 
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de reiziger contractvoorwaarden kunnen aanbieden die voor 
hem gunstiger zijn dan de in deze verordening voorziene voor
waarden (39). Deze overigens vrij vage tekst — wat betekent de 
uitdrukking “contractuele voorwaarden die gunstiger zijn” ? — 
werd uiteindelijk niet aangenomen.

Anderzijds is een interpretatie die van de door mij voorge
stelde afwijkt m.i. minder verenigbaar met het subsidiariteits
beginsel en het beginsel van de doeltreffende, eenvormige juri
dische bescherming, zoals zij te dezen werden beklemtoond door 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, met name in 
artikel 28 van de Verordening betreffende de Sancties die van 
toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze Veror
dening (40).

afDeling 3. — VerorDening (eu) nr. 1177/2010  
en De rechten Van gehanDicapten en personen  

met beperkte mobiliteit.

§ 1. — De inhoud van Hoofdstuk II van de Verordening.

22. De Rechten van gehandicapten en personen met beperkte 
mobiliteit vormen Hoofdstuk II van de Verordening (EU) 
nr. 1177/2010 en hebben betrekking op het Recht op vervoer 
(artikel 7), de Afwijkingen en bijzondere voorwaarden (artikel 8), 
de Toegankelijkheid en informatie (artikel 9), het Recht op bijs
tand in de havens en aan boord van de schepen (artikel 10), de 
Voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend (artikel 11), 
de Ontvangst van kennisgevingen en aanwijzing van verza
melpunten (artikel 12), de Kwaliteitsnormen voor bijstand 
(artikel 13), de Opleiding en instructies (artikel 14) en de Scha
devergoeding voor mobiliteitshulpmiddelen of andere speciale 
hulpmiddelen (artikel 15).

De Overwegingen van de Verordening (Overwegingen 6 tot 
11) die handelen over de personen met beperkte mobiliteit bena

 (39) Zie supra, noot 18, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Toelichting 
gevolgd van het Voorstel, p. 18 ; supra, noot 37, Raad van de Europese Unie, p. 19 ; supra, 
noot 33, Europees Parlement, p. 18/45.

 (40) Zie supra, nr. 11.
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drukken de noodzaak om het vervoer van die personen te aan
vaarden en het niet te weigeren, behalve om door de bevoegde 
instanties vastgestelde en op grond van de veiligheid gerechtvaar
digde redenen (Overweging 6), de noodzaak voor die personen om 
aanspraak te kunnen maken op kosteloze bijstand in de havens 
(Overweging 6, 7 en 8) en aan boord van passagiersschepen 
(Overweging 6 en 7), de noodzaak om aan die personen bijstand 
te verzekeren door hiertoe opgeleide zeevarenden (Overweging 9) 
en de noodzaak om rekening te houden met de behoeften van de 
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die verschil
lende vervoerswijzen moeten kunnen gebruiken en op een vlotte 
manier van het ene vervoersmiddel op het andere moeten kunnen 
overstappen, een en ander overeenkomstig de toepasselijke vei
ligheidsvoorschriften voor de exploitatie van schepen (Overwe
ging 11).

De voornaamste bepalingen van Hoofdstuk II betreffen het 
Recht op vervoer van gehandicapten en personen met beperkte 
mobiliteit, behoudens Afwijkingen, hun Recht op kosteloze bij
stand in havens en aan boord van passagiersschepen en hun recht 
op schadevergoeding in geval van verlies van of schade aan mobi
liteitshulpmiddelen of andere speciale hulpmiddelen.

§ 2. — Het Recht op vervoer, behoudens Afwijkingen.

23. Artikel 7 van de Verordening bepaalt dat gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit in de regel recht hebben op 
vervoer (41). Elke vorm van willekeur is verboden.

Artikel 7 luidt als volgt :
“1. Vervoerders, reisagenten en touroperators mogen niet om 

reden van handicap of beperkte mobiliteit als zodanig 
weigeren een boeking te aanvaarden, een vervoerbewijs 
af te geven of anderszins te verstrekken of iemand te laten 
inschepen.

2. Boekingen en vervoerbewijzen worden zonder extra kosten 
aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit 

 (41) Voor de definitie van “gehandicapten” en “personen met beperkte mobiliteit”, zie 
artikel 3.a. van de Verordening en supra nrs. 17 en 18.
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aangeboden, onder dezelfde voorwaarden die voor alle andere 
passagiers gelden”.

Dat algemeen beginsel staat uiteraard enkele afwijkingen toe.

Artikel 8, lid 1 en 2, luidt als volgt :

“1. In afwijking van artikel 7, lid 1, mogen vervoerders, reisa
genten en touroperators weigeren een boeking te aanvaarden 
voor of een vervoerbewijs af te geven of anderszins te 
verstrekken aan een gehandicapte persoon of aan een persoon 
met beperkte mobiliteit, of deze persoon te laten inschepen :

a) wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de 
veiligheidseisen die in de internationale wetgeving, wetge
ving van de Unie of nationale wetgeving zijn vastgesteld 
of om te voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten 
vastgestelde veiligheidseisen ;

b) wanneer het ontwerp van het passagiersschip of de have
ninfrastructuur en —installatie, waaronder de haventer
minals, het in of ontschepen of vervoeren van bovenge
noemde persoon op een veilige of operationeel haalbare 
wijze onmogelijk maakt.

2. Indien op grond van lid 1 geweigerd wordt een boeking te 
aanvaarden of een vervoerbewijs af te geven of anderszins 
te verstrekken, doen de vervoerders, de reisagenten en de 
touroperators alle redelijke inspanningen om de betrokkene 
aanvaardbaar alternatief vervoer met een door de vervoerder 
verzorgde passagiersdienst of cruise aan te bieden”.

De overige bepalingen van artikel 8 vullen de voornoemde 
essentiële bepalingen aan : gevolgen in geval van weigering tot 
inscheping (artikel 8.3), begeleiding door een andere persoon die 
in staat is de bijstand te bieden die de gehandicapte of de persoon 
met beperkte mobiliteit nodig heeft (artikel 8.4) en wijze waarop 
de beslissingen worden gemeld aan de gehandicapte of persoon 
met beperkte mobiliteit (artikel 8.5).

Artikel 7 en artikel 8 zijn uiteraard besproken tijdens de voor
bereidende werkzaamheden.

Vele van die discussies hadden betrekking op vereenvoudi
gingen en verduidelijkingen.
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Interessanter was de vraag of gezondheidsvereisten een afwij
king van het recht op vervoer van gehandicapten en personen 
met beperkte mobiliteit konden rechtvaardigen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen had voor
gesteld dat een gehandicapte onder verwijzing naar de veilig
heidseisen of de structuur van het betrokken passagiersschip het 
vervoer zou kunnen worden ontzegd. De Raad van de Europese 
Unie heeft aan die redenen ook nog gezondheidseisen toegevoegd 
ten einde rekening te houden met gevallen waarin de medische 
toestand van de gehandicapte of persoon met beperkte mobili
teit zodanig is dat hem of haar geen veilig vervoer kan worden 
gegarandeerd. Het Europees Parlement en, na het Parlement, 
de Verordening hebben die toevoeging geweigerd. Het Euro
pees Parlement merkte op dat gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld 
betreffende  epidemieën, betrekking hebben op alle passagiers en 
niet als reden mogen aangevoerd worden om passagiers met een 
handicap of beperkte mobiliteit te weigeren (42).

Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de Afwijkingen 
van het Recht op vervoer van gehandicapten en personen met 
beperkte mobiliteit op een beperkende wijze moeten worden 
 geïnterpreteerd.

§ 3. — Het Recht op kosteloze bijstand in de havens en aan boord 
van de schepen.

24. Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit 
genieten tevens kosteloze bijstand in de havens en aan boord van 
de schepen.

Professor Loïc Grard merkt terzake het volgende op : « cela 
passe d’abord par l’amélioration de l’accessibilité des services 
d’assistance pour les personnes à mobilité réduite (art. 11 s. — 
Annexes II et III au Règlement) et évidemment par une acces
sibilité facilitée au transport (art. 9) » (43).

Artikel 14 van de Verordening bepaalt dus, enerzijds, dat de 
vervoerders en in voorkomend geval de terminalexploitanten 

 (42) Over deze vraag, zie supra, noot 37, Raad van de Europese Unie, p. 21, supra, noot 
26, Raad van de Europese Unie, p. 6 ; supra, noot 33 ; Europees Parlement, p. 6/45.

 (43) L. grarD, “Consécration par l’Union européenne de nouveaux droits pour les 
passagers maritime et fluvial”, Revue de droit des transports, 2011, comm. 23, p. 23.
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procedures vaststellen voor opleiding van het personeel, met 
inbegrip van instructies ter zake van de problematiek van gehan
dicapten (sensibilisering voor de gehandicaptenproblematiek en 
bijstand aan gehandicapten) en, anderzijds, dat die verplichting 
bestaat onverminderd, onder meer, de regelingen die zijn aange
nomen overeenkomstig de Herziene Rijnvaartakte en het Ver
drag betreffende de scheepvaart op de Donau.

Artikel 10 van de Verordening stelt een fundamenteel beginsel 
vast.

Het luidt als volgt : “Met inachtneming van de toegangsvoor
waarden als bedoeld in artikel 9, lid 1, verstrekken vervoerders en 
terminalexploitanten, binnen de grenzen van hun bevoegdheid, 
kosteloze bijstand, als nader omschreven in de bijlagen II en III, 
aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit in havens, 
ook bij in en ontscheping, en aan boord van schepen. De bijstand 
wordt waar mogelijk aangepast aan de individuele behoeften van 
de gehandicapte of de persoon met beperkte mobiliteit”.

Artikel 9, lid 1, waarnaar artikel 10 in verband met de toe
gangsvoorwaarden verwijst luidt als volgt : “In samenwerking 
met representatieve organisaties van gehandicapten en personen 
met beperkte mobiliteit, stellen vervoerders en terminalex
ploitanten, zo nodig via hun organisaties, nietdiscriminerende 
toegangsvoorwaarden voor het vervoer van gehandicapten en 
personen met beperkte mobiliteit en hun begeleiders vast. De 
nationale handhavingsinstanties worden op verzoek van de toe
gangsvoorwaarden in kennis gesteld”.

De bijlagen II en III waarnaar, in verband met de kosteloze 
bijstand, ook artikel 10 verwijst, geven een nadere omschrijving 
van het voorwerp van die bijstand.

Bijlage II handelt over de bijstand in havens, inclusief bij in 
en ontscheping, bijvoorbeeld bijstand en regelingen die nodig zijn 
om gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit in staat 
te stellen zich van een punt van binnenkomst naar de eventuele 
incheckbalie of naar het schip te begeven, of nog, over de afhan
deling van alle benodigde mobiliteitshulpmiddelen, inclusief 
apparatuur zoals elektrische rolstoelen.

Bijlage III handelt over de bijstand aan boord van schepen, 
bijvoorbeeld het vervoer van medische apparatuur en van de 
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mobiliteitshulpmiddelen die de gehandicapte of de persoon met 
beperkte mobiliteit nodig heeft, inclusief elektrische rolstoelen, 
of nog, het op verzoek leveren van alle redelijke inspanningen 
om te komen tot een stoelopstelling die tegemoetkomt aan de 
behoeften van gehandicapten of personen met beperkte mobili
teit, voor zover de veiligheidseisen en de beschikbaarheid dit toe
staan.

De bewoordingen die worden gebruikt in artikel 10 van de 
Verordening en in de bepalingen waarnaar dit artikel verwijst, 
hebben tot doel, enerzijds, de vervoerders en de havenautori
teiten in staat te stellen te voorzien in de specifieke noden van 
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit en, ander
zijds, hun de best mogelijke dienstverlening te verzekeren (44).

§ 4. — Het recht op schadevergoeding in geval van verlies van 
of schade aan mobiliteitshulpmiddelen of andere speciale 

hulpmiddelen.

25. Artikel 15 van de Verordening voorziet in het recht op 
schadevergoeding in geval van verlies van of schade aan rols
toelen en andere mobiliteitshulpmiddelen, bij de afhandeling 
ervan in de havens of aan boord van de schepen.

Artikel 15 luidt ondubbelzinnig als volgt :
“1. Vervoerders en terminalexploitanten zijn aansprakelijk voor 

verlies ten gevolge van verlies van of schade aan mobili
teitshulpmiddelen of andere speciale hulpmiddelen, gebruikt 
door een gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit, 
indien de gebeurtenis die tot het verlies heeft geleid te wijten 
was aan de schuld of nalatigheid van de vervoerder of de 
terminalexploitant. Schuld of nalatigheid van de vervoerder 
wordt aangenomen bij verlies veroorzaakt door een scheep
vaartincident.

2. De in lid 1 bedoelde schadevergoeding moet overeenstemmen 
met de vervangingswaarde van de betrokken hulpmiddelen 
of, in voorkomend geval, met de reparatiekosten.

 (44) Zie supra, noot 37, Raad van de Europese Unie, p. 24 ; supra, noot 26, Raad van de 
Europese Unie, p. 7 ; supra, noot 31, Europees Parlement, 14 april 2010, p. 21/39.
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3. De leden 1 en 2 gelden niet wanneer —het betreft hier een 
samenlopende schadevergoeding— artikel 4 van Verorde
ning (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid 
van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen van 
toepassing is.

4. Bovendien zullen alle inspanningen worden geleverd om snel 
voor tijdelijke vervanging van de hulpmiddelen door een 
geschikt alternatief te zorgen” (45).

Volgens de bewoordingen van artikel 15, lid 1, in fine, wordt 
dus “schuld of nalatigheid van de vervoerder aangenomen bij 
verlies veroorzaakt door een scheepvaartincident”. Ik herinner 
eraan dat krachtens artikel 3.u., voor de toepassing van de Ver
ordening onder “scheepvaartincident” wordt verstaan, “schip
breuk, kapseizen, aanvaring of stranden van het schip, explosie 
of brand aan boord, of defect aan het schip”.

De voorbereidende werkzaamheden hebben beklemtoond dat 
het nodig was de tekst die oorspronkelijk was voorgesteld door de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen, te verduidelijken.

De belangrijkste verduidelijking is m.i. die welke betrekking 
heeft op lid 4 (46), meer bepaald het adjectief “geschikt”.

De Raad van de Europese Unie had de volgende tekst voor
gesteld : “4. Bovendien zullen alle inspanningen worden gele
verd om snel voor tijdelijke vervanging van de hulpmiddelen te 
zorgen”.

Het Europees Parlement heeft het volgende Amendement 
voorgesteld : “4. Bovendien zullen alle inspanningen worden gele
verd om snel voor geschikte tijdelijke vervanging van de hulp
middelen te zorgen”. Het Europees Parlement heeft zijn Amen
dement als volgt verantwoord : “Het betreft een belangrijke 
verduidelijking aangezien bij de verplichting om zorg te dragen 
voor tijdelijke vervanging van verloren of beschadigde hulpmid

 (45) Over Verordening (EG) nr. 392/2009, zie supra, nr. 6. Artikel 4 van die Verorde
ning luidt als volgt : “Bij verlies of beschadiging van mobiliteitshulpmiddelen of andere 
specifieke hulpmiddelen die worden gebruikt door een passagier met beperkte mobiliteit, 
wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder bepaald op grond van artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag van Athene. De vergoeding moet overeenstemmen met de vervangingswaarde van 
de betrokken hulpmiddelen of, in voorkomend geval, met de reparatiekosten”.

 (46) Zie supra, noot 33, Europees Parlement, p. 29/45.
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delen tevens rekening gehouden dient te worden met de behoeften 
van de betrokken persoon”.

De tekst van de Verordening sluit, zoals vastgesteld, nauw aan 
bij de tekst die door het Europees Parlement is voorgesteld.

Professor Loïc Grard schrijft over het bovengenoemde recht op 
financiële schadevergoeding als bedoeld in artikel 15, lid 1 : “Un 
effort appréciable est donc consenti. Ce qui place les transports 
en situation d’exemple dans la législation européenne”  (47).

afDeling 4. — De VerorDening(eu) nr. 1177/2010  
en De Verplichtingen Van VerVoerDers 

en terminalexploitanten  
in geVal Van een onDerbroken reis.

§ 1. — Inhoud van Hoofdstuk III van de Verordening.

26. De verplichtingen van vervoerders en terminalexploi
tanten in geval van een onderbroken reis vormen Hoofdstuk III 
van de Verordening(EU) nr. 1177/2010 (artikelen 16 tot 21).

Didactisch gezien, bestaat dat Hoofdstuk III volgens mij uit 
vier delen : de toestand in geval van annulering of vertraging van 
het vertrek (artikelen 16, 17 en 18), de toestand in geval van ver
traging bij aankomst(artikel 19), de ontheffingen (artikel 20) en 
het recht voor passagiers om zich te beroepen op de toepassing 
van het gemeen recht (artikel 21).

De bepalingen van Hoofdstuk III van de Verordening worden 
door velen ongetwijfeld als de belangrijkste van die tekst 
beschouwd, zodat ze waarschijnlijk ook door anderen zullen 
worden besproken en het minder aangewezen is om in deze Ope
ningsrede bij alle artikelen lang te blijven stilstaan  (48).

 (47) L. grarD, “Consécration par l’Union européenne de nouveaux droits pour les 
passagers maritime et fluvial”, Revue de droit des transports, 2011, comm. 23, p. 23.

 (48) Zie L. grarD, “Consécration par l’Union européenne de nouveaux droits pour 
les passagers maritime et fluvial”, Revue de droit des transports, 2011, comm. 23, p. 22 
e.v. ; H. kenfack, “Panorama, Contrat de transport, Droit des transports, janvier 2009 
 décembre 2010”, D.H., 2011, 2 juni 2011, nr. 21, p. 1446 e.v. Over de gevallen waarin 
bepaalde artikelen van hoofdstuk III niet van toepassing zijn op cruises, zie supra, nrs. 13, 
14 en 15.
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§ 2. — De toestand in geval van annulering of vertraging  
van het vertrek.

27. In geval van annulering of vertraging van het vertrek 
kunnen de passagiers zich op drie soorten rechten beroepen. 
Het gaat meer bepaald om de volgende rechten. Artikel 16 legt 
de informatieverplichting en het daaruit voortvloeiende recht 
vast. Artikel 17 legt het recht op bijstand vast. Artikel 18 geeft 
de reizigers in geval van annulering van het vertrek of van een 
vertraging van meer dan negentig minuten recht op vervangend 
vervoer of terugbetaling ; dat is ook het geval indien de vertraging 
of de annulering te voorzien zijn. Ik herinner eraan dat krachtens 
artikel 2.1.c. van de Verordening, de artikelen 16.2, en 18 niet van 
toepassing zijn op passagiers die met een cruise reizen.

28. Ik blijf enkel stilstaan bij artikel 17 van de Verordening, 
met als opschrift “Bijstand in geval van annulering of vertraging 
van het vertrek”.

Artikel 17 luidt als volgt :

“1. Indien een vervoerder redelijkerwijs verwacht dat het 
vertrek van een passagiersdienst of een cruise wordt gean
nuleerd of een vertraging van meer dan 90 minuten na de 
geplande vertrektijd zal oplopen, worden aan de passagiers 
die uit haventerminals vertrekken gratis snacks, maaltijden 
of verfrissingen aangeboden die in een redelijke verhouding 
staan tot de wachttijd, mits deze beschikbaar zijn of redelij
kerwijs kunnen worden geleverd.

2. In geval van annulering of vertraging van het vertrek 
waarbij een verblijf van één of meer nachten of een langer 
verblijf dan door de passagier gepland noodzakelijk wordt, 
biedt de vervoerder, voor zover en indien zulks fysiek moge
lijk is, de passagiers die uit haventerminals vertrekken, naast 
de in lid 1 bepaalde snacks, maaltijden of verfrissingen ook 
gratis passend verblijf aan boord of op de wal aan, evenals 
vervoer tussen de haventerminal en de plaats van het verblijf. 
De vervoerder mag de totale kosten per passagier van het 
verblijf op de wal beperken tot 80 EUR per nacht gedurende 
maximaal drie nachten, daarbij het vervoer tussen de haven
terminal en de plaats van het verblijf niet inbegrepen.
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3. Bij de toepassing van de leden 1 en 2 besteedt de vervoerder 
bijzondere aandacht aan de behoeften van gehandicapten en 
personen met beperkte mobiliteit en hun begeleiders”.

29. Artikel 20 beperkt het toepassingsgebied van artikel 17.

Krachtens artikel 20.1, dat pro memorie— niet van toepas
sing is op cruises (artikel 2.1.c.), geldt artikel 17 “zolang het tijd
stip van vertrek niet is aangegeven, (…)niet voor passagiers met 
een open vervoerbewijs, met uitzondering van passagiers met een 
reispasje of een abonnement”.

Artikel 20.2 bepaalt dat artikel 17 “niet van toepassing (is) 
indien de passagier nog voor de aankoop van het vervoerbewijs 
op de hoogte is gesteld van de annulering of de vertraging, of 
indien de annulering of de vertraging aan de passagier te wijten 
is”.

Artikel 20.3 luidt als volgt : “artikel 17, lid 2, (pro memorie : 
het gaat hier om accommodatie) is niet van toepassing indien de 
vervoerder bewijst dat de annulering of vertraging het gevolg is 
van weersomstandigheden die de veilige bedrijfsvoering van het 
schip in het gedrang brengen”.

In artikel 20.3 valt de bewijslast dus op de vervoerder.

30. In de Overwegingen van de Verordening wordt uitge
legd wat moet worden verstaan onder “accommodatie” en onder 
“weersomstandigheden waardoor de veilige bedrijfsvoering van 
het schip in gevaar komt”.

Overweging 13 van de Verordening legt de nadruk op het 
voornoemde begrip “accommodatie”. Zij vermeldt dat “Ade
quate accommodatie voor passagiers (…) niet noodzakelijkerwijs 
(hoeft) te bestaan uit hotelkamers, maar (…) ook de vorm (kan) 
aannemen van andere geschikte accommodatie die naar gelang 
van de omstandigheden in de desbetreffende specifieke situatie, 
van de passagiersvoertuigen en de kenmerken van het schip 
beschikbaar is”. Zij vermeldt voorts : “In dergelijke situaties en 
wanneer er aantoonbaar sprake is van buitengewone en drin
gende omstandigheden, moeten vervoerders —in samenwerking 
met de civiele autoriteiten— ten volle gebruik kunnen maken 
van de daartoe beschikbare voorzieningen”.
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Met betrekking tot de “weersomstandigheden waardoor de 
veilige bedrijfsvoering van het schip in gevaar komt”, vermeldt 
Overweging 16 van de Verordening dat die omstandigheden 
“onder meer (bestaan in) harde wind, zware zeegang, sterke stro
ming, moeilijke ijsomstandigheden en uitzonderlijk hoge of lage 
waterstanden, orkanen, tornado’s en overstromingen”. Volgens 
Overweging 19 wordt de in artikel 20.3 bedoelde ontheffing ver
klaard door het feit dat “weersomstandigheden waardoor de vei
lige bedrijfsvoering van het schip in gevaar komt, zich (…) aan 
de feitelijke controle van de vervoerder onttrekken”. Loïc Grard 
schrijft het volgende over die ontheffing : « Cette réserve est propre 
au maritime. Elle a été conçue pour éviter que le transporteur ne 
soit tenté de prendre la mer par mauvais temps, juste pour éviter 
de devoir débourser des montants trop importants. Pour un gros 
ferry, compte tenu du nombre de passagers, l’obligation peut en 
effet atteindre des sommes fort élevées » (49).

Zoals we er reeds op wezen, biedt artikel 17.2 de passagier 
accommodatie “voor zover (…) zulks fysiek mogelijk is” (50). 
Die voorwaarde kwam reeds voor in de door de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen voorgestelde tekst. Het Europees 
Parlement heeft voorgesteld om die voorwaarde te schrappen. 
Het Europees Parlement verantwoordde zijn standpunt als 
volgt : “De schadeloosstelling mag niet afhankelijk worden 
gemaakt van vage materiële factoren. Het gaat niet op iemand te 
laten betalen die door de vertraging van een dag al schade heeft 
opgelopen” (51). De tekst van de Verordening neemt dat amende
ment niet over.

 (49) L. grarD, “Consécration par l’Union européenne de nouveaux droits pour les 
passagers maritime et fluvial”, Revue de droit des transports, 2011, comm. 23, p. 23.

 (50) Zie supra, nr. 28.
 (51) Zie Europees Parlement, Ontwerpverslag over het voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee 
of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betref
fende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handha
ving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM(2008)0816 – C60476/2008 
– 2008/0246(COD)] Commissie vervoer en toerisme, Rapporteur : Michel Teychenné, 
27 januari 2009, 2008/0246 (COD), p. 19/28.
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§ 3. — De toestand in geval van vertraging bij aankomst.

31. Artikel 19 van de Verordening geeft passagier recht op 
een vergoeding van de prijs van het vervoerbewijs in geval van 
vertraging bij aankomst. Het is niet van toepassing op cruises 
(artikel 2.1.c.).

De vergoeding staat in verhouding tot de omvang van de ver
traging en de oorspronkelijk geregelde dienst van de reis ; een 
vergoeding van 100% is in de regel echter uitgesloten(zie evenwel 
artikel 19.2.).

Artikel 19.1, een essentiële bepaling, is als volgt gesteld :
“1. Zonder het recht op vervoer te verliezen, kunnen passagiers 

de vervoerder om schadevergoeding verzoeken indien zij bij 
aankomst op de in de vervoersovereenkomst genoemde eind
bestemming vertraging oplopen. Het minimumbedrag van 
de vergoeding is 25% van de prijs van het vervoerbewijs voor 
een vertraging van minstens :
a) één uur in geval van een geregelde dienst met een duur 

van hooguit vier uur ;
b) twee uur in geval van een geregelde dienst van meer dan 

vier, maar minder dan acht uur ;
c) drie uur in geval van een geregelde dienst van meer dan 

acht, maar ten hoogste vierentwintig uur ; of
d) zes uur in geval van een geregelde dienst van meer dan 

vierentwintig uur.
Indien de vertraging dubbel zo lang duurt als aangegeven 

onder a) tot en met d), bedraagt de vergoeding 50% van de prijs 
van het vervoerbewijs”.

Artikel 19, derde en zesde lid, preciseert wat moet worden 
verstaan onder “prijs van het vervoerbewijs” in de zin van 
artikel 19.1 :
“3. De schadevergoeding wordt berekend in verhouding tot 

de prijs die de passagier daadwerkelijk voor de vertraagde 
passagiersdienst heeft betaald”.

“6. De vergoeding van de prijs van het vervoerbewijs wordt niet 
verminderd met financiële transactiekosten zoals vergoe
dingen, telefoonkosten of zegels. Vervoerders kunnen een 
minimumdrempel invoeren waaronder geen schadevergoe
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ding wordt uitbetaald. Deze drempel bedraagt niet meer dan 
6 EUR”.

Er weze opgemerkt dat artikel 19.1 betrekking heeft op “pas
sagiers die bij aankomst op de eindbestemming vertraging 
oplopen” ongeacht de reden, in beginsel, van de vertraging (zie 
evenwel artikel 20.2. en artikel 20.4.). De auteurs van de Veror
dening hebben het niet noodzakelijk geacht de potentiële redenen 
van een vertraging bij aankomst nader te omschrijven ; de rei
ziger heeft, in beginsel, in alle gevallen recht op vergoeding (52).

32. De in artikel 20, lid 1 en 2, bedoelde ontheffingen zijn ook 
van toepassing op artikel 19 (53).

Ik wijs er nogmaals op dat artikel 20.1 niet geldt voor passa
giers met een open vervoerbewijs en dat artikel 20.2 niet geldt 
voor passagiers die nog vóór de aankoop van het vervoerbewijs 
op de hoogte zijn gesteld van de vertraging, of indien de vertra
ging aan de passagier te wijten is.

33. Artikel 20.4 van de Verordening vermeldt twee andere 
gevallen waarin artikel 19 niet van toepassing is.

Artikel 20.4 luidt als volgt :
“4. Artikel 19 is niet van toepassing indien de vervoerder bewijst 

dat de annulering of vertraging het gevolg is van weersoms
tandigheden die de veilige bedrijfsvoering van het schip in 
het gedrang brengen of van buitengewone omstandigheden 
die de uitvoering van de passagiersdienst belemmeren en 
die, zelfs als alle redelijke maatregelen waren getroffen, niet 
voorkomen hadden kunnen worden”.

Vreemd genoeg doelt die bepaling op het geval van “de annule
ring” terwijl artikel 19 uitsluitend betrekking heeft op het “geval 
van vertraging bij aankomst”.

Betreffende het geval waarin artikel 19 niet van toepassing is 
“indien de vervoerder bewijst dat (…) de vertraging het gevolg is 
van weersomstandigheden die de veilige bedrijfsvoering van het 
schip in het gedrang brengen”, geeft artikel 20.4, de bewoordingen 
weer van artikel 20.3 die hierboven al werden besproken (54).

 (52) Zie supra, noot 51, Europees Parlement, p. 20/28.
 (53) Zie supra, nr. 29.
 (54) Zie supra, nrs. 29 en 30.
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Luidens artikel 20.4 is artikel 19 evenmin van toepassing 
“indien de vervoerder bewijst dat (…) de vertraging het gevolg 
is van (…)buitengewone omstandigheden die de uitvoering van 
de passagiersdienst belemmeren en die, zelfs als alle redelijke 
maatregelen waren getroffen, niet voorkomen hadden kunnen 
worden”.

Wanneer ik de voorbereidende werkzaamheden lees, ben ik 
geneigd te denken dat de tekst van de Verordening onderzocht 
moet worden in het licht van de bewoordingen die zij gebruikt in 
het kader van de autonomie van het gemeenschapsrecht en dat 
men zich beter niet vastklampt aan het idee dat het om gevallen 
van overmacht zou gaan (55).

Luidens de, nietexhaustieve, Overweging 17 van de Veror
dening zijn “uitzonderlijke omstandigheden onder meer natuur
rampen zoals branden en aardbevingen, terroristische aanslagen, 
oorlogen en militaire of civiele gewapende conflicten, opstanden, 
militaire of illegale confiscaties, arbeidsconflicten, het aan land 
brengen van zieken, gewonden of overledenen, zoek en red
dingsoperaties op zee of op binnenwateren, maatregelen ter 
bescherming van het milieu, besluiten van de verkeersleiding 
of de havenautoriteiten of besluiten van de bevoegde instanties 
inzake de openbare orde en veiligheid, alsmede inzake dringende 
vervoersbehoeften”. Hieraan zou ik bijvoorbeeld nog storingen 
in de stroom, olie, gas of watertoevoer toevoegen die niet aan 
de vervoerder te wijten zijn. Volgens mij bestaat het criterium 
in de aanwezigheid van ongewone omstandigheden die redelij
kerwijs niet vermeden hadden kunnen worden. Ik geef echter wel 
toe dat het moeilijk is om hierin zeer duidelijk te zijn, tenzij men 
ervan uitgaat dat uitzonderlijke omstandigheden uitsluitend die 
zijn welke ontsnappen aan de daadwerkelijke controle van de 
zeevervoerder (56), hetgeen me voor de zeevervoerder een streng 
criterium lijkt te zijn dat moeilijk verenigbaar is met Overwe
ging 17 van de Verordening. Moet de vervoerder dan, indien er 

 (55) Zie supra, bij noot 19, Europees Parlement, 2 april 2009, p. 34/55 ; supra, noot 26, 
Raad van de Europese Unie, p. 8.

 (56) Vgl. H.v.J. 19 november 2009 (Sturgeon e.a. t. Condor Flugdienst G.M.B.H. en 
Böck e.a. t. Air France n.v.), C402/07 en C432/07, Jur. H.v.J., p. I10923, met concl. adv.
gen. Mevr. E. Sharpston.
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bijvoorbeeld een sociaal conflict aan boord uitbreekt, alle eisen 
van de matrozen inwilligen om een vertraging bij aankomst te 
vermijden ? Persoonlijk heb ik daar mijn twijfels over.

Ik wijs er ook op dat, luidens artikel 20.4, de bewijslast van 
de voornoemde weersomstandigheden of van de buitengewone 
bevrijdende omstandigheden bij de vervoerder berust.

Ik herinner er nogmaals aan dat de artikelen 19 en 20.4, krach
tens artikel 2.1.c., niet van toepassing zijn op passagiers die 
reizen met een cruise.

§ 4. — Toepassing van het gemeen recht.

34. De specifieke bepalingen van de Verordening (EU) 
nr. 1177/2010 betreffende de verplichtingen van de vervoerders en 
terminalexploitanten in geval van een onderbroken reis beletten 
niet dat de passagiers zich kunnen beroepen op de toepassing van 
het gemeen recht.

Artikel 21 van de Verordening luidt als volgt : “Niets in deze 
verordening belet passagiers om voor nationale rechtbanken en 
overeenkomstig nationale wetgeving een schadevergoeding te 
vorderen voor het uit de annulering of vertraging van vervoers
diensten voortvloeiende verlies, inclusief uit hoofde van Richt
lijn 90/314/EEG”. Men kan dus eventueel ervan uitgaan dat een 
schadeclaim wordt ingesteld tot vergoeding van morele schade, 
d.w.z. schade van psychologische aard die de passagier aantast in 
zijn genegenheid, zijn eer, of zijn goede naam (vertraging in het 
bijwonen van een huwelijk of een congres waar de passagier het 
woord moet nemen, enz.) (57).

Het beginsel van de eventuele toepassing van het gemeen 
recht bestond reeds bij het oorspronkelijke voorstel van de Com
missie van de Europese Gemeenschappen. Tijdens de voorberei
dende werkzaamheden werd vooral besproken hoe de bepaling 
verwoord zou worden.

 (57) Over Richtlijn 90/314/EEG, zie supra, nrs. 7, 8, 14 en 15. Over het herstel van 
morele schade, zie H.v.J. 13 oktober 2011 (Sousa Rodriguez e.a. t. Air France n.v.), C83/10.
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§ 5. — Welke lessen kunnen we trekken uit het luchtvervoer.

35. Zonder overhaaste verbanden te leggen, kan het interes
sant zijn te herinneren aan arresten van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie inzake luchtvaartpassagiers, waaruit we 
nuttige lessen kunnen trekken inzake passagiers die over zee of 
binnenwateren reizen.

Herhaaldelijk heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 
zich uitgesproken over de interpretatie van bepalingen van de 
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschap
pelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van 
vluchten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 295/91 (58).

Die verordening voorziet in een recht op compensatie van de 
luchtvaartpassagier in geval van annulering van een vlucht (arti
kelen 5 en 7).

Artikel 5, lid 3, bepaalt echter dat “een luchtvaartmaatschappij 
die een vlucht uitvoert, niet verplicht is compensatie te betalen 
als bedoeld in artikel 7 indien zij kan aantonen dat de annulering 
het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het 
treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden 
worden”. Dat artikel herinnert uiteraard aan artikel 20, lid 4, 
van Verordening (EU) nr. 1177/2010, dat ik behandeld heb naar 
aanleiding van het recht van de passagier die over zee reist op 
een vergoeding van de prijs van het vervoerbewijs in geval van 
vertraging van het schip bij aankomst. Artikel 20, lid 4, voor
ziet immers in een Ontheffing “indien de vervoerder bewijst 
dat de annulering of vertraging het gevolg is van (…) buitenge
wone omstandigheden die de uitvoering van de passagiersdienst 
belemmeren en die, zelfs als alle redelijke maatregelen waren 
getroffen, niet voorkomen hadden kunnen worden” (59). Het 
Hof van Justitie van de Europese Unie “verklaart voor recht 
(dat …) artikel 5, lid 3, van Verordening nr. 261/2004 aldus moet 
worden uitgelegd dat een technisch probleem aan een luchtvaar
tuig dat de annulering of de vertraging van een vlucht tot gevolg 

 (58) Zie supra, noot 4.
 (59) Zie supra, nr. 33.



— 51 —

heeft, niet onder het begrip buitengewone omstandigheden in 
de zin van deze bepaling valt, tenzij dit probleem voortvloeit 
uit gebeurtenissen die wegens hun aard of hun oorsprong niet 
inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en deze hierop geen daad
werkelijke invloed kan uitoefenen” (60). Toegepast op het vervoer 
over zee, zou die regel als volgt luiden : een technisch probleem 
aan een schip dat de vertraging van het schip bij aankomst tot 
gevolg heeft, valt niet onder het begrip buitengewone omstan
digheden in de zin van artikel 20, lid 4, van Verordening (EU) 
nr. 1177/2010, tenzij dit probleem voortvloeit uit gebeurtenissen 
die wegens hun aard of hun oorsprong niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van de betrokken zeevaart
maatschappij, en deze hierop geen daadwerkelijke invloed kan 
uitoefenen. Die regel lijkt mij streng te zijn voor de zeevaart
maatschappijen.

36. Het Hof van Justitie van de Europese Unie “verklaart 
(ook) voor recht (dat voormeld) artikel 5, lid 3, van Verordening 
(EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 februari 2004 (…) aldus uitgelegd moet worden dat, aangezien 
de luchtvaartmaatschappij gehouden is om alle redelijke maatre
gelen te treffen om buitengewone omstandigheden te kunnen 
ondervangen, zij in het stadium van de planning van de vlucht 
redelijkerwijs rekening moet houden met het risico op vertraging 
die het gevolg kan zijn van buitengewone omstandigheden”. Het 
Hof verklaart voorts : “Daarom dient zij in een bepaalde reser
vetijd te voorzien om de vlucht zo mogelijk volledig te kunnen 
uitvoeren na afloop van de buitengewone omstandigheden”. Het 
Hof voegt daar evenwel aan toe : “Deze bepaling kan daaren
tegen niet aldus worden uitgelegd dat zij uit hoofde van redelijke 
maatregelen de verplichting oplegt om op algemene en nietgedif
ferentieerde wijze een minimale reservetijd te plannen die zonder 
onderscheid geldt voor alle luchtvaartmaatschappijen in alle 
situaties waarin sprake is van buitengewone omstandigheden. 
Bij de beoordeling van de vraag of de luchtvaartmaatschappij in 

 (60) H.v.J. 19 november 2009 (Sturgeon e.a. t. Condor Flugdienst GmbH en BÖCK e.a. 
t. Air France S.A.), C402/07 en C432/07, Rec. H.v.J., p. I10923, met concl. adv.gen. 
Mevr. E. Sharpston.
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staat is om de vlucht volledig uit te voeren onder de nieuwe, uit 
de buitengewone omstandigheden voortvloeiende voorwaarden, 
moet erop worden gelet dat geen dermate lange reservetijd wordt 
verlangd dat de luchtvaartmaatschappij daardoor op het rele
vante tijdstip uit het oogpunt van de mogelijkheden van haar 
onderneming onaanvaardbare offers dient te brengen. Artikel 6, 
lid 1, van voornoemde verordening is in het kader van deze 
beoordeling niet van toepassing” (61). Artikel 6, lid 1, bepaalt 
dat, wanneer een vlucht vertraging oploopt, de passagiers door 
de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, bijstand wordt 
geboden.

Mogelijks laat het Hof van Justitie van de Europese Unie zich 
hier leiden door de voormelde interpretatie inzake zeevervoer.

afDeling 5. — De oVerige bepalingen Van VerorDening 
(eu) nr. 1177/2010.

37. De Verordening (EU) nr. 1177/2010 bevat nog andere 
belangrijke bepalingen, waarvan het onderzoek evenwel het 
beperkte kader van een Openingsrede overschrijdt : Algemene 
voorschriften inzake informatievoorziening en klachten (arti
kelen 22 tot 24), Handhaving en nationale handhavingsinstan
ties (artikelen 25 tot 28) en Slotbepalingen (artikelen 29 en 30).

De juridische bescherming van de passagiers gaat met name 
via een inspanning tot het verstrekken van heldere infor
matie (62) : minimumvoorschriften voor voldoende informatie 
tijdens de gehele reis (artikel 22), algemene informatie over pas
sagiersrechten (artikel 23), informatie over welke nationale hand
havingsinstantie verantwoordelijk is voor de handhaving van de 
Verordening (artikelen 23.3., 25, 26 en 27).

Vervoerders en terminalexploitanten moeten ook een voor 
de passagiers toegankelijk klachtenmechanisme opzetten 
(artikel 24).

 (61) H.v.J. 12 mei 2011 (Eglitis e.a. T. Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija, in 
tegenwoordigheid van Air Baltic Corporation AS, C294/10, European Transport Law 2011, 
p. 403.

 (62) Zie over de in de tekst niet onderzochte bepalingen, L. grarD, “Consécration par 
l’Union européenne de nouveaux droits pour les passagers maritime et fluvial”, Revue de 
droit des transports, 2011, comm. 23, pp. 23 en 24.
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Er zijn sancties vastgesteld in geval van inbreuken op de bepa
lingen van de Verordening (artikel 28).

Artikel 29 van de Verordening is eveneens een belangrijk 
artikel. Het luidt als volgt : “De Commissie brengt uiterlijk op 
19 december 2015 aan het Europees Parlement en de Raad, ver
slag uit over de werking en de resultaten van deze Verordening. 
Het verslag gaat, waar nodig, vergezeld van wetgevingsvoor
stellen om de bepalingen van de Verordening gedetailleerder ten 
uitvoer te leggen of de Verordening te wijzigen”.

Artikel 30 van de Verordening, wijzigt Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale 
instanties verantwoordelijk voor de handhaving van de wet
geving inzake consumentenbescherming (“Verordening betref
fende samenwerking met betrekking tot consumentenbescher
ming”).

afDeling 6. — slot.

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Dames en Heren,

38. Toen, intussen reeds een eeuw geleden, de TITANIC zonk 
in de nacht van 14 op 15 april 1912, had zij een aantal dappere 
zielen aan boord die in de eerste plaats aan de anderen dachten. 
Tot op de dag van vandaag is het laatste over dit drama nog niet 
gezegd, met inbegrip van de beslissingen genomen door Kapitein 
Smith. 2.200 passagiers gingen in Engeland aan boord voor wat 
een fantastische overtocht moest worden. Vooruitgang is soms 
bedrieglijk ; slechts 700 opvarenden overleefden de ramp (63).

Op 13 januari van dit jaar 2012, voer de Costa Concordia, 
met 4.229 personen aan boord, tegen een rots vlakbij het eiland 
Giglio, met dodelijke gevolgen.

Beschermen maatschappijen die ferryboten en cruiseschepen 
exploiteren, de passagiers die over zee of binnenwateren reizen ?

 (63) Zie de commentaar van B. meeus als inleiding tot het TVprogramma “Titanic, la 
véritable histoire”, La Une, 8 april 2012.
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Ik kan die vraag uiteraard onmogelijk beantwoorden, maar 
wel staat vast dat de Europese Unie veel in het werk stelt opdat 
dit zo zou zijn. Datzelfde Europa dat soms zoveel kritiek krijgt 
op sociaal vlak, kan alleszins hier, op het vlak van de goedkeu
ring van Verordening (EU) nr. 1177/2010, niets worden verweten, 
inzonderheid wat de gehandicapte passagiers betreft die over zee 
of binnenwateren reizen en de passagiers met beperkte mobili
teit. De rol van de Europese Unie lijkt mij hier essentieel.

Op 25 januari 2012, zei de Heer Maros Sefcovic, Vicevoor
zitter van de Europese Commissie, in zijn Inleidende toespraak 
bij het Nieuwjaarsconcert georganiseerd door de Ambassade 
van de  Slowaakse republiek in België, het volgende : « En dépit 
de tensions nationales et internationales croissantes, nous, en 
tant qu’Union européenne, avons tenu bon et réussi à débattre 
des difficultés rencontrées de manière ouverte, transparente et 
constructive. Dans la conjoncture actuelle, il importe de ne pas 
perdre  confiance et de rester positifs quant à nos actions et aux 
mesures adoptées qui, j’en suis certain, mèneront à terme à des 
solutions favorables ».

*
*  *

Het Hof noch de balie van Cassatie hadden het voorbije jaar 
overlijdens te betreuren.

Dat biedt mij de gelegenheid iedereen te bedanken die elk jaar, 
uit trouwe vriendschap, het uitspreken van de plechtige ope
ningsrede bijwoont.

Sta me toe hier, ten persoonlijke titel, de trouwe aanwezig
heid te benadrukken van de heer Pieter De Crem, minister van 
Landsverdediging.

Dat gezegd zijnde, laat ons gezamenlijk onze respectieve 
opdrachten verder met dezelfde inzet vervullen.

Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuwe 
gerechtelijk jaar zijn werkzaamheden voortzet.
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N° 440

2o kamer — 4 september 2012
(P.11.1893.N)

1o BeVoeGDHeID eN aaNLeG. — STraFZakeN. — BeVoeGDHeID. — PLaaT-
SeLIjke BeVoeGDHeID. — PLaaTS waar De VerDacHTe kaN worDeN GeVoNDeN. — 
BeGrIP.

2o recHTBaNkeN. — STraFZakeN. — aLGemeeN. — correcTIoNeLe recHT-
BaNk. — BeVoeGDHeID. — TerrITorIaLe BeVoeGDHeID. — PLaaTS waar De 
VerDacHTe kaN worDeN GeVoNDeN. — BeGrIP.

1o en 2o De territoriale bevoegdheid van de correctionele rechtbank wordt in 
de regel bepaald door ofwel de plaats van het misdrijf, ofwel de verblijfplaats 
van de beklaagde op het ogenblik waarop de strafvordering op gang wordt 
gebracht, ofwel de plaats waar de beklaagde kan worden aangetroffen ; de 
plaats waarnaar de beklaagde zich, na een oproeping door de politie, begeeft 
om er te worden verhoord, is geen plaats waar de beklaagde kan worden 
gevonden in de zin van artikel 23, eerste lid, Wetboek van Strafvordering  (1). 
(Artt. 23 en 139 Wetboek van Strafvordering)

(Procureur DeS koNINGS Te BruGGe IN Zake H. e.a.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

De verzoeker vraagt regeling van rechtsgebied ingevolge :
— de beschikking van de raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg 

te Brugge van 12 januari 2011 die O. H. verwijst naar de correctionele recht-
bank wegens de telastlegging A (diefstal te Ichtegem op 10 augustus 2008) ;

— het vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge van 8 juli 2011.
De eiser zet in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, de 

redenen van het verzoek uiteen.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF 

Beoordeling

1. De beschikking van 12 januari 2011 van de raadkamer te Brugge 
verwijst O. H. naar de correctionele rechtbank wegens de in het verzoek-
schrift vermelde redenen.

De correctionele rechtbank te Brugge verklaart zich bij vonnis van 8 juli 
2011 territoriaal onbevoegd om van de telastlegging A kennis te nemen. 

2. Tegen de beschikking van de raadkamer die de rechtspleging regelt, 
staat vooralsnog geen rechtsmiddel meer open en het vonnis van de 
correctionele rechtbank heeft kracht van gewijsde.

  (1) Cass. 6 jan. 2010, AR P.09.1441.F, AC 2010, nr. 6.
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Hun onderlinge tegenstrijdigheid doet een conflict van rechtsmacht 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert.

3. De territoriale bevoegdheid van de correctionele rechtbank wordt in 
de regel bepaald door ofwel de plaats van het misdrijf, ofwel de verblijf-
plaats van de beklaagde op het ogenblik waarop de strafvordering op 
gang wordt gebracht, ofwel de plaats waar de beklaagde kan worden 
aangetroffen.

De plaats waarnaar de beklaagde zich, na een oproeping door de politie, 
begeeft om er te worden verhoord, is geen plaats waar de beklaagde kan 
worden gevonden in de zin van artikel 23, eerste lid, Wetboek van Straf-
vordering.

4. De procedure lijkt uit te wijzen dat :
— het feit zou zijn gepleegd te Diksmuide (Leke), dit is het gerechte-

lijk arrondissement Veurne ;
— de beklaagde op het ogenblik van het instellen van de strafvorde-

ring zijn verblijfplaats had te Diksmuide (Leke), dit is het gerechtelijk 
arrondissement Veurne ;

— de beklaagde tussen het plegen van het feit A en het instellen van de 
strafvordering niet werd gevonden in het gerechtelijk arrondissement 
Brugge.

De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge was terri-
toriaal onbevoegd om O. H. te verwijzen naar de correctionele rechtbank 
aldaar. 

Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied.

Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied.
Vernietigt de beschikking van 12 januari 2011 van de raadkamer van 

de rechtbank van eerste aanleg te Brugge in zoverre die O. H. voor de 
telastlegging A verwijst naar de correctionele rechtbank te Brugge.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldiging-
stelling te Gent.

4 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal.

N° 441

2o kamer — 4 september 2012
(P.11.1906.N)

1o oPeNBaar mINISTerIe. — oPeraTor VaN eeN eLekTroNIScH commuNIca-
TIeNeTwerk oF VerSTrekker VaN eeN eLekTroNIScHe commuNIcaTIeDIeNST. — 
IN HeT BuITeNLaND GeVeSTIGDe oPeraTor oF VerSTrekker. — VorDerING ToT 
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meDewerkING. — VorDerING VerSTuurD aaN eeN IN HeT BuITeNLaND GeLeGeN 
aDreS. — GeLDIGHeID.

2o INFormaTIemaaTScHaPPIj. — oPeraTor VaN eeN eLekTroNIScH commu-
NIcaTIeNeTwerk oF VerSTrekker VaN eeN eLekTroNIScHe commuNIcaTIeDIeNST. 
— IN HeT BuITeNLaND GeVeSTIGDe oPeraTor oF VerSTrekker. — oNDerZoek IN 
STraFZakeN. — Procureur DeS koNINGS. — VorDerING ToT meDewerkING. — 
VorDerING VerSTuurD aaN eeN IN HeT BuITeNLaND GeLeGeN aDreS. — GeLDIGHeID.

3o oNDerZoek IN STraFZakeN. — oPeraTor VaN eeN eLekTroNIScH commu-
NIcaTIeNeTwerk oF VerSTrekker VaN eeN eLekTroNIScHe commuNIcaTIeDIeNST. 
— IN HeT BuITeNLaND GeVeSTIGDe oPeraTor oF VerSTrekker. — Procureur DeS 
koNINGS. — VorDerING ToT meDewerkING. — VorDerING VerSTuurD aaN eeN IN 
HeT BuITeNLaND GeLeGeN aDreS. — GeLDIGHeID.

1o, 2o en 3o De omstandigheid dat de procureur des Konings zijn door 
artikel 46bis Wetboek van Strafvordering bedoelde schriftelijke vordering, 
waarbij de medewerking wordt gevorderd van een buiten het Belgisch grond-
gebied gevestigde operator van een elektronisch communicatienetwerk of van 
de verstrekker van een elektronische communicatiedienst, verstuurt vanuit 
België aan een in het buitenland gelegen adres maakt die vordering niet 
ongeldig  (1).

(Procureur-GeNeraaL BIj HeT HoF VaN BeroeP Te BruSSeL  
T. YaHoo! INc)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor VaN HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 12 oktober 2011, gewezen op verwij-
zing na arrest van het Hof van 18 januari 2011.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Tweede middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 Burgerlijk Wetboek en artikel 46bis Wetboek van Strafvordering : 
de appelrechters oordelen ten onrechte dat geen bewijs voorligt van 
een geldige door de procureur des Konings aan de verweerster gerichte 
vordering in de zin van artikel 46bis Wetboek van Strafvordering ; uit de 
bewijskrachtige akten waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het 

  (1) Cass. 18 jan. 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste adv.-gen. De Swaef.
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tegendeel ; de procureur des Konings heeft wel degelijk op het Belgisch 
grondgebied rechtsgeldig een vordering genomen en die vanop het 
Belgisch grondgebied gericht aan een entiteit aan wie een dergelijke 
vordering mocht worden gericht. 

2. Artikel 46bis, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat de procureur des Konings bij het opsporen van misdaden en wanbe-
drijven bij een gemotiveerde en schriftelijke beslissing de medewerking 
kan vorderen van de operator van een elektronisch communicatienet-
werk of van de verstrekker van een elektronische communcatiedienst 
teneinde de in die bepaling vermelde gegevens te verkrijgen.

3. Artikel 46bis, § 2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat iedere operator van een elektronisch communicatienetwerk en 
iedere verstrekker van een elektronische communicatiedienst van wie 
wordt gevorderd de in paragraaf 1 bedoelde gegevens mede te delen, deze 
verstrekt aan de procureur des Konings.

Volgens artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering wordt 
de weigering de gegevens mee te delen gestraft met een geldboete van 26 
tot 10.000 euro.

De omstandigheid dat de procureur des Konings zijn door artikel 46bis 
Wetboek van Strafvordering bedoelde schriftelijke vordering, waarbij de 
medewerking wordt gevorderd van een buiten het Belgisch grondgebied 
gevestigde operator van een elektronisch communicatienetwerk of van 
de verstrekker van een elektronische communicatiedienst, verstuurt 
vanuit België aan een in het buitenland gelegen adres, maakt die vorde-
ring niet ongeldig.

4. Het arrest oordeelt dat : 

— de Belgische overheid haar soevereine macht in beginsel uitoefent 
op en binnen het Belgisch grondgebied ;

— het openbaar ministerie principieel geen rechtsmacht heeft om 
ambtsverrichtingen uit te oefenen en met name daden van opsporing te 
verrichten of te gelasten buiten het Belgische grondgebied ;

— er geen bewijs voorligt van een geldig door de procureur des Konings 
binnen het Belgisch grondgebied aan de verweerster gerichte vordering 
tot mededeling van de gegevens in de zin van artikel 46bis, § 2, Wetboek 
van Strafvordering ;

— daartoe het enkele gegeven niet volstaat dat het technisch mogelijk 
is, onder meer ook voor de procureur des Konings, om de verweerster 
vanop het Belgisch grondgebied te bereiken bij wege van elektronische 
of andere communicatiemiddelen.

Met die redenen oordeelt het arrest dat de verweerster geen inbreuk 
heeft gepleegd op artikel 46bis, § 2, Wetboek van Strafvordering. Aldus is 
de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, behoeven geen antwoord.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

4 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Dhont en de heer Theeuwes (bij de balie te Brussel).

N° 442

2o kamer — 4 september 2012
(P.12.0037.N)

1o BoSSeN. — BoS. — oNTBoSSING. — NIeT ToePaSSeLIjkHeID VaN HeT BoSDe-
creeT. — GeVoLG.

2o BoSSeN. — BoS. — VerBoD om coNSTrucTIeS oP Te rIcHTeN. — NIeT ToePaS-
SeLIjkHeID VaN HeT BoSDecreeT. — GeVoLG.

3o BoSSeN. — BoS. — VerBoD DIereN BINNeN eeN omHeINING Te HouDeN. — NIeT 
ToePaSSeLIjkHeID VaN HeT BoSDecreeT. — GeVoLG.

4o STeDeNBouw. — HerSTeL VaN PLaaTS IN VorIGe STaaT. BeTa-
LING VaN eeN meerwaarDe. — BoS. — oNTBoSSING. — NIeT ToePaSSe-
LIjkHeID VaN HeT BoSDecreeT. — GeVoLG.

5o caSSaTIe. — BeVoeGDHeID VaN HeT HoF. — aLGemeeN. — SuBSTI-
TuTIe VaN moTIeVeN.

1o, 2o, 3o en 4o Een perceel dat krachtens artikel 3, § 3, 6o, Bosdecreet, in de 
versie vóór de wijziging ervan door artikel 23, 2o van het decreet van het 
Vlaams Parlement van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake 
leefmilieu en energie, niet onder de toepassing van het bosdecreet valt, kan 
niet worden ontbost in de zin van artikel 99, § 1, 2o, (oud) Stedenbouwdecreet 
1999 en kan evenmin worden beschouwd als een perceel waarop de verbods-
bepalingen van artikel 97, § 2, 1o, en 9o, Bosdecreet van toepassing zijn  (1). 

5o Het Hof kan in de plaats van redenen waartegen het cassatiemiddel gericht 
is en waarop de bestreden beslissing steunt redenen stellen die deze beslissing 
naar recht verantwoorden (impliciet) (1)  (2). 

(coörDINaTor NaTuurINSPecTIe VaN HeT aGeNTScHaP  
Voor NaTuur eN BoS T. N.)

  (1) Zie conclusie O.M.
  (2) Cass. 22 april 2005, AR C.04.0194.N, AC 2005, nr. 238 ; Cass. 8 maart 2012, AR 

C.09.0634.N, AC 2012, nr. 155.
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Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger :

1. De verweerder werd vervolgd wegens het :
— tussen 6 augustus 2002 en 1 januari 2004, op een niet nader bepaald 

tijdstip, ontbossen van een perceel fijnsparren (telastlegging A)
— tussen 6 augustus 2002 en 18 maart 2004, op niet nader te bepalen data, 

oprichten van een constructie op dit perceel, met name een metalen hek 
(telastlegging B.1) en het houden van dieren binnen omheiningen op dit 
perceel, meer bepaald een pony.

De herstelvordering van de eiser strekte tot de verwijdering van het 
metalen hek en van de pony en tot herbebossing van het perceel.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 
7 november 2008 werd de verweerder veroordeeld voor beide telastleg-
gingen samen tot een geldboete van 1.100 euro.

Met betrekking tot de herstelvordering werd de heropening van de 
debatten bevolen om aan het openbaar ministerie toe te laten de herstel-
vordering nader te laten toelichten door de eiser.

Tegen dit vonnis werd hoger beroep aangetekend door de verweerder 
en het openbaar ministerie.

Bij arrest van 7 mei 2009, gewezen bij verstek ten aanzien van de 
verweerder, preciseerde het hof van beroep te Antwerpen de feiten van 
de telastlegging A als een inbreuk op het Bosdecreet van 13 juni 1990 
evenals de tijdsbepaling voor de telastleggingen B.1 en B.2 als zijnde 
in de periode tussen 6 augustus 2002 en 18 maart 2004, op niet nader te 
bepalen data. De verweerder werd wegens de vermengde feiten veroor-
deeld tot een geldboete van 1000 euro (gebracht op 5.500 euro) of een 
vervangende gevangenisstraf van een maand en tevens werd het herstel 
bevolen zoals gevorderd door de eiser.

Tegen dit arrest werd door de verweerder verzet aangetekend. 
Bij arrest van 23 december 2009 deed het hof van beroep het beroepen 

vonnis teniet, preciseerde opnieuw de feiten van de telastlegging A en de 
tijdsbepaling voor de telastleggingen B.1 en B.2 en verklaarde zich onbe-
voegd omdat de feiten van de gepreciseerde en geactualiseerde telastleg-
gingen A en B dienden te worden aanzien als misdrijven van het Boswet-
boek en Bosdecreet, zodat bij toepassing van artikel 138, 2o Wetboek van 
Strafvordering enkel de politierechtbank materieel bevoegd was.

Tegen dit arrest tekende de eiser cassatieberoep aan.
Bij arrest P.10.0182.N van 29 juni 2010 vernietigde het Hof het bestreden 

arrest wat de beslissing op de tegen de verweerder door de eiser inge-
stelde herstelvordering betreft en verwees de zaak naar het hof van 
beroep te Gent.

Bij arrest van 1 december 2011 verklaart het hof van beroep te Gent 
de herstelvordering van de eiser ontvankelijk doch niet gegrond, omdat 
niet was aangetoond dat het perceel waarop de telastleggingen betrek-
king hebben een bos was dat onder toepassing viel van het Bosdecreet, 
zodat er geen sprake is van ontbossing in de zin van artikel 99, § 1, 
2o Stedenbouwdecreet 1999 (telastlegging A) en de telastlegging B.1 en 
B.2 evenmin bewezen zijn. 
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Dit is het bestreden arrest waartegen de eiser cassatieberoep aante-
kende. Dit cassatieberoep werd betekend aan de verweerder en aan het 
openbaar ministerie. In een memorie van 5 maart 2012, ter griffie van 
het Hof neergelegd op 6 maart 2012, wordt één middel aangevoerd.

2. Het enig middel voert schending aan van de artikelen 2, 3, 4, 15o en 17o, 
5, 95, derde lid, -zoals van toepassing vóór de opheffing, met ingang van 
25 juni 2009, bij artikel 95 van het decreet van 30 april 2009 tot wijziging 
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieu-
handhaving — 97, § 2, 1o, en 9o, en 112bis, derde lid — zoals van toepassing 
vóór de opheffing, met ingang van 25 juni 2009, bij artikel 104, 4o, van het 
decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan 
diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving —, van het Bosdecreet 
van 13 juni 1990, de artikelen 16.1.1, eerste lid, 14o, 16.6.1, § 1, eerste lid, 
en 16.6.6 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid, de artikelen 99, § 1, 2o — zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij artikel 36 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpas-
sing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid -, en 146, eerste lid, 1o — zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij artikel 50 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpas-
sing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en 
handhavingsbeleid -, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening, en de artikelen 4.2.1, 2o, en 6.1.1, 
1o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : volgens de eiser oordelen de 
appelrechters onterecht dat niet is aangetoond dat het perceel waarop 
de telastleggingen betrekking hebben een bos is dat onder de toepassing 
van het Bosdecreet valt, zodat er geen sprake is van ontbossing in de 
zin van artikel 99, § 1, 2o Stedenbouwdecreet 1999 (telastlegging A) en de 
telastlegging B.1 en B.2 evenmin bewezen zijn en dat de herstelvordering 
van de eiser bijgevolg ongegrond is. De eiser meent dat het bestreden 
arrest onterecht tot dit besluit komt op grond van de vaststelling dat 
noch het openbaar ministerie noch de eiser aantonen dat de aanplanting 
met naaldbomen “enige functie in de zin van het Bosdecreet vervulde”. Door 
aldus de bosfunctie als een bijkomende voorwaarde voor het bestaan van 
een bos in de zin van artikel 3 Bosdecreet aan te merken, naast en onder-
scheiden van een grondoppervlakte waarvan bomen het belangrijkste 
bestanddeel uitmaken en waartoe een eigen fauna en flora behoren, 
en door het bestaan van een bos te verwerpen omdat de functie en de 
natuurwaarde van het litigieuze gerooide bos niet in concreto is aange-
toond en omdat het litigieuze bos van “bedenkelijke kwaliteit” was met 
“bijzonder beperkte natuurwaarde”, miskent het bestreden arrest, steeds 
volgens de eiser, de artikelen 2, 3, § 1, en § 3, en 5 Bosdecreet.

3. Artikel 3 Bosdecreet bepaalt : 

“§ 1. Onder de voorschriften van dit decreet vallen :

de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtach-
tige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe 
een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen.
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§ 2. Onder de voorschriften van dit decreet vallen eveneens :
1. de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven 

behoren ;
2. niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het 

bos, zoals de boswegen, de brandwegen, de aanpalende of binnen het bos 
gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en ambtswoningen ;

3. bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrus-
tingen binnen het bos ;

4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoort-
brengst, onder meer die van populier en wilg, uitgezonderd de korte-
omloop-houtteelt waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft op gronden 
die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden 
zoals bedoeld in artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening ;

5. de grienden.
§ 3. Onder de voorschriften van dit decreet vallen niet :
1. de fruitboomgaarden en fruitaanplantingen ;
2. de tuinen, plantsoenen en parken ;
3. de lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren 

en kanalen ;
4. de boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos zijn 

gelegen ;
5. de sierbeplantingen ;
6. de aanplantingen met naaldbomen die uitsluitend bestemd zijn voor 

de verkoop als kerstboom. Een aanplanting wordt geacht niet langer 
aan deze voorwaarde te voldoen wanneer de gemiddelde hoogte van het 
bestand 4 meter heeft bereikt ;

7. alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in uitvoe-
ring van de verordeningen van de Europese Gemeenschap voor wat 
betreft het uit produktie nemen van bouwland ;

8. de wissenteelt waarvan de bovengrondse massa periodiek tot maxi-
maal drie jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit 
wordt geoogst.”

4. Artikel 5 Bosdecreet bepaalt :
“Het bos kan gelijktijdig verschillende functies vervullen, onder meer 

economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, orga-
nismebeschermende evenals milieubeschermende functies”.

5. Uit de in de memorie aangehaalde voorbereidende werkzaam-
heden  (1) van het Bosdecreet blijkt dat de “bosfunctie” waarop 
artikel 3, § 1 Bosdecreet doelt, niet als een beperkend criterium mag 
worden opgevat dat het toepassingsgebied van het Bosdecreet zou 
verengen : de decreetgever wenste integendeel te beklemtonen dat alle 
bossen wel een of andere functie hebben. Dat lijkt inderdaad ook de 

  (1) Veslag De Seranno, Gedr.st., Vl. Parl., 1989-1990, nr. 261/12, p. 8 en 25 e.v. ; MvT, 
Gedr. st., Vl. Parl., 1989-90, nr. 261/1, p. 1 ; Advies RvSt L. 16.478/8, Gedr. st., Vl. Parl. 1989-
90, nr. 261/1, p. 82.
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mening te zijn van de eveneens in de memorie aangehaalde commen-
tatoren  (1). 

6. Dit betekent dat van zodra er voldaan is aan de voorwaarden van 
artikel 3, § 1 Bosdecreet, met name dat er een grondoppervlakte bestaat 
waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste 
bestanddeel uitmaken en waartoe een eigen fauna en flora behoren, er 
steeds sprake zal zijn van een “bos” in de zin van het bosdecreet : iedere 
dergelijke met bomen beplante grondoppervlakte zal immers hoe dan 
ook steeds één of meerdere functies vervullen. Van het toepassingsge-
bied van het bosdecreet zijn bijgevolg alleen die bossen uitgesloten die 
uitdrukkelijk vermeld worden in artikel 3, § 3 Bosdecreet.

7. Het bestreden arrest overweegt : 
“Art(ikel) 3, § 3 Bosdecreet somt een reeks oppervlakten of beplan-

tingen op die niet onder de voorschriften van het decreet vallen. Het 
betrokken perceel valt daar niet onder. In dit verband kan worden aange-
stipt dat niet wordt betwist dat de gerooide “doorgeschoten” sparren 
gemiddeld 4 meter hoog waren (art. 3, § 3, 6o Bosdecreet)”.

8. De appelrechters geven aldus te kennen dat aan de in artikel 3, 
§ 3, 6o Bosdecreet bedoelde voorwaarde van de uitzondering op de 
toepasselijkheid van het Bosdecreet hier niet is voldaan omwille van 
de gemiddelde hoogte van vier meter van de sparren : het Bosdecreet is, 
althans wat deze voorwaarde betreft, volgens de appelrechters dus wel 
degelijk toepasselijk.

9. De appelrechters menen evenwel dat niet (aangetoond is dat) voldaan 
is aan de vereiste dat het bos ook een “functie” moet vervullen vooraleer 
het kan beschouwd worden als een “bos” in de zin van het Bosdecreet.

10. Omwille van de hoger uiteengezette redenen, die steun vinden in de 
wetsgeschiedenis van het Bosdecreet, is het vervullen van een “functie” 
niet determinerend als criterium om uit te maken of een bestaande 
grondoppervlakte, waarvan de bomen en de houtachtige struikvegeta-
ties het belangrijkste bestanddeel uitmaken en waartoe een eigen fauna 
en flora behoren, een “bos” is in de zin van het Bosdecreet.

11. De appelrechters die dit criterium van het “vervullen van een 
functie” toch aanwenden om te beslissen “dat niet is aangetoond dat 
het perceel waarop de telastleggingen betrekking hebben een bos was 
dat viel onder het Bosdecreet”, wat meebrengt “dat de telastleggingen 
B.1 en B.2 niet bewezen zijn” en “dat geen sprake was van ontbossen in 
de zin van (artikel) 99, § 1, 2o Stedenbouwdecreet 1999”, zodat “het hof de 
vordering van de gemachtigde ambtenaar dan ook niet (kan) inwilligen”, 
lijken op die wijze hun beslissing niet naar recht te verantwoorden.

Men zou dus geneigd zijn het enig middel van de eiser gegrond te 
verklaren.

Er is evenwel meer. 

  (1) ScHoukeNS, H., De roo, K. en De SmeDT, P., Handboek natuurbehoudsrecht, Kluwer, 
2011, 471, nr. 757 ; BuIjS, X. en GLaBeke, A., “Een boom vellen : waar moet je vooraf aan 
denken ?”, TROS, 2010, 159 ; maLLIeN, P., “Inleiding”, in Het bos in het recht, LINDemaNS, 
D. (ed), Die Keure, 2002, 9 ; VaN HoorIck, G., “Boswetgeving en privébos in het Vlaams 
Gewest”, RW, 1995-96, 626, nr. 7 e.v.
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12. Het Hof kan zelf van oordeel zijn dat er een andere juridische grond-
slag bestaat voor het bestreden dictum, die op zich voldoende is om de 
claim van de eiser tot cassatie te verwerpen  (1). Ingevolge een dergelijke 
substitutie van motieven moet het oorspronkelijk aangevoerde middel 
worden verworpen omdat het niet tot cassatie kan leiden en derhalve 
niet ontvankelijk is.

13. Wanneer een dergelijke substitutie van motieven niet op verzoek 
van de verweerder wordt doorgevoerd — in welk geval de eiser tot 
cassatie reeds gewaarschuwd is en kan reageren — lijkt het aangewezen, 
teneinde het recht van de partijen op een eerlijk proces niet in het 
gedrang te brengen, dat die partijen van de mogelijkheid van een even-
tuele substitutie van motieven zouden worden in kennis gesteld.

Deze kennisgeving kan onder meer gebeuren door de neerlegging door 
het openbaar ministerie van schriftelijke conclusies waarop de partijen 
overeenkomstig artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek kunnen reageren. 
Een dergelijke “kennisgeving” door de neerlegging van schriftelijke 
conclusies strookt met de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens  (2).

14. In de huidige zaak lijkt de mogelijkheid van een substitutie van 
motieven door het Hof inderdaad te bestaan omdat de bestreden beslis-
sing wegens een andere reden naar recht verantwoord is.

15. Zoals hoger uiteengezet werden de feiten waarvoor de verweerder 
werd vervolgd gepleegd tussen 6 augustus 2002 en 1 januari 2004, op een 
niet nader bepaald tijdstip, voor wat het ontbossen van een perceel fijn-
sparren betreft (telastlegging A) en tussen 6 augustus 2002 en 18 maart 
2004, op niet nader te bepalen data, wat het oprichten van een metalen 
hek (telastlegging B.1) en het houden van een pony binnen die omhei-
ning betreft (telastlegging B.2).

16. Artikel 99, § 1, 2o Stedenbouwdecreet, zoals van toepassing vóór de 
wijziging bij artikel 36 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing 
en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handha-
vingsbeleid, bepaalde : 

“Niemand mag zonder voorafgaande stede(n)bouwkundige vergunning :
(…)
2o ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met 

bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2, van dat 
decreet” ;

17. Deze tekst maakt thans het voorwerp uit van artikel 4.2.1, 
2o Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat bepaalt :

“Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning :
(…)
2o met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, § 1 en § 2, 

van het bosdecreet van 13 juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 
15o, van dat decreet ;

  (1) Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2006, p. 187.
  (2) EHRM, 13 okt. 2005, Clinique des Acacias t. Frankrijk, J.T., 2005, p. 678 met noot VaN 

DrooGHeNBroeck, J.-Fr., “La substitution de motifs astreinte à la contradiction”.
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(…)”.
18. Artikel 6.1.1, 1o Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat de 

tekst van artikel 146, eerste lid, 1o Stedenbouwdecreet 1999 overneemt, 
bepaalt :

“Met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geld-
boete van 26 euro tot 400.000 euro of met één van deze straffen alleen, 
wordt de persoon gestraft die :

1o de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15 bepaalde handelingen hetzij zonder 
voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in 
stand houdt ;”

19. De toepasselijkheid van deze wetsbepalingen hangt dus rechtstreeks 
af van de toepasselijkheid op het bos waar de ontbossing gebeurde van 
het Bosdecreet. 

20. Ook voor de toepassing van artikel 97, § 2, 1o en 9o Bosdecreet moet 
uiteraard voldaan zijn aan de voorwaarde dat het bos waarin constructies 
worden opgericht of waarin dieren binnen omheiningen worden gehouden, 
moet voldoen aan wat bepaald is in artikel 3 van hetzelfde decreet. 

21. Artikel 97, § 2, 1o en 9o bepalen :
“§ 2. Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in de wetten, 

decreten en reglementen is het, zonder toestemming van de bosbeheerder 
en machtiging van het Agentschap of zonder dat het voorzien is in het 
goedgekeurd beheersplan, in alle privé-bossen verboden :

1. keten, loodsen en alle andere constructies en verblijfsgelegen-
heden op te richten, en tenten en woonwagens, al dan niet op wielen, te 
plaatsen, met uitzondering van die welke vereist zijn voor het beheer en 
de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en het welzijn van de 
personen die op rechtmatige wijze in het bos aanwezig zijn ;

(…)
9. dieren te houden binnen omheiningen, met uitzondering van vee in 

bestaande graasweiden met aanplantingen van bomen op grote plantaf-
stand. Omvorming van bestaande bossen tot graasweide, wordt gelijkge-
steld met ontbossing”. 

22. Nu de feiten gepleegd werden tussen 6 augustus 2002 en 18 maart 
2004 dient er, voor wat de toepasselijkheid van het Bosdecreet betreft, 
rekening gehouden te worden met de versie van artikel 3 Bosdecreet 
zoals dit bestond ten tijde van de feiten.

Het artikel 3, § 3, 6o bepaalde op het ogenblik van de feiten :
“§ 3. Onder de voorschriften van dit decreet vallen niet :
6. de aanplantingen met kerstbomen” ;
23. Dit artikel werd gewijzigd door artikel 23, 2o van het decreet van 

19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, 
dat bepaalt :

“In artikel 3 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 worden volgende wijzi-
gingen aangebracht :

(…)
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2o in § 3 wordt het zesde punt vervangen door wat volgt :
6. de aanplantingen met naaldbomen die uitsluitend bestemd zijn voor 

de verkoop als kerstboom. Een aanplanting wordt geacht niet langer 
aan deze voorwaarde te voldoen wanneer de gemiddelde hoogte van het 
bestand 4 meter heeft bereikt.

(…)”. 
24. Het bestreden arrest stelt betreffende het perceel dat ontbost werd 

en waarop het metalen hek werd geplaatst en een pony werd gehouden, 
vast :

— “Het (perceel) werd volgens de betrouwbare inlichtingen van de 
verbalisant in het navolgend proces-verbaal van 10 januari 2005 in het 
verleden ‘opgeplant met fijnspar die op het ogenblik van de feiten een 22 
à 25 jaar oud waren’” ;

— “Het betrokken perceel valt (…) niet onder (de uitzonderingen op het 
Bosdecreet). In dit verband kan worden aangestipt dat niet wordt betwist 
dat de gerooide ‘doorgeschoten’ sparren gemiddeld 4 meter hoog waren” ;

— “Noch het openbaar ministerie noch de gemachtigde ambtenaar 
toont aan dat de betrokken aanplanting met naaldbomen die niet langer 
konden worden beschouwd als bestemd voor de verkoop als kerstboom 
ten tijde van het rooien van de bomen enige functie in de zin van het 
Bosdecreet vervulde” ;

— “In zijn advies over de vraag tot ontheffing van het ontbossings-
verbod schrijft (de) woudmeester over het betrokken perceel : “Oud 
landbouwperceel, ongeveer 25 jaar geleden aangeplant met fijnspar, als 
kerstboomteelt””.

25. Met deze overwegingen stellen de appelrechters bijgevolg vast dat 
het perceel aangeplant was met kerstbomen.

26. Om deze reden, die het Hof in de plaats stelt van de motieven gegeven 
door de appelrechters, is hun beslissing “dat niet is aangetoond dat het 
perceel waarop de telastleggingen betrekking hebben een bos was dat 
viel onder het Bosdecreet”, wat meebrengt “dat de telastleggingen B.1 
en B.2 niet bewezen zijn” en “dat geen sprake was van ontbossen in de zin 
van (artikel) 99, § 1, 2o Stedenbouwdecreet 1999”, zodat “het hof de vorde-
ring van de gemachtigde ambtenaar dan ook niet (kan) inwilligen”, wel 
degelijk naar recht verantwoord.

Het aangevoerde enig middel kan bijgevolg niet tot cassatie leiden en 
is daarom niet ontvankelijk.

27. Voor het overige lijkt de beslissing omtrent de herstelvordering 
cassatiebestendig.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 1 december 2011, gewezen op verwij-
zing na arrest van het Hof van 29 juni 2010.

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

ARREST-2012-09.indb   1858 22/05/13   10:42



N° 442 - 4.9.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1859

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 30 maart 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie van het Hof. 

Op de rechtszitting van 4 september 2012 heeft raadsheer Filip Van 
Volsem verslag uitgebracht en heeft voormelde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan de artikelen 2, 3, 4, 15o en 17o, 5, 
95, derde lid (zoals van toepassing vóór de opheffing bij artikel 95 van 
het decreet van 30 april 2009), 97, § 2, 1o en 9o, en 112bis, derde lid (zoals 
van toepassing vóór de opheffing bij artikel 104, 4o, van het decreet 
van 30 april 2009) (hierna artikel 112bis, derde lid, (oud)), Bosdecreet, 
de artikelen 16.1.1, eerste lid, 14o, 16.6.1, § 1, eerste lid, en 16.6.6 van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieu-
beleid (hierna DABM), de artikelen 99, § 1, 2o (zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij artikel 36 Aanpassingsdecreet 2009), (hierna artikel 99, 
§ ? ? ?, 2o (oud)), en 146, eerste lid, 1o (zoals van toepassing vóór de wijzi-
ging bij artikel 50 Aanpassingsdecreet 2009), (hierna artikel 146, eerste 
lid, 1o (oud)), en de artikelen 4.2.1, 2o en 6.1.1, 1o, Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening : het arrest oordeelt ten onrechte dat niet is aangetoond 
dat het perceel waarop de telastleggingen betrekking hebben een onder 
het Bosdecreet vallend bos is, de telastleggingen B.1 en B.2 niet bewezen 
zijn, er geen sprake is van ontbossen in de zin van artikel 99, § 1, 2o, 
(oud) Stedenbouwdecreet 1999 en de vordering van de eiser dan ook niet 
gegrond is ; het arrest grondt dit oordeel immers op de vaststelling dat 
noch het openbaar ministerie noch de eiser aantonen dat de aanplanting 
met naaldbomen enige functie in de zin van het Bosdecreet vervulde ; 
door voor het bestaan van een bos in de zin van artikel 3 Bosdecreet 
naast en onderscheiden van een grondoppervlakte, waarvan bomen het 
belangrijkste bestanddeel uitmaken en waartoe een eigen fauna en flora 
behoren, een bosfunctie te vereisen, legt het arrest een niet door het 
decreet bepaalde voorwaarde op ; door het verwerpen van het bestaan 
van een bos wegens het niet in concreto aangetoond zijn van de functie en 
de natuurwaarde van het gerooide bos en gelet op de bedenkelijke kwali-
teit en de bijzonder beperkte natuurwaarde ervan, schendt het arrest de 
artikelen 2, 3, § 1 en § 3, en 5 Bosdecreet.

2. Krachtens artikel 99, § 1, 2o, (oud) Stedenbouwdecreet 1999, thans 
artikel 4.2.1, 2o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mag niemand 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning met bomen 
begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2, van het Bosde-
creet, ontbossen in de zin van dat decreet. Artikel 146, eerste lid, 1o, (oud) 
Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, 1o, Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening bestraft het ontbossen zonder voorafgaande vergunning.

Krachtens artikel 97, § 2, 1o, Bosdecreet is het verboden zonder 
toestemming van de bosbeheerder en machtiging van het Agent-
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schap of zonder dat het bepaald is in het goedgekeurd beheersplan, in 
privé-bossen, keten, loodsen en alle andere constructies en verblijfs-
gelegenheden op te richten, en tenten en woonwagens, al dan niet op 
wielen, te plaatsen, met uitzondering van die welke vereist zijn voor 
het beheer en de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en het 
welzijn van de personen die op rechtmatige wijze in het bos aanwezig 
zijn. Krachtens artikel 97, § 2, 9o, Bosdecreet is het verboden zonder 
toestemming van de bosbeheerder en machtiging van het Agentschap 
of zonder dat het bepaald is in het goedgekeurd beheersplan, in privé-
bossen dieren te houden binnen omheiningen, met uitzondering van 
vee in bestaande graasweiden met aanplantingen van bomen op grote 
plantafstand. Artikel 112bis, derde lid, (oud) Bosdecreet, thans de arti-
kelen 16.1.1, eerste lid, 14o, en 16.6.1, § 1, DABM, bestraft het overtreden 
van de maatregelen of voorschriften vastgesteld in of ter uitvoering 
van artikel 97 Bosdecreet.

3. Artikel 3, § 1, Bosdecreet bepaalt dat bossen grondoppervlakten zijn, 
waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste 
bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die 
één of meer functies vervullen.

Artikel 3, § 3, 6o, Bosdecreet, zoals van toepassing op het ogenblik van 
de feiten omschreven onder de telastleggingen A, B.1 en B.2, bepaalt 
dat aanplantingen met kerstbomen niet onder de voorschriften van het 
decreet vallen. 

4. Een perceel dat krachtens artikel 3, § 3, 6o, Bosdecreet niet onder 
de toepassing van het bosdecreet valt, kan niet worden ontbost in de 
zin van artikel 99, § 1, 2o, (oud) Stedenbouwdecreet 1999 en kan evenmin 
worden beschouwd als een perceel waarop de verbodsbepalingen van 
artikel 97, § 2, 1o, en 9o, Bosdecreet van toepassing zijn.

5. Het arrest stelt vast dat op het perceel waarop de telastleggingen A, 
B.1 en B.2 betrekking hebben, kerstbomen waren aangeplant.

6. Om de hierboven vermelde redenen (rechtsoverwegingen 3 tot en met 
5), is het oordeel van het arrest dat niet is aangetoond dat het perceel 
waarop de telastleggingen betrekking hebben, een bos is in de zin van 
het Bosdecreet, de telastleggingen B.1 en B.2 niet bewezen zijn, er ook 
geen sprake is van ontbossen in de zin van artikel 99, § 1, 2o, Stedenbouw-
decreet 1999 en de herstelvordering van de eiser ongegrond is, naar recht 
verantwoord.

Het middel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvanke-
lijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

7. De substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen 
werden nageleefd en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt het Vlaams Gewest tot de kosten.
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4 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer Surmont (bij de balie te Turnhout).

N° 443

2o kamer — 4 september 2012
(P.12.0149.N)

1o BewIjS. — STraFZakeN. — GeScHrIFTeN. — BewIjSkracHT. — arTIkeL 62, 
eerSTe LID, weGVerkeerSweT. — BewIjSkracHT ToT HeT TeGeNDeeL BeweZeN IS. 
— ProceS-VerBaaL VaN VaSTSTeLLING VaN oVerTreDING. — kLacHT TeGeN De 
VerBaLISaNT. — GeVoLG.

2o weGVerkeer. — weGVerkeerSweT. — weTSBePaLINGeN. — 
arTIkeL 62. — ProceS-VerBaaL VaN VaSTSTeLLING VaN oVerTreDING. — BewIjS-
kracHT ToT HeT TeGeNDeeL BeweZeN IS. — kLacHT TeGeN De VerBaLISaNT. — 
GeVoLG.

1o en 2o De enkele omstandigheid dat tegen een politieambtenaar, die krachtens 
artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet, dat bepaalt dat de overheidspersonen 
die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op de 
naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, de overtredingen op 
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten vaststellen door processen-verbaal 
die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, dergelijke 
vaststellingen in een proces-verbaal heeft verricht, klacht wordt neergelegd, 
heeft niet voor gevolg dat daardoor het bewijs van het tegendeel is geleverd 
en dat het proces-verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verliest.

(c.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Antwerpen van 16 december 2011.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM : het bestreden 
vonnis oordeelt ten onrechte dat het proces-verbaal opgesteld door de 
bevoegde overheidspersoon bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is 
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bewezen ; de eiser heeft klacht ingediend tegen de verbalisant wegens 
valsheid van dit proces-verbaal ; daardoor is de verbalisant betrokken 
partij ; het openbaar ministerie heeft het verhaal van de verbalisant 
geloofd, zonder eiser daarover te verhoren en zonder een onderzoek te 
doen naar de gegrondheid van zijn klacht ; het was voor de eiser zeer 
belangrijk gehoord te kunnen worden met de bijstand van zijn raadsman ; 
ook heeft de verbalisant de eiser belaagd door hem meer dan vijf jaar na 
de uitspraak, opeenvolgend twee vonnissen van de politierechtbank te 
betekenen en zich ettelijke malen zonder huiszoekingsbevel te begeven 
in eisers woning en in het voertuig van zijn moeder ; de verbalisant 
heeft eisers moeder niet verhoord over de wijze waarop zij haar voertuig 
achterliet ; aldus is eisers recht op een eerlijk proces miskend en is de 
redelijke termijn overschreden.

2. In zoverre het middel opkomt tegen het optreden van het openbaar 
ministerie en van de politie en het de overschrijding van de redelijke 
termijn aanvoert, is het niet gericht tegen het bestreden vonnis en is 
het niet ontvankelijk.

3. Het bestreden vonnis oordeelt dat de eiser tot twee maal toe uitge-
nodigd werd om gehoord te worden, maar hieraan geen gevolg gaf en dat 
hij tijdens het debat voor zowel de eerste rechter als voor de appelrech-
ters uitvoerig de mogelijkheid kreeg om tegenspraak te voeren zodat 
zijn recht van verdediging niet miskend werd. Die beslissing, waardoor 
de appelrechters ook te kennen geven dat het recht op een eerlijk proces 
niet is miskend, is naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
4. Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt dat de overheidsper-

sonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op 
de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, de overtredingen 
vaststellen door processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het 
tegendeel niet is bewezen.

De enkele omstandigheid dat tegen een politieambtenaar die dergelijke 
vaststellingen in een proces-verbaal heeft verricht, klacht wordt neerge-
legd, heeft niet voor gevolg dat daardoor het bewijs van het tegendeel is 
geleverd en dat het proces-verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verliest.

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

5. Voor het overige komt het middel op tegen de beoordeling van de 
feiten door de rechter of verplicht het tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

4 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende 
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conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Masson (bij de balie te Antwerpen).

N° 444

2o kamer — 4 september 2012

(P.12.0344.N)

1o HoGer BeroeP. — STraFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrePeN). — GeVoLGeN. BeVoeGDHeID VaN De recHTer. — GeVoLG. — aPPeL-
recHTer DIe HeT BeroePeN VoNNIS TeNIeT DoeT. — VerPLIcHTING oVer De Zaak 
ZeLF Te BeSLISSeN. — GreNZeN.

2o HoGer BeroeP. — STraFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrePeN). — GeVoLGeN. BeVoeGDHeID VaN De recHTer. — ProBLemaTIScHe 
oPVoeDINGSSITuaTIe. — BeScHIkkING VaN De jeuGDrecHTer. — BeScHermINGS-
maaTreGeL TeN aaNZIeN VaN eeN mINDerjarIGe. — HoGer BeroeP. — BeVeSTI-
GING VaN De BeScHIkkING VaN De jeuGDrecHTer. — caSSaTIeBeroeP. — VerNIe-
TIGING VaN HeT arreST meT VerwIjZING. — GeVoLG.

3o caSSaTIe. — aLGemeeN. oPDracHT eN BeSTaaNSreDeN VaN 
HeT HoF. aarD VaN HeT caSSaTIeGeDING. — aLGemeeN. — mINDer-
jarIGe. — ProBLemaTIScHe oPVoeDINGSSITuaTIe. — BeScHIkkING VaN De jeuGD-
recHTer. — BeScHermINGSmaaTreGeL. — HoGer BeroeP. — BeVeSTIGING VaN 
De BeScHIkkING VaN De jeuGDrecHTer. — caSSaTIeBeroeP. — VerNIeTIGING VaN 
HeT arreST meT VerwIjZING. — GeVoLG.

4o HoGer BeroeP. — STraFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrePeN). — GeVoLGeN. BeVoeGDHeID VaN De recHTer. — HoGer BeroeP VaN 
eeN ParTIj. — GeeN HoGer BeroeP VaN HeT oPeNBaar mINISTerIe. — DeVoLu-
TIeVe werkING. — DraaGwIjDTe. — NIeuwe VorDerING VaN HeT oPeNBaar mINIS-
TerIe om eeN VormVerZuIm IN eerSTe aaNLeG Te HerSTeLLeN. — weTTIGHeID.

5o HoGer BeroeP. — STraFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrePeN). — GeVoLGeN. BeVoeGDHeID VaN De recHTer. — GeVoLG. — arTIkeL 
807 GerecHTeLIjk weTBoek. — uITBreIDING oF wIjZIGING VaN De VorDerING. — 
ToePaSSeLIjkHeID IN STraFZakeN. — GreNS.

6o mINDerjarIGHeID. — ProBLemaTIScHe oPVoeDINGSSITuaTIe. — jeuGD-
BIjSTaND. — VorDerING INZake jeuGDBIjSTaND. — BeScHIkkING VaN De jeuGD-
recHTer. — BeScHermINGSmaaTreGeL. — HoGer BeroeP. — uITBreIDING oF 
wIjZIGING VaN De oorSProNkeLIjke VorDerING. — arTIkeL 807 GerecHTeLIjk 
weTBoek. — ToePaSSeLIjkHeID.

7o VorDerING IN recHTe. — mINDerjarIGe. — ProBLemaTIScHe oPVoeDINGS-
SITuaTIe. — jeuGDBIjSTaND. — VorDerING INZake jeuGDBIjSTaND. — BeScHIk-
kING VaN De jeuGDrecHTer. — BeScHermINGSmaaTreGeL. — HoGer BeroeP. — 
uITBreIDING oF wIjZIGING VaN De oorSProNkeLIjke VorDerING. — arTIkeL 807 
GerecHTeLIjk weTBoek. — ToePaSSeLIjkHeID.

1o Artikel 215 Wetboek van Strafvordering legt de appelrechter de verplichting 
op om over de zaak zelf te beslissen wanneer hij het beroepen vonnis teniet 
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doet, mits de vernietiging niet gegrond is op het feit dat de eerste rechter niet 
bevoegd was of de zaak niet bij hem aanhangig was  (1).

2o en 3o Wanneer het Hof het arrest van de jeugdkamer in hoger beroep 
vernietigt in zoverre het uitspraak doet over het hoger beroep tegen de 
beschikking van de jeugdrechter, die betrekking heeft op de vervanging 
van de ten aanzien van een minderjarige genomen beschermingsmaatregel 
door een andere maatregel en het de aldus beperkte zaak verwijst naar de 
jeugdkamer in hoger beroep anders samengesteld, dan heeft de jeugdkamer 
in hoger beroep, ingevolge die verwijzing, te oordelen over de vervanging van 
de beschermingsmaatregel en zijn de partijen hersteld in de toestand waarin 
ze zich bevonden voor de appelrechter wiens uitspraak werd vernietigd ; 
de partijen kunnen bijgevolg alle nuttige vorderingen nemen die verband 
houden met de betwiste vervanging van de beschermingsmaatregel.

4o De devolutieve werking van het hoger beroep van een partij belet niet 
dat het openbaar ministerie een in eerste aanleg gepleegd verzuim van 
een vormvereiste rechtzet door voor de appelrechter de vereiste vordering 
te nemen ; door hieraan gevolg te geven, verzwaart het arrest geenszins de 
toestand van die partij. 

5o, 6o en 7o Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek is in strafzaken enkel van 
toepassing op de burgerlijke rechtsvordering ; het is niet van toepassing op 
een vordering inzake jeugdbijstand genomen met toepassing van artikel 41, 
eerste lid, Vlaams Decreet Bijzondere Jeugdbijstand 2008  (2).

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

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, jeugdkamer, van 12 januari 2012, gewezen op 
verwijzing ingevolge ’s Hofs arrest van 8 november 2011.

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

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

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 215 Wetboek van 
Strafvordering en artikel 62 Jeugdbeschermingswet : na de beroepen 

  (1) Cass. 1 okt. 1986, AR 5084, AC 1986-87, nr. 60 ; Cass. 3 nov. 1987, AR 1841, AC 1987-88, 
nr. 140 ; Cass. 1 april 2009, AR P.08.1925.F, AC 2009, nr. 227 met concl. Proc.-gen. Leclercq 
in Pas., 2009.

  (2) Zie Cass. 21 aug. 2012, AR P.12.1394.F, AC 2012, nr. 438.
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beschikking van de jeugdrechter te hebben vernietigd, trekt de jeugd-
kamer van het hof van beroep de zaak aan zich en oordeelt zij over de 
zaak zelf ; de eerste rechter was onbevoegd en de zaak was bij hem niet 
regelmatig aanhangig gemaakt.

2. Het arrest oordeelt dat de eerste rechter zonder verzoek en bijge-
volg ambtshalve een eerder genomen maatregel heeft gewijzigd en doet 
op die grond de beroepen beschikking teniet. Aldus stelt het arrest niet 
vast dat de eerste rechter niet bevoegd was kennis te nemen van de zaak 
noch dat de zaak bij hem niet rechtsgeldig aanhangig was gemaakt.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
3. Artikel 215 Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Indien het vonnis 

wordt teniet gedaan wegens schending of niet hersteld verzuim van 
vormen door de wet voorgeschreven op straffe van nietigheid, beslist 
het hof (van beroep) mede over de zaak zelf.” 

4. Die bepaling legt de appelrechter de verplichting op om over de 
zaak zelf te beslissen wanneer hij het beroepen vonnis teniet doet, mits 
de vernietiging niet gegrond is op het feit dat de eerste rechter niet 
bevoegd was of de zaak niet bij hem aanhangig was.

5. Wanneer, zoals hier, de problematische opvoedingssituatie van een 
minderjarige overeenkomstig het toen toepasselijke artikel 22 Vlaams 
Decreet Bijzondere Jeugdbijstand gecoördineerd bij besluit van de 
Vlaamse executieve van 4 april 1990 (thans artikel 37 Decreet Bijzon-
dere Jeugdbijstand 2008) aanhangig is gemaakt en de jeugdrechter in 
dat kader reeds beschermingsmaatregelen heeft genomen, blijft de 
zaak van de minderjarige bij de jeugdrechter regelmatig aanhangig. De 
jeugdrechter is dan bevoegd om een in artikel 38, § 1, Decreet Bijzon-
dere Jeugdbijstand 2008 genomen maatregel overeenkomstig artikel 41, 
eerste lid, van datzelfde decreet te vervangen door een andere maatregel. 

6. De afwezigheid van een verzoek van de in artikel 41, eerste lid, 
Decreet Bijzondere Jeugdbijstand 2008 vermelde verzoekers om over-
eenkomstig die bepaling een eerder genomen maatregel als bedoeld in 
artikel 38, § 1, van dat decreet te vervangen, is vreemd aan de bevoegd-
heid van de jeugdrechter en houdt niet in dat de zaak bij hem niet 
regelmatig aanhangig is gemaakt. Die afwezigheid is een niet hersteld 
verzuim van het door die bepaling opgelegde vormvoorschrift. Wanneer 
de jeugdkamer van het hof van beroep dat verzuim vaststelt en op die 
grond de beroepen beschikking van de jeugdrechter teniet doet, moet zij 
over de zaak zelf beslissen. Het arrest dat aldus oordeelt, is naar recht 
verantwoord.

Het onderdeel kan in zoverre niet aangenomen worden. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

9. Het middel voert schending aan van onder meer artikel 202 Wetboek 
van Strafvordering en de artikelen 58 en 62 Jeugdbeschermingswet.

10. Het middel preciseert in geen enkele van zijn onderdelen hoe en 
waardoor het arrest die wetsbepalingen schendt.

In zoverre is het middel in zijn beide onderdelen niet ontvankelijk.
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Eerste onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2 en 1138, 2o, 
Gerechtelijk Wetboek en artikel 427 Wetboek van Strafvordering, 
alsmede miskenning van het beschikkingsbeginsel : ingevolge de vernie-
tiging van het arrest van de jeugdkamer in hoger beroep van 7 april 
2011 en de verwijzing door ’s Hofs arrest van 8 november 2011, was er 
voor de verwijzingsrechter geen vordering van het openbaar ministerie 
aanhangig. 

12. Het arrest van het Hof van 8 november 2011 vernietigt het arrest van 
de jeugdkamer in hoger beroep van 7 april 2011 in zoverre het uitspraak 
doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de jeugdrechter 
van 15 februari 2011. Die beschikking had betrekking op de vervanging 
van de ten aanzien van de verweerster 1 genomen beschermingsmaat-
regel door een andere maatregel. Het verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de jeugdkamer in hoger beroep anders samengesteld. 

13. Ingevolge die verwijzing, had de jeugdkamer in hoger beroep te 
oordelen over de vervanging van de beschermingsmaatregel en waren de 
partijen hersteld in de toestand waarin ze zich bevonden voor de appel-
rechter wiens uitspraak werd vernietigd. De partijen konden bijgevolg 
alle nuttige vorderingen nemen die verband hielden met de betwiste 
vervanging van de beschermingsmaatregel.

In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
14. Het arrest stelt vast dat het openbaar ministerie ter rechtszitting 

van 22 december 2011 gevorderd heeft de maatregel van pleegplaatsing 
niet langer te handhaven en de verweerster 1 toe te vertrouwen aan 
het MPC Sint-Franciscus te Roosdaal, alsmede dat het contact met 
de eiseres 2 zou worden hersteld door een halfmaandelijks contact. De 
vordering van het openbaar ministerie was bijgevolg wel aanhangig voor 
de appelrechter op verwijzing.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

15. Het onderdeel voert miskenning aan van de devolutieve werking van 
het hoger beroep : het arrest doet ten onrechte uitspraak over de vorde-
ring van het openbaar ministerie ; deze vordering was niet aanhangig 
voor de eerste rechter zodat de appelrechter daarover geen uitspraak 
kon doen.

16. De devolutieve werking van het hoger beroep van de eiseres belet 
niet dat het openbaar ministerie een in eerste aanleg gepleegd verzuim 
van een vormvereiste rechtzet door voor de appelrechter de vereiste 
vordering te nemen. Door hieraan gevolg te geven, verzwaart het arrest 
geenszins de toestand van de eisers. 

Het onderdeel faalt naar recht.

Derde middel

17. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR, 
artikel 807 Gerechtelijk Wetboek en artikel 62 Jeugdbeschermingswet.
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 Eerste onderdeel
18. Het onderdeel voert aan dat het arrest akte neemt van de vordering 

van het openbaar ministerie en de verweerster 1 toevertrouwt aan het MPC 
Sint-Franciscus met een beperkt bezoekrecht voor de eiseres 2 ; de zaak 
werd voor de eerste rechter niet regelmatig aanhangig gemaakt zodat in 
hoger beroep de vordering niet kon uitgebreid of gewijzigd worden.

19. Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek is in strafzaken enkel van toepas-
sing op de burgerlijke rechtsvordering. Het is niet van toepassing op een 
vordering inzake jeugdbijstand genomen met toepassing van artikel 41, 
eerste lid, Vlaams Decreet Bijzondere Jeugdbijstand 2008.

In zoverre het onderdeel schending van die wetsbepaling aanvoert, 
faalt het naar recht.

20. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste 
middel, was de zaak bij de eerste rechter rechtsgeldig aanhangig gemaakt.

In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

4 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Nolmans (bij de 
balie te Brussel) en de heer Verhaest (bij de balie te Brugge).

N° 445
2o kamer — 4 september 2012

(P.12.0556.N)

1o oNDerZoekSGerecHTeN. — kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — 
coNTroLe VaN De BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBSerVaTIe. — arTIkeL 
235ter SV. — DraaGwIjDTe. — ToePaSSING IN De TIjD. — coNTroLe VaN oBSer-
VaTIe VerrIcHT Vóór De INwerkINGTreDING VaN De weT VaN 6 jaNuarI 2003.

2o oNDerZoek IN STraFZakeN. — BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBSer-
VaTIe. — BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN aaNGeweND Vóór De INwerkINGTre-
DING VaN De weT VaN 6 jaNuarI 2003. — coNTroLe VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — arTIkeL 235ter SV. — DraaGwIjDTe. 
— ToePaSSING IN De TIjD.

3o oNDerZoekSGerecHTeN. — kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. 
— coNTroLe VaN De BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBSerVaTIe. — oBSer-
VaTIe VerrIcHT Vóór De INwerkINGTreDING VaN De weT VaN 6 jaNuarI 2003. — 
coNTroLe. — crITerIa.

4o oNDerZoek IN STraFZakeN. — BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBSer-
VaTIe. — BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN aaNGeweND Vóór De INwerkINGTre-
DING VaN De weT VaN 6 jaNuarI 2003. — coNTroLe VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — crITerIa.
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5o oNDerZoekSGerecHTeN. — kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — 
coNTroLe VaN De BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBSerVaTIe. — oBSerVaTIe 
VerrIcHT Vóór De INwerkINGTreDING VaN De weT VaN 6 jaNuarI 2003. — GeBrek 
aaN VerTrouweLIjk DoSSIer. — GeVoLG.

6o oNDerZoek IN STraFZakeN. — BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBSer-
VaTIe. — BIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN aaNGeweND Vóór De INwerkINGTre-
DING VaN De weT VaN 6 jaNuarI 2003. — coNTroLe VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — GeBrek aaN VerTrouweLIjk DoSSIer. 
— GeVoLG.

1o, 2o, 3o en 4o De kamer van inbeschuldigingstelling kan krachtens de arti-
kelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid toetsen 
van een van vóór de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opspo-
ringsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden daterende bijzondere 
opsporingsmethode observatie ; die toetsing kan niet geschieden overeenkom-
stig de door deze wet ingevoerde bepalingen inzake de observatie, maar houdt 
in dat aan de hand van het strafdossier wordt onderzocht of daadwerkelijk 
een bijzondere opsporingsmethode observatie werd toegepast en in bevesti-
gend geval of die opsporingsmethode werd uitgevoerd na een voorafgaande 
machtiging door de gerechtelijke overheid en onder haar toezicht en met 
inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit  (1).

5o en 6o Het niet-bestaan van een vertrouwelijk dossier met betrekking tot 
een van vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 betreffende 
de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden 
daterende bijzondere opsporingsmethode observatie verhindert de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet de door artikel 235ter Wetboek van Strafvorde-
ring bedoelde controle uit te voeren (2).

(r.)

arreST.

I. recHSTPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 februari 2012.

De eiseres 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 de artikelen 189ter en 235ter 
Wetboek van Strafvordering : de appelrechters achten zich spijts de 

  (1), (2) Gw. H., nr. 22/2008 van 21 feb. 2008, BS, 17 april 2008 (tweede uitgave), 20777 ; 
Cass. 28 okt. 2008, AR P.08.0706.N, AC 2008, nr. 586 met concl. O.M. ; Cass. 10 maart 2009, 
AR P.09.0061.N, AC 2009, nr. 188 ; Cass. 9 maart 2010, AR P.09.1871.N, AC 2010, nr. 165.
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afwezigheid van een vertrouwelijk dossier ten onrechte bevoegd om de 
controle te doen van het gebruik van een bijzondere opsporingsmethode ; 
die bevoegdheid ratione materiae is beperkt tot de controle van de inhoud 
van het vertrouwelijk dossier en bij gebrek aan een dergelijk dossier 
kan de kamer van inbeschuldiginstelling niet bevoegd zijn ; het arrest 
kon dan ook niet oordelen dat er geen sprake is van enige onregelmatig-
heid of onwettig uitgevoerde observatie.

2. De kamer van inbeschuldigingstelling kan krachtens de arti-
kelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid 
toetsen van een van vóór de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzon-
dere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (hierna 
BOM-wet 2003) daterende bijzondere opsporingsmethode observatie. Die 
toetsing kan niet geschieden overeenkomstig de door de BOM-wet 2003 
ingevoerde bepalingen inzake de observatie, maar houdt in dat aan de 
hand van het strafdossier wordt onderzocht of daadwerkelijk een bijzon-
dere opsporingsmethode observatie werd toegepast en in bevestigend 
geval of die opsporingsmethode werd uitgevoerd na een voorafgaande 
machtiging door de gerechtelijke overheid en onder haar toezicht en met 
inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. 

3. Het niet-bestaan van een vertrouwelijk dossier met betrekking tot 
een van vóór de inwerkingtreding van de BOM-wet 2003 daterende bijzon-
dere opsporingsmethode observatie verhindert de kamer van inbeschul-
digingstelling niet de door artikel 235ter Wetboek van Strafvordering 
bedoelde controle uit te voeren.

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

4. De appelrechters oordelen dat het niet-bestaan van een vertrouwe-
lijk dossier met betrekking tot een machtiging tot observatie hen niet 
onbevoegd maakt om te onderzoeken of uit de gegevens van het aanvan-
kelijk proces-verbaal van 13 mei 1997 en het navolgend proces-verbaal 
van 29 juni 1998 blijkt dat er gebruik werd gemaakt van de bijzondere 
opsporingsmethode observatie. Die beslissing is naar recht verantwoord.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

5. 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 tot de kosten.

4 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Rieder (bij de balie te Gent).
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N° 446

2o kamer — 4 september 2012
(P.12.1534.N)

1o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLGemeeN. — 
TeGeNSTrIjDIGHeID IN De moTIVerING. — BeGrIP.

2o VoorLoPIGe HecHTeNIS. — reGeLING VaN De recHTSPLeGING. — 
aFZoNDerLIjke BeScHIkkING waarBIj De VoorLoPIGe HecHTeNIS worDT GeHaND-
HaaFD. — TITeL VaN VrIjHeIDSBeroVING. — Duur.

1o Er is enkel sprake van tegenstrijdigheid in de motivering wanneer de redenen 
van eenzelfde beslissing met elkaar of met het dictum ervan tegenstrijdig zijn ; 
tegenstrijdigheid tussen de redenen van een rechterlijke beslissing en deze van 
een andere beslissing levert geen tegenstrijdige motivering op  (1).

2o Wanneer een beklaagde bij beschikking van het onderzoeksgerecht 
naar de correctionele rechtbank is verwezen en zijn voorlopige hechtenis 
overeenkomstig artikel 26, § 3, Voorlopige Hechteniswet bij afzonderlijke 
beschikking is gehandhaafd, dan is die beschikking de titel krachtens 
dewelke die beklaagde tijdens de hele procedure aangehouden blijft zolang 
de eindbeslissing niet in kracht van gewijsde is getreden ; deze titel vervalt 
niet doordat het hoger beroep tegen de veroordelende beslissing in eerste 
aanleg ontvankelijk wordt verklaard en het feit dat het vonnisgerecht in 
eerste aanleg de onmiddellijke aanhouding van die beklaagde heeft bevolen, 
doet hieraan geen afbreuk  (2).

(H.)

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 augustus 2012.

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

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

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het 
arrest is niet, onduidelijk, tegenstrijdig en dubbelzinnig gemotiveerd.

  (1) Cass. 1 maart 2001, AR C.00.0155.F, AC 2001, nr. 121 ; Cass. 23 dec. 2008, AR P.08.1124.N, 
AC 2008, nr. 750.

  (2) DecLercq, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., nr. 1310, p. 584.
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2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de kamer van inbe-
schuldigingstelling die, uitspraak doende over een verzoek tot voorlo-
pige invrijheidstelling, geen uitspraak doet over de gegrondheid van de 
strafvordering.

In zoverre het onderdeel schending van die grondwettelijke bepaling 
aanvoert, faalt het naar recht.

3. Er is enkel sprake van tegenstrijdigheid in de motivering wanneer 
de redenen van eenzelfde beslissing met elkaar of met het dictum ervan 
tegenstrijdig zijn. Tegenstrijdigheid tussen de redenen van een rechter-
lijke beslissing en deze van een andere beslissing levert geen tegenstrij-
dige motivering op.

In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar 
recht.

4. Voor het overige preciseert het onderdeel niet waarin het gebrek 
aan motivering bestaat. Het preciseert evenmin waarin de onduide-
lijkheid of dubbelzinnigheid van de motivering waarmede het arrest is 
behept, bestaat.

In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, 
artikel 56, tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 26, 28, 33 en 38 
Voorlopige Hechteniswet : het arrest oordeelt dat de eiser nog steeds in 
hechtenis is ingevolge de afzonderlijke beschikking van 28 oktober 2011 
waarbij zijn voorlopige hechtenis werd gehandhaafd en dat zijn onmid-
dellijke aanhouding bevolen werd bij verstekvonnis van 16 december 
2011 ; deze redenen zijn onduidelijk, tegenstrijdig en manifest onjuist ; 
indien de voorlopige hechtenis was blijven bestaan, dan diende geen 
onmiddellijke aanhouding te worden uitgesproken.

6. Het onderdeel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de arti-
kelen 28, 33 en 38 Voorlopige Hechteniswet schendt.

In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
7. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de kamer van inbe-

schuldigingstelling die, uitspraak doende over een verzoek tot voorlo-
pige invrijheidstelling, geen uitspraak doet over de gegrondheid van de 
strafvordering.

In zoverre het onderdeel schending van die grondwettelijke bepaling 
aanvoert, faalt het naar recht.

8. Een onjuiste reden levert mogelijks een schending van de wet op, 
maar geen motiveringsgebrek.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
9. Wanneer een beklaagde bij beschikking van het onderzoeksgerecht 

naar de correctionele rechtbank is verwezen en zijn voorlopige hech-
tenis overeenkomstig artikel 26, § 3, Voorlopige Hechteniswet bij afzon-
derlijke beschikking is gehandhaafd, dan is die beschikking de titel 
krachtens dewelke die beklaagde tijdens de hele procedure aangehouden 
blijft zolang de eindbeslissing niet in kracht van gewijsde is getreden, 
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dit is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en in cassatieberoep. 
Deze titel vervalt niet doordat het hoger beroep tegen de veroordelende 
beslissing in eerste aanleg ontvankelijk wordt verklaard. Het feit dat 
het vonnisgerecht in eerste aanleg de onmiddellijke aanhouding van die 
beklaagde heeft bevolen, doet hieraan geen afbreuk. 

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

10. Het is niet tegenstrijdig noch onduidelijk te oordelen, eensdeels, 
dat de correctionele rechtbank bij vonnis op verzet de onmiddellijke 
aanhouding van de eiser heeft bevolen, anderdeels, dat de eiser zich nog 
steeds in hechtenis bevindt krachtens de afzonderlijke beschikking van 
de raadkamer te Hasselt van 28 oktober 2011.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
11. Het arrest oordeelt dat de eiser in het verleden veelvuldig veroor-

deeld werd tot ernstige gevangenisstraffen en ook in Nederland werd 
veroordeeld tot zeven jaar hechtenis, dat meerdere veroordelingen 
gelijkaardige feiten betreffen en het lucratief karakter van de ten laste 
gelegde feiten een reëel gevaar voor recidive inhoudt. Die redenen dragen 
de beslissing dat het gevaar voor herval in hoofde van de eiser bijzonder 
groot is en niet kan geneutraliseerd worden door detentievervangende 
voorwaarden of een borgstelling zodat het verzoek tot voorlopige invrij-
heidstelling dient te worden afgewezen.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen de vaststelling door het arrest 
dat de eiser zich klaarblijkelijk in staat van wettelijke herhaling bevindt, 
is het gericht tegen een overtollige reden en is het niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek

12. 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.

4 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vandemeulebroucke (bij de 
balie te Antwerpen).

N° 447

2o kamer — 5 september 2012
(AR P.12.0418.F)

1o oNDerZoek IN STraFZakeN. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe TIjDeNS 
VrIjHeIDSBeroVING. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — aDVocaaT - oNreGeL-
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maTIG VerHoor weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — INaaN-
merkINGNemING VaN HeT VerHoor aLS BewIjS.

2o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe TIjDeNS VrIj-
HeIDSBeroVING. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — oNreGeLmaTIG VerHoor 
weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — INaaNmerkINGNemING VaN 
HeT VerHoor aLS BewIjS.

3o BewIjS. — STraFZakeN. — BekeNTeNIS. — VerHoor VaN eeN 
VerDacHTe TIjDeNS VrIjHeIDSBeroVING. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — oNre-
GeLmaTIG VerHoor weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — INaaN-
merkINGNemING VaN HeT VerHoor aLS BewIjS.

4o aDVocaaT. — STraFZakeN. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — VerHoor VaN 
eeN VerDacHTe TIjDeNS VrIjHeIDSBeroVING. — oNreGeLmaTIG VerHoor weGeNS 
aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — INaaNmerkINGNemING VaN HeT 
VerHoor aLS BewIjS.

5o recHT VaN VerDeDIGING. — STraFZakeN. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. 
— VerHoor VaN eeN VerDacHTe TIjDeNS VrIjHeIDSBeroVING. — oNreGeLmaTIG 
VerHoor weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — INaaNmerkING-
NemING VaN HeT VerHoor aLS BewIjS.

6o oNDerZoek IN STraFZakeN. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe TIjDeNS 
VrIjHeIDSBeroVING. — VerHoor aFGeNomeN IN aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. 
— VerkLarINGeN DIe DerDeN BeScHuLDIGeN. — reGeLmaTIGHeID VaN HeT BewIjS 
T.a.V. DerDeN.

7o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe TIjDeNS VrIj-
HeIDSBeroVING. — VerHoor aFGeNomeN IN aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — 
VerkLarINGeN DIe DerDeN BeScHuLDIGeN. — reGeLmaTIGHeID VaN HeT BewIjS 
T.a.V. DerDeN.

8o BewIjS. — STraFZakeN. — GeTuIGeN. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe 
TIjDeNS VrIjHeIDSBeroVING. — VerHoor aFGeNomeN IN aFweZIGHeID VaN De 
aDVocaaT. — VerkLarINGeN DIe DerDeN BeScHuLDIGeN. — reGeLmaTIGHeID VaN 
HeT BewIjS T.a.V. DerDeN.

9o aDVocaaT. — STraFZakeN. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — VerHoor VaN 
eeN VerDacHTe TIjDeNS VrIjHeIDSBeroVING. — VerHoor aFGeNomeN IN aFweZIG-
HeID VaN De aDVocaaT. — VerkLarINGeN DIe DerDeN BeScHuLDIGeN. — reGeL-
maTIGHeID VaN HeT BewIjS T.a.V. DerDeN.

10o oNDerZoek IN STraFZakeN. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe TIjDeNS 
VrIjHeIDSBeroVING. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — oNreGeLmaTIG VerHoor 
weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — VerkLarINGeN DIe meDe-
BekLaaGDeN BeScHuLDIGeN. — BeTwISTING acHTeraF VaN De BekeNTeNIS eN De 
aaNGIFTe. — INaaNmerkINGNemING VaN HeT VerHoor aLS BewIjS.

11o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe. — BIjSTaND VaN 
De aDVocaaT. — oNreGeLmaTIG VerHoor weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. 
— GeVoLG. — VerkLarINGeN DIe meDeBekLaaGDeN BeScHuLDIGeN. — BeTwIS-
TING acHTeraF VaN De BekeNTeNIS eN De aaNGIFTe. — INaaNmerkINGNemING VaN 
HeT VerHoor aLS BewIjS.
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12o BewIjS. — STraFZakeN. — GeTuIGeN. — VerHoor VaN eeN VerDacHTe 
TIjDeNS VrIjHeIDSBeroVING. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — oNreGeLmaTIG 
VerHoor weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — VerkLarINGeN 
DIe meDeBekLaaGDeN BeScHuLDIGeN. — BeTwISTING acHTeraF VaN De BekeN-
TeNIS eN De aaNGIFTe. — INaaNmerkINGNemING VaN HeT VerHoor aLS BewIjS.

13o aDVocaaT. — STraFZakeN. — BIjSTaND VaN De aDVocaaT. — VerHoor 
VaN eeN VerDacHTe TIjDeNS VrIjHeIDSBeroVING. — oNreGeLmaTIG VerHoor 
weGeNS aFweZIGHeID VaN De aDVocaaT. — GeVoLG. — VerkLarINGeN DIe meDe-
BekLaaGDeN BeScHuLDIGeN. — BeTwISTING acHTeraF VaN De BekeNTeNIS eN De 
aaNGIFTe. — INaaNmerkINGNemING VaN HeT VerHoor aLS BewIjS.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, dat is 
vastgelegd in artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, houdt in dat de aangehouden 
of ter beschikking van het gerecht gestelde persoon daadwerkelijk wordt 
bijgestaan door een advocaat tijdens het verhoor door de politie, dat wordt 
afgenomen binnen vierentwintig uren na zijn vrijheidsberoving, tenzij wordt 
aangetoond, in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak, 
dat er dwingende redenen zijn om dat recht te beperken ; daaruit volgt dat 
de strafrechter geen bewijs tegen de verhoorde persoon mag zoeken in een 
verhoor dat in dat opzicht onregelmatig is, ook niet als steunbewijs  (1). 
(Art. 6.1, EVRM)

6o, 7o, 8o en 9o Wanneer iemand, naar aanleiding van zijn verhoren die zonder 
bijstand van een advocaat tijdens de vrijheidsberoving zijn afgenomen, 
verklaringen aflegt die ook derden beschuldigen, is het aldus tegen hen 
verkregen bewijs op zich niet onregelmatig ; de verdachte treedt dan alleen 
op als een getuige wiens verklaring, om te worden aangenomen, niet in het 
bijzijn van een raadsman hoeft te worden afgelegd (2).

10o, 11o, 12 en 13o Indien de onregelmatigheid bewezen is van het verhoor 
van een verdachte dat zonder bijstand van een advocaat is afgenomen 
en die beklaagde zowel de daar afgelegde bekentenis als de daar gedane 
aangifte betwist, kan de feitenrechter, die geen gebruik mag maken van het 
verhoor om de persoon te veroordelen die het heeft ondergaan, dat evenmin 
aanwenden om de personen te veroordelen die door de ingetrokken aangifte 
in het geding zijn betrokken (3). (Art. 6.1, EVRM)

(H. e.a. T. HoGe raaD VaN De orDe Der DIereNarTSeN e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 7 februari 2012.

De eiser P. H. voert twee middelen aan en de eisers P. L. en de vennoot-
schap L. P. voeren elk vier middelen aan in drie memories die aan dit 
arrest zijn gehecht.

  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 447.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 augustus 2012 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 5 september 2012 heeft afdelingsvoorzitter 
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van P. H.

Tweede middel

Het arrest wordt verweten dat het de eiser, gedaagde op burgerlijk gebied, 
veroordeelt op grond van zelfbeschuldigende verklaringen die hij tijdens 
zijn vrijheidsberoving heeft afgelegd, zonder bijstand van een advocaat.

Het recht op een eerlijk proces, dat is vastgelegd in artikel 6.1 EVRM, 
houdt in dat de aangehouden of ter beschikking van het gerecht gestelde 
persoon daadwerkelijk wordt bijgestaan door een advocaat tijdens het 
verhoor door de politie, dat wordt afgenomen binnen vierentwintig uren 
na zijn vrijheidsberoving, tenzij wordt aangetoond, in het licht van de 
bijzondere omstandigheden van de zaak, dat er dwingende redenen zijn 
om dat recht te beperken.

Daaruit volgt dat de strafrechter geen bewijs tegen de verhoorde 
persoon mag putten uit een verhoor dat in dat opzicht onregelmatig is.

Het arrest, dat vaststelt dat de aanvankelijke verklaringen van de 
eiser P. H., zonder bijstand van een advocaat waren afgenomen, oordeelt 
vervolgens dat die verklaringen, ander bewijsmateriaal dat regelmatig 
is verkregen, kunnen bevestigen. Het steunt vervolgens op die verkla-
ringen, hetzij om verdere vaststellingen door de politie of andere verkla-
ringen te bevestigen, hetzij om de verklaringen van medebeklaagden als 
ongeloofwaardig af te wijzen.

Door hiermee rekening te houden schendt het arrest artikel 6 van het 
Verdrag.

Het middel is wat dat betreft gegrond.

B. Cassatieberoepen van P. L. en van de bvba L. P.

1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de veroordelende 
beslissingen op de tegen de eisers ingestelde strafvordering

Derde middel van de eisers

De eisers verwijten het arrest dat het rekening houdt met de verkla-
ringen die P. H. tegen hen heeft afgelegd, hoewel die onregelmatig zijn 
om de reeds door P.H. uiteengezette reden.

Zoals hierboven gezegd kan de afwezigheid van een advocaat bij de 
verhoren die tijdens de vrijheidsberoving zijn afgenomen, het eerlijke 
karakter in het gedrang brengen van het proces dat gevoerd wordt 
tegen de persoon wiens onregelmatige zelfbeschuldigende verklaringen 
gebruikt worden om hem te veroordelen.
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Wanneer diezelfde persoon evenwel, nog steeds zonder advocaat in deze 
fase van de rechtspleging, verklaringen aflegt die ook derden beschul-
digen, is het aldus tegen hen verkregen bewijs op zich niet onregelmatig. 
De verdachte treedt dan alleen op als een getuige wiens verklaring, om 
te worden aangenomen, niet in het bijzijn van een raadsman hoeft te 
worden afgelegd.

Dit geldt evenwel niet wanneer de beklaagde zichzelf heeft beschul-
digd en zijn mededaders heeft aangegeven in één en dezelfde onregelma-
tige verklaring, waarop hij nadien is teruggekomen.

Indien de onregelmatigheid wegens afwezigheid van een advocaat 
bewezen is en die beklaagde zowel de bekentenis als de aangifte betwist, 
kan de feitenrechter, die geen gebruik mag maken van het verhoor om de 
persoon te veroordelen die het heeft ondergaan, dit evenmin aanwenden 
om de personen te veroordelen die door de ingetrokken aangifte in de 
zaak zijn betrokken.

De in het middel bedoelde verklaringen worden door het bestreden 
arrest in aanmerking genomen om te besluiten dat zowel de strafvorde-
ring tegen P. L. en diens vennootschap als de burgerlijke rechtsvorde-
ring tegen P. H. gegrond zijn.

De aldus gemotiveerde strafrechtelijke veroordelingen schenden het 
voormelde artikel 6.

Het middel is in zoverre gegrond.
De overige middelen van de eisers die niet tot cassatie zonder verwij-

zing kunnen leiden, behoeven geen antwoord.

2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders

De hierna op de onbeperkte cassatieberoepen van de eisers, beklaagden, 
uit te spreken vernietiging van de beslissingen op de tegen hen inge-
stelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissingen 
op tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen die op dezelfde 
onwettigheid zijn gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

tegen P. L. en de vennootschap L. P. ingestelde strafvordering, behou-
dens in zoverre het hen vrijspreekt.

Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen de drie eisers.

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

Veroordeelt de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen tot de kosten 
van het cassatieberoep van de eerste eiser en tot een vierde van de kosten 
van de cassatieberoepen van de twee andere eisers.

Veroordeelt de Union professionnelle vétérinaire tot een vierde van de 
kosten van de cassatieberoepen van de tweede en de derde eiser en laat 
de overige helft ten laste van de Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

5 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. 
— Advocaten : de heer Verstraeten, de heer Koning en de heer Geens (bij 
de balie te Brussel).

N° 448

2o kamer — 5 september 2012
(P.12.1528.F)

1o VoorLoPIGe HecHTeNIS. — HaNDHaVING. — raaDkamer. — HoGer 
BeroeP. — kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — GrIeF GeGroND oP HeT 
GeBrek aaN oNParTIjDIGHeID VaN De eerSTe recHTer. — GeeN ProceDure ToT 
wrakING VoorGeDraGeN Vóór De aaNVaNG VaN HeT PLeIDooI. — GeVoLG.

2o wrakING. — aLGemeeN recHTSBeGINSeL INZake De oNParTIjDIGHeID VaN De 
recHTer. — VoorLoPIGe HecHTeNIS. — HaNDHaVING. — raaDkamer. — HoGer 
BeroeP. — kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — GrIeF GeGroND oP HeT 
GeBrek aaN oNParTIjDIGHeID VaN De eerSTe recHTer. — GeeN ProceDure ToT 
wrakING VoorGeDraGeN Vóór De aaNVaNG VaN HeT PLeIDooI. — GeVoLG.

3o recHTSBeGINSeLeN (aLGemeNe). — aLGemeeN recHTSBeGINSeL INZake 
De oNParTIjDIGHeID VaN De recHTer. — VoorLoPIGe HecHTeNIS. — HaNDHaVING. 
— raaDkamer. — HoGer BeroeP. — kamer VaN INBeScHuLDIGINGSTeLLING. — 
GrIeF GeGroND oP HeT GeBrek aaN oNParTIjDIGHeID VaN De eerSTe recHTer. 
— GeeN ProceDure ToT wrakING VoorGeDraGeN Vóór De aaNVaNG VaN HeT PLeI-
DooI. — GeVoLG.

1o, 2o en 3o Wanneer het gebrek aan persoonlijke onpartijdigheid van de eerste 
rechter voor hen wordt aangevoerd, dienen de appelrechters die grief in 
concreto te onderzoeken ; dat is niet het geval wanneer zij, om dat middel af 
te wijzen, alleen oordelen dat de inverdenkinggestelde niet om de wraking 
van die magistraat heeft verzocht, vóór de aanvang van het pleidooi voor 
laatstgenoemde  (1). (Algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid 
van de rechter)

(c.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 augustus 2012.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 448.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het arrest neemt de redenen over van de beroepen beschikking, zowel 
wat betreft het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld als de 
omstandigheden eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de 
eiser, die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden.

De eiser verwijt de appelrechters dat zij die beschikking bevestigen 
door de grieven inzake het gebrek aan persoonlijke onpartijdigheid van 
de voorzitter van de raadkamer buiten beschouwing te laten, louter op 
grond dat hij niet vóór de aanvang van zijn pleidooi om de wraking van 
die magistraat had verzocht.

Het arrest stelt dat de eiser voor het hof van beroep vergeefs de onpar-
tijdigheid van de eerste rechter betwist, omdat artikel 833 Gerechte-
lijk Wetboek bepaalt dat degene die een wraking van een rechter wil 
voordragen die, naar zijn oordeel, niet in staat is om op onafhankelijke 
en onpartijdige wijze uitspraak te doen of die bij de publieke opinie 
een gewettigde twijfel doet rijzen omtrent zijn geschiktheid om aldus 
uitspraak te doen, dit, overeenkomstig artikel 828, 1o, van hetzelfde 
wetboek, vóór de aanvang van de pleidooien moet doen, tenzij de reden 
van wraking later is ontstaan, wat hier niet het geval is.

Uit deze overweging, noch uit de overige redenen van het arrest blijkt 
dat het hof van beroep in concreto de voor het hof aangevoerde grief 
van gebrek aan onpartijdigheid heeft onderzocht. Het verantwoordt zijn 
beslissing dus niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Het tweede middel, dat niet tot vernietiging zonder verwijzing kan 

leiden, behoeft 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

5 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Uyttendaele, mevr. Akcay en de heer Kennes (bij de balie te 
Brussel).
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N° 449

1o kamer — 6 september 2012
(C.11.0700.F)

LeVeNSoNDerHouD. — BIjDraGe IN HeT oNDerHouD eN De oPVoeDING VaN De 
kINDereN. — BuITeNGewoNe uITGaVeN. — oVerLeG TuSSeN De ouDerS eN Voor-
aFGaaND akkoorD. — VerPLIcHTING.

Artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek vereist geen voorafgaand overleg en 
akkoord tussen vader en moeder voordat er buitengewone uitgaven voor de 
kinderen kunnen worden gedaan  (1). (Art. 203 BW)

(N. T. G.)

6 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer A. Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De 
Bruyn en mevr. Geinger.

N° 450

1o kamer — 6 september 2012
(F.11.0127.F)

INkomSTeNBeLaSTINGeN. — VeNNooTScHaPSBeLaSTING. — VaST-
STeLLING VaN HeT BeLaSTBaar NeTTo-INkomeN. — aLGemeeN. — 
aaNDeLeN. — VrucHTGeBruIk. — DIVIDeNDeN. — aFTrek.

Artikel 202 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) staat de 
aftrek niet toe van dividenden uit aandelen waarvan de vennootschap 
slechts het vruchtgebruik heeft  (2). (Art. 202 WIB92)

(VerGerS Du VIeux TauVeS N.V.  
T. BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van 31 januari 2007 en 
17 november 2010 van het hof van beroep te Luik.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 augustus 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1) Het O.M. heeft een schriftelijke conclusie in dezelfde zin genomen.
  (2) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 450.
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II. caSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 202, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, zoals het van toepassing is op de aanslagjaren 2000, 2001 en 2002 (vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennoot-
schapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem 
van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken) ;

— voor zover nodig, artikel 3, § 1, a), van de richtlijn 90/435/EEG van de Raad 
van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moeder-
maatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, vóór de 
wijziging ervan bij artikel 1, 3, van de richtlijn 2003/123/EG van de Raad van 
22 december 2003 tot wijziging van de voormelde richtlijn, en het algemeen 
rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht, inzonderheid van 
het recht van de Europese Unie, op alle nationale rechtsnormen.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van 17 november 2010 stelt vast, door eigen redenen en 
met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, dat de eiseres het vrucht-
gebruik op de aandelen van de naamloze vennootschap Narda heeft verkregen, 
dat de eiseres, in haar aangiften in de vennootschapsbelasting voor de aanslag-
jaren 2000 tot 2002, de haar door de vennootschap Narda uitgekeerde dividenden, 
die de belastbare grondslag van die aanslagjaren mee hadden bepaald, als defini-
tief belaste inkomsten heeft afgetrokken, dat de administratie die aftrek heeft 
verworpen op grond dat de eiseres geen volle eigenaar was van de deelneming 
in de vennootschap Narda en bijgevolg geen deelneming in het kapitaal van die 
vennootschap bezat in de zin van het toen toepasselijk artikel 202, § 2, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat het hof van beroep, in een eerste 
arrest van 31 januari 2007, de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie heeft gesteld : “is de wet van 28 december 1992, waarbij 
de tekst van artikel 202 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is 
gewijzigd onder verwijzing naar richtlijn 90/435/EEG en waarbij van de ontvanger 
van de dividenden wordt verlangd dat hij een deelneming bezit in het kapitaal 
van de vennootschap die de dividenden uitkeert, verenigbaar met de bepalingen 
van genoemde richtlijn inzake deelneming in het kapitaal, in het bijzonder met 
de artikelen 3, 4 en 5 daarvan, voor zover die wet niet uitdrukkelijk voorschrijft 
dat het om bezit in volle eigendom moet gaan en, volgens de door (de eiseres) 
gegeven uitlegging, impliciet toestaat dat het enkele recht van vruchtgebruik 
op aandelen in het kapitaal van de vennootschap volstaat om in aanmerking te 
komen voor vrijstelling van belasting op dividenden ?”, en dat het Hof van Justitie 
die prejudiciële vraag in zijn arrest van 22 december 2008 heeft beantwoord,

waarna het bestreden arrest het hoger beroep [van de verweerder] ontvankelijk 
verklaart, het beroepen vonnis wijzigt en de betwiste aanslagen bevestigt.

Het arrest is gegrond op de volgende redenen :
 “De tekst van artikel 202, werd destijds aangepast (wet van 23 oktober 1991 

[...]),als maatregel tot omzetting van de Europese richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 
1990 [...], die uitdrukkelijk betrekking had op een deelneming in het kapitaal 
[...]. Het Hof van Justitie, waarbij dit hof van beroep de zaak aanhangig heeft 
gemaakt, heeft in zijn arrest [van 22 december 2008] erop gewezen dat zijn arrest 
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de verwijzende rechter zou binden, in zoverre de verwijzende rechter een verband 
legde tussen de nationale regeling en de richtlijn 90/435 [...], aangezien de verwij-
zende rechter niet mag afwijken van de uitlegging die het Hof van Justitie aan 
het gemeenschapsrecht heeft gegeven. […] Het Hof van Justitie besluit […] dat de 
formulering van de richtlijn duidelijk is en uitsluit dat het begrip “deelneming 
in het kapitaal” als zodanig kan worden uitgelegd dat het uitgebreid wordt tot 
het bezit van aandelen in vruchtgebruik […]. Het beroep [van de verweerder] is 
derhalve gegrond, ondanks alle andere overwegingen, aangezien artikel 202, § 2, 
volgens de parlementaire voorbereiding van de wet slechts een omzetting van de 
richtlijn is [...]. Het Hof van Justitie vermeldt [...] dat het hoofdgeding een zuiver 
interne situatie betreft [...] maar dat het gemeenschapsrecht vereist dat een 
lidstaat de dividenden die een ingezeten vennootschap van een andere ingezeten 
vennootschap ontvangt, fiscaal op dezelfde wijze behandelt als de dividenden die 
een ingezeten vennootschap van een in een andere lidstaat gevestigde vennoot-
schap ontvangt [...]. Het Hof van Justitie laat dus geen enkele twijfel bestaan over 
de vraag of artikel 3 van de richtlijn dezelfde oplossing oplegt voor de uitlegging 
van het begrip “deelneming in het kapitaal”, zonder een onderscheid te maken 
naargelang van de vraag of het gaat om betrekkingen tussen grensoverschrijdende 
moedermaatschappijen en dochterondernemingen dan wel tussen zuiver interne 
vennootschappen (zoals in dit geval), teneinde geen discriminatie in te voeren 
die de richtlijn net wil voorkomen [...]. De andere overwegingen van [de eiseres] 
kunnen de hierboven herhaalde overwegingen niet ontkrachten, aangezien de 
Belgische wet wel degelijk betrekking heeft op de deelneming in het kapitaal en 
niet op de eigendom van de rechten van vruchtgebruik, zelfs wanneer die gepaard 
gaan met stemrecht [...]. Zelfs als de vruchtgebruiker stemrecht heeft, kan hij 
vooralsnog geen invloed uitoefenen op de beslissingen tot herstructurering van 
de vennootschap die een kapitaalswijziging vereisen en bezit hij geen deelneming 
in het kapitaal [...]. De eiseres toont niet aan dat de wetgever, in het licht van 
de bepalingen die hij wou toepassen, wou afwijken van het begrip “deelneming 
in het kapitaal” in de zin van de richtlijn [...]. De stelling van [de eiseres] is in 
strijd met het standpunt van het Hof van Justitie, aangezien haar stelling de in 
België gelegen “moedermaatschappijen” die enkel rechten van vruchtgebruik op 
de Belgische dochterondernemingen bezitten zou bevoordelen ten opzichte van de 
Belgische moedermaatschappijen die dezelfde rechten bezitten op dochteronder-
nemingen die elders in de Gemeenschap gelegen zijn.”

Grieven

1. Artikel 202, § 2, eerste lid, Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 gewij-
zigd door de wet van 28 december 1992, in de versie van toepassing op de betwiste 
aanslagen, bepaalt dat door een vennootschap ontvangen dividenden slechts van 
haar inkomsten aftrekbaar zijn in zoverre de vennootschap die de inkomsten 
verkrijgt in het kapitaal van de vennootschap die ze uitkeert, op de datum van 
toekenning of betaalbaarstelling van deze inkomsten een deelneming bezit van 
ten minste 5 pct. of met een aanschaffingswaarde van ten minste 50 miljoen frank 
(1.200.000 euro voor het aanslagjaar 2002).

In tegenstelling tot wat het bestreden arrest van 17 november 2010 beweert, 
komt die bepaling niet voort uit de wet van 23 oktober 1991 die de richtlijn 90/435/
EEG in Belgisch recht had omgezet en die geen gebruik had gemaakt van de in 
de richtlijn geboden mogelijkheid om een minimumbedrag voor de deelneming te 
bepalen, maar uit artikel 9, 1o, van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, 
financiële en diverse bepalingen, die deze bepaling heeft ingevoegd in artikel 203, 
eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Dat artikel is 
artikel 202, § 2, eerste lid, van dat wetboek geworden, krachtens artikel 25 van 
het koninklijk besluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatre-
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gelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 2o en 3o, van de wet van 
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deel-
name van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

2. Onder toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
konden de door een vennootschap ontvangen dividenden, krachtens de arti-
kelen 111 en 112, § 1, 1o, slechts worden afgetrokken op voorwaarde dat die vennoot-
schap de deelneming gedurende het gehele belastbare tijdperk ononderbroken in 
eigendom had gehad. Toen het Hof die voorwaarde diende uit te leggen, heeft het 
beslist dat de vennootschap die de titels in vruchtgebruik had een deelneming in 
de uitkerende vennootschap bezat en in de gebruikelijke betekenis eigenaar van 
die deelneming was (Cass., 17 april 1986, A.C., 1985-86, nr. 509).

Als reactie op dit arrest heeft de wet van 22 december 1989 artikel 112, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) gewijzigd, door de deelnemingen 
die de belastingplichtige gedurende het gehele belastbare tijdperk ononderbroken 
in eigendom heeft gehad, voortaan als voortdurend te beschouwen.

De wet van 23 oktober 1991 tot omzetting van de richtlijn 90/435/EEG in Belgisch 
recht heeft de voorwaarde van voortdurende deelneming echter opgeheven, 
evenals de voorwaarde van volle eigendom. Het ging bovendien niet om een 
onachtzaamheid, maar om een onderdeel van de door de wetgever gewenste 
hervorming (verslag in naam van de Commissie van Financiën, Gedr. St., Senaat, 
1991-1992, nr. 1454-2, p. 3).

3. Indien de wetgever alleen de dividenden van aandelen die de belastingplichtige 
in volle eigendom bezit, aftrekbaar had willen maken, dan had hij in de wet van 
28 december 1992 een uitdrukkelijke bepaling in die zin ingevoegd, net als in de 
wet van 22 december 1989. Dit is gebeurd met de wet van 24 december 2002 tot wijzi-
ging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling 
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken : artikel 9 van die 
wet voert in artikel 202, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
opnieuw een voorwaarde van volle eigendom in met ingang van het aanslagjaar 2004.

Door te beslissen dat de dividenden uit de aandelen waarvan de vennootschap 
slechts het vruchtgebruik heeft, niet mogen worden afgetrokken op grond van 
artikel 202, § 2, eerste lid, van dat wetboek, zoals het van toepassing is op de 
aanslagjaren 2000 tot 2002, schendt het bestreden arrest van 17 november 2010 
bijgevolg die bepaling

4. Daarenboven bepaalt artikel 3, § 1, a), van de richtlijn 90/435/EEG dat “de 
hoedanigheid van moedermaatschappij ten minste toegekend wordt aan iedere 
vennootschap van een Lid-Staat die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 
en die een deelneming van ten minste 25 pct. bezit in het kapitaal van een 
vennootschap van een andere Lid-Staat die aan dezelfde voorwaarden voldoet”.

De uitdrukking “ten minste” wijst erop dat de wetgever de door die bepaling 
opgelegde minimale voorwaarden mocht uitbreiden en dat hij, hoewel die 
bepaling hem daar niet toe verplichtte, de hoedanigheid van moedermaatschappij 
kon toekennen aan de vennootschap die een deelneming in het kapitaal van een 
vennootschap van een andere lidstaat van de Europese Unie in vruchtgebruik had. 
De wetgever mocht dus a fortiori toestaan dat de vennootschap, vruchtgebruikster 
van een deelneming in het kapitaal van een ingezeten vennootschap, de dividenden 
uit die deelneming als definitief belaste inkomsten aftrok.

Het bestreden arrest, dat om de voormelde redenen het tegendeel beslist, 
schendt bijgevolg niet alleen artikel 202, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, maar ook artikel 3, § 1, a), van de richtlijn 90/435/
EEG, en miskent het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het inter-
nationaal recht, inzonderheid het recht van de Europese Unie, op alle nationale 
rechtsnormen.
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III. BeSLISSING VaN HeT HoF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Het arrest van 31 januari 2007 stelt vast dat de eiseres, in juni 1999, 
het vruchtgebruik van aandelen van de vennootschap Narda heeft 
verkregen, waarvan de naakte eigendom door een derde vennootschap 
was verkregen, en dat zij, voor de aanslagjaren 2000, 2001 en 2002, de divi-
denden die haar zijn toegekend door de naamloze vennootschap Narda 
als definitief belaste inkomsten wou aftrekken.

Krachtens artikel 202, § 2, eerste lid, Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992, zoals het op de betwiste aanslagen van toepassing is, zijn 
door een vennootschap ontvangen dividenden slechts van haar inkom-
sten aftrekbaar in zoverre de vennootschap die de inkomsten verkrijgt 
in het kapitaal van de vennootschap die ze uitkeert, op de datum van 
toekenning of betaalbaarstelling van deze inkomsten een deelneming 
bezit van ten minste 5 pct. of met een aanschaffingswaarde van ten 
minste 50 miljoen frank.

Die bepaling werd in artikel 203 van dat wetboek ingevoegd door 
artikel 9, 1o, van de wet van 28 december 1992, en vervolgens opnieuw 
opgenomen in artikel 202 na de wijziging ervan door artikel 25 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maat-
regelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 2o en 3o, van 
de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en 
Monetaire Unie, bevestigd door de wet van 13 juni 1997.

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 9, 1o, van de wet van 
28 december 1992 volgt dat die bepaling hoofdzakelijk past binnen het 
kader van de omzetting van de richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 
23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 
moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende 
lidstaten.

Artikel 3, § 1, a), van die richtlijn bepaalt dat, voor de toepassing van 
die richtlijn, de hoedanigheid van moedermaatschappij ten minste toege-
kend wordt aan iedere vennootschap van een lidstaat die voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 2 en die een deelneming van ten minste 25 pct. 
bezit in het kapitaal van een vennootschap van een andere lidstaat die 
aan dezelfde voorwaarden voldoet.

Uit het gebruik, in artikel 202, § 2, eerste lid, Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992, van de bewoordingen “een deelneming in het kapi-
taal […] bezit”, dezelfde als die van voormeld artikel 3, § 1, a), en uit de 
doelstelling van de wet kan worden afgeleid dat de wetgever aan het 
begrip “deelneming” dezelfde betekenis als die van voormeld artikel 3, 
§ 1, a), heeft willen geven.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn antwoord op 
de prejudiciële vraag die hem was gesteld door het arrest van 31 januari 
2007 van het hof van beroep, in zijn arrest van 22 december 2008 voor recht 
gezegd dat het begrip “deelneming in het kapitaal van een vennootschap 
van een andere lidstaat” in de zin van artikel 3 van richtlijn 90/435/EEG 
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van de Raad van 23 juli 1990 niet het bezit van aandelen in vruchtgebruik 
omvat.

Het middel, volgens hetwelk artikel 202 Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 de aftrek toestaat van dividenden uit aandelen waarvan 
de vennootschap slechts het vruchtgebruik heeft, faalt naar recht.

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

6 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Kirkpatrick en de heer T’Kint.

N° 451

1o kamer — 6 september 2012
(F.11.0134.F)

1o INkomSTeNBeLaSTINGeN. — VoorHeFFINGeN eN BeLaSTING-
kreDIeT. — aaNrekeNING eN TeruGBeTaLING VaN De VoorHeF-
FINGeN. — BeDrIjFSVoorHeFFING. — VeNNooTScHaP. — VereFFeNING. — 
oNTVaNGeN BeDrIjFSVoorHeFFING. — BeGrIP.

2o INkomSTeNBeLaSTINGeN. — VoorHeFFINGeN eN BeLaSTING-
kreDIeT. — aaNrekeNING eN TeruGBeTaLING VaN De VoorHeF-
FINGeN. — BeDrIjFSVoorHeFFING. — VeNNooTScHaP. — VereFFeNING. — 
INHouDING VaN De BeDrIjFSVoorHeFFING. — BeGrIP.

3o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIeS. BeSLuITeN. — uITLeGGING. 
— uITLeGGINGSweT. — BeGrIP. — recHTer. — GeVoLG.

1o De in artikel 296 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
bedoelde bedrijfsvoorheffing is die welke ingehouden wordt met toepas-
sing van artikel 272 van dat wetboek of die welke, aangezien zij niet werd 
ingehouden, daadwerkelijk aan de Schatkist is gestort  (1). (Artt. 272 en 296 
WIB92 ; Art. 400, Programmawet (I) 24 dec. 2002)

2o De bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden in de zin van artikel 272 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), wanneer de vereffenaar aan 
de werknemer slechts het nettobedrag van zijn loon betaalt, na de voor-
noemde bedrijfsvoorheffing van het brutobedrag te hebben afgetrokken, of, 
wanneer de activa ontoereikend zijn, hij hem slechts een vereffeningsdivi-
dend uitkeert dat berekend is naar rato van dat nettobedrag, ongeacht of die 
voorheffing in de Schatkist werd gestort (2).

3o De wet die betreffende een rechtspunt waar de rechtsregel onzeker of 
betwist is, een oplossing vastlegt die door de rechtspraak had kunnen worden 

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 451.
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aangenomen, is een uitleggingswet ; de rechters zijn gehouden zich naar 
de uitleggingswetten te gedragen in alle zaken waarin het rechtspunt niet 
definitief berecht is op het tijdstip waarop die wetten bindend worden  (1). 
(Art. 7 Gerechtelijk Wetboek)

(P.F. e.a. T. BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 17 november 2010.

Op 7 augustus 2012 heeft advocaat-generaal André Henkens zijn 
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal André Henkens heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan, als volgt gesteld :

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 7 Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 272 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepas-

sing is op het aanslagjaar 1999 ;
— artikel 296 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals uitgelegd door 

artikel 400 programmawet (I) van 24 december 2002 ;
— artikel 400 van voormelde programmawet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest heeft vastgesteld dat de eisers waren tewerkgesteld in het Edith-
Cavell-Marie Depage Instituut tot aan de vereffening van deze vereniging zonder 
winstoogmerk in augustus 1982 ; dat, volgens de niet-betwiste afrekeningen 
van de vereffenaars elke eiser recht had op een opzegvergoeding ten belope 
van 1.262.898 frank bruto voor de eiser en 2.375.575 frank bruto voor de eiseres, 
naast enkele zeer geringe achterstallige lonen en premies ; dat na aftrek van 
de socialezekerheidsbijdrage, van de bedrijfsvoorheffing van 27,25 p.c. en van de 
reeds betaalde netto bedragen in 1990 en 1991, de vereffenaars aan elke eiser het 
“verschuldigd netto eindsaldo” hebben toegekend, namelijk 567.370 frank aan 
de eiser en 1.064.357 frank aan de eiseres ; dat de vereffenaars, na uitkering van 
het vereffeningsdividend aan de vroegere werknemers, over onvoldoende activa 
beschikten om de bedrijfsvoorheffing op de voornoemde bedragen in de Schatkist 
te storten en dat geen enkele aangifte in de bedrijfsvoorheffing werd gedaan ; 
dat de afrekeningen van de vereffenaars een “inhouding” van de bedrijfsvoor-
heffing vermeldden terwijl de belastingsfiches no 281.10 op naam van elke eiser 
onder de rubriek bedrijfsvoorheffing “niet ingehouden-nul” vermeldden ; dat de 
personenbelasting van het belastingjaar 1999 werd ingekohierd zonder rekening 
te houden met de bedrijfsvoorheffing die niet in de Schatkist werd gestort ; dat 
de eisers tot staving van hun bezwaar tegen die aanslag hebben aangevoerd dat 
de voorheffingen bij de belastinggrondslag moeten worden gevoegd en vervolgens 

  (1) Cass. 20 juni 2005, AR C.04.0457.F, AC 2005, nr. 357 en www.cassonline.be.
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op de belasting moeten worden verrekend ; dat deze stelling door de directeur, en 
vervolgens door de eerste rechter is afgewezen,

en, de beslissing van de eerste rechter bevestigend, beslist vervolgens dat de 
betwiste voorheffingen niet verrekend kunnen worden op de personenbelasting 
van de eisers en bijgevolg niet aan de belastbare inkomsten moeten worden 
toegevoegd.

Het arrest steunt zijn beslissing op eigen redenen en verwijst naar die van de 
eerste rechter, te weten :

(1) “Sinds de programmawet (I) van 24 december 2002 specificeert artikel 296 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 in een nieuw tweede lid : “de 
geheven bedrijfsvoorheffing is de overeenkomstig artikel 272 ingehouden bedrijfs-
voorheffing”, maar die bepaling, die van het gemeen recht afwijkt en bijgevolg 
niet de waarde heeft van een interpretatieve wet (zie het advies van de Raad 
van State no 34.238/1/2/3/4, Gedrukte Stukken, Kamer, zitting 2002-2003, no 2124/002, 
p. 473 ; verantwoording van het amendement no 184 van de regering, Gedrukte 
Stukken, Kamer, no 2124/008, p. 41 ; contra : de verklaringen van de minister in de 
Commissie voor de Financiën en de Begroting van de Kamer, Gedrukte Stukken, 
verslag aan de Kamer, no 2124/04, inz. p. 18), is slechts in werking getreden op 
10 januari 2003”.

(2) “Overigens werden de betrokken voorheffingen die niet in de Schatkist zijn 
gestort evenmin ingehouden op belastbare inkomsten in uitvoering van artikel 272 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 aangezien de vereffenaars 
niets meer hadden waarop voornoemde voorheffingen konden worden ingehouden. 
In hun afrekeningen hebben de vereffenaars weliswaar melding gemaakt van een 
“ingehouden” voorheffing ten belope van 27,25 p.c. maar dit was klaarblijkelijk 
met de bedoeling om, in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie met betrekking tot het zadel van het voorrecht van de werknemers, het 
bedrag te bepalen van het bevoorrecht loon van [de eisers] in de zin van artikel 19, 
3obis, van de Hypotheekwet. 

Het beste bewijs hiervan is dat geen enkele aangifte in de bedrijfsvoorheffing 
werd gedaan door het Edith Cavell Instituut in vereffening, behalve de vermelding 
op de belastingsfiches no 281.10, op naam van de [eiser] : “niet ingehouden-nul”, 
bevestigd door het uittreksel no 325.10.

De berekening van het saldo van de opzegvergoeding door het college van de 
vereffenaars, rekening houdend met de forfaitaire bedrijfsvoorheffing, betekent 
niet dat die voorheffing noodzakelijk werd ingehouden”. 

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 296 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt “het 
bedrag van de geheven bedrijfsvoorheffingen” verrekend met de belasting.

Terwijl het geschil hangende was voor de eerste rechter, heeft artikel 400 van de 
programmawet van 24 december 2002 voornoemd artikel 296 als volgt aangevuld : 
“de geheven bedrijfsvoorheffing is de overeenkomstig artikel 272 ingehouden 
bedrijfsvoorheffing” (waardoor de werkgever de bedrijfsvoorheffing op het loon 
van de werknemer mag inhouden).

Volgens de bewoording van artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, “zijn 
de rechters gehouden zich te gedragen naar de uiteggingswetten in alle zaken 
waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop die wetten 
bindend worden”.

De wet is een uitleggingswet wanneer zij, voor een punt waarover het recht 
onzeker of controversieel is, een oplossing vastlegt die de rechtspraak zou hebben 
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kunnen aannemen (zie onder meer Cass. 20 juni 2005, Pas. no 357, en 24 april 2008, 
Pas. no 252.)

Artikel 400 van de programmawet interpreteert artikel 296 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 aangezien het de draagwijdte ervan verduidelijkt 
voor het geval waarin de schuldenaar de bedrijfsvoorheffing ingehouden heeft ten 
laste van de werknemer maar niet in de Schatkist heeft gestort. Het bevestigt de 
wijze waarop verschillende hoven en rechtbanken artikel 296 hebben uitgelegd (zie 
Brussel, 22 februari 2001, FJF, 2001/143 ; Gent, 11 december 1956, Revue fiscale, 1957, 
p. 500 ; trib. Namur, 8 februari 2006, beschikbaar op www.fiscalnet.be en die boven-
dien in overeenstemming was met de administratieve voorschriften (administra-
tieve toelichting van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, no 312/42).

De uitleggende aard van artikel 400 van de programmawet (I) van 24 december 
2002 wordt bevestigd door bepaalde passages in de parlementaire stukken : de 
minister van Financiën heeft immers verklaard in de Commissie voor de Finan-
ciën en de Begroting van de Kamer : “het feit dat de voorheffing die werkelijk 
werd ingehouden op het loon als geheven wordt beschouwd betreft een normale 
toepassing van artikel 296 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992” (verslag van de Commissie voor Financiën, Gedrukte Stukken, Kamer, 
2002-2003, no 50-2124/4, p. 18) ; het verslag van de Commissie voor de Financiën 
van de Kamer legt de nadruk op het feit dat “de huidige fiscale wetgeving 
desbetreffend geen duidelijke en nauwkeurige bepalingen bevat, wat een bron is 
van rechtsonzekerheid” (voornoemd verslag, p. 17).

Het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over het vooront-
werp van de programmawet (Gedrukte Stukken, Kamer, 2002-2003, no 50-2124/2, 
p. 473) waar het arrest naar verwijst, betreft niet de tekst van artikel 400 van 
de wet, die ontstaan is uit een regeringsamendement van het oorspronkelijke 
ontwerp (amendement no 184 van de regering, Gedrukte Stukken, Kamer, 2002-
2003, no 2124/8, p. 41) maar betreft een bepaling van het voorontwerp die niet 
behouden werd en die een regel oplegt die gelijkaardig was aan die van artikel 400 
maar dan beperkt tot het loon van wetenschappelijke onderzoekers, hetgeen 
verklaart waarom de Raad van State deze regel als een afwijking van het gemeen 
recht heeft beschouwd. 

De programmawet (I) van 24 december 2002 bepaalt tenslotte geen datum voor 
de inwerkingtreding van artikel 400, hoewel ze dat wel doet voor haar andere 
bepalingen die het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wijzigen (zie hoofdstuk 
6 van titel VI van de programmawet), omdat een uitleggende bepaling zulks niet 
vereist.

Het arrest, op grond van bovenvermelde redenen beslist dat artikel 400 van de 
programmawet (I) van 24 december 2002 geen bepaling is die artikel 296 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen uitlegt, schendt bijgevolg dit artikel 296, 
in zijn uitlegging door artikel 400 van de programmawet (I) van 24 december 2002, 
alsook de andere bepalingen aangevoerd in het middel, met uitzondering van 
artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 heeft 
de vereffenaar het recht om de bedrijfsvoorheffing in te houden op de belastbare 
inkomsten die hij toekent.

Wanneer een wet een term gebruikt zonder de betekenis ervan te omschrijven, 
moet deze term in zijn gebruikelijke betekenis worden begrepen. “Inhouden” 
betekent in het gewoon taalgebruik “onder zich houden, wat van iemand is”.

Er is dus “inhouding” van de bedrijfsvoorheffing in de zin van artikelen 272 en 
296 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wanneer de werkgever 
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aan de werknemer het loon betaalt waar hij recht op heeft, na aftrek van de 
bedrijfsvoorheffing.

Het arrest, dat heeft vastgesteld dat de eisers niet de hele opzeggingsvergoe-
ding hebben ontvangen maar enkel dat bedrag, verminderd met de bedrijfsvoor-
heffing, kon op grond van de bovenvermelde redenen (2) niet wettig beslissen 
dat deze voorheffing niet werd ingehouden in de zin van voornoemde bepalingen 
(schending van artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
dat van toepassing is op het aanslagjaar 1999, en van artikel 296 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, uitgelegd door artikel 400 van de program-
mawet (I) van 24 december 2002).

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 296 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
wordt het bedrag van de geheven bedrijfsvoorheffingen verrekend met 
de belasting.

Artikel 400 van de programmawet (I) van 24 december 2002, dat in 
werking is getreden op 10 januari 2003 bij ontstentenis van een bijzondere 
overgangsbepaling van deze wet, heeft voornoemd artikel 296 aangevuld 
met een tweede lid volgens hetwelk de geheven bedrijfsvoorheffing de 
overeenkomstig artikel 272 van hetzelfde wetboek ingehouden bedrijfs-
voorheffing is of de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing die werkelijk in 
de Schatkist wordt gestort.

Artikel 400 van de programmawet van 24 december 2002 bepaalt wat 
het begrip bedrijfsvoorheffing in de zin van artikel 296 Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 inhoudt en poogt een einde te maken aan de 
rechtsonzekerheid ten gevolge van de uiteenlopende uitleggingen van 
deze bepaling. 

Uit zowel de bewoordingen en de doelstelling van artikel 400 van de 
wet van 24 december 2002 als uit de voorbereidende werkzaamheden van 
deze bepaling volgt dat de wetgever daaraan een uitleggende draagwijdte 
heeft willen toekennen.

De wet is een interpretatieve wet wanneer zij voor een punt waar-
over het recht onzeker of controversieel is, een oplossing vastlegt die de 
rechtspraak zou hebben kunnen aannemen.

Krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de rechters 
gehouden zich naar de interpretatieve wetten te gedragen in alle zaken 
waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop 
die wetten bindend worden.

Door te beslissen dat artikel 400 van de wet van 24 december 2002 niet het 
karakter van een uitleggende bepaling heeft van artikel 296 Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, schendt het arrest deze wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat krachtens artikel 296 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals uitgelegd door 
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artikel 400 van de programmawet (I) van 24 december 2002, het bedrag 
van de geheven bedrijfsvoorheffingen in uitvoering van artikel 272 van 
hetzelfde wetboek verrekend wordt met de belasting.

Uit voormeld artikel 272 volgt dat de vennootschapsvereffenaars het 
recht hebben om op de belastbare inkomsten de desbetreffende bedrijfs-
voorheffing in te houden.

De bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden wanneer de vereffenaar aan 
de werknemer slechts het nettobedrag van zijn loon betaalt, na de voor-
noemde bedrijfsvoorheffing van het brutobedrag te hebben afgetrokken, 
of, wanneer de activa ontoereikend zijn, hij hem slechts een vereffe-
ningsdividend uitkeert dat berekend is naar rato van dat nettobedrag, 
ongeacht of deze voorheffing in de Schatkist werd gestort.

Na te hebben vastgesteld dat, “volgens de niet-betwiste afrekeningen 
van de vereffenaars het Instituut Edith Cavell in vereffening aan elke 
eiser een opzegvergoeding verschuldigd is ten belope van 1.262.898 frank 
bruto voor de eiser en 2.375.575 frank bruto voor de eiseres, naast enkele 
zeer geringe achterstallige lonen en premies” ; en dat “na aftrek op het 
verschuldigd brutobedrag, van de bedrijfsvoorheffing van 27,25 pct. en 
van de reeds betaalde netto bedragen in 1990 en 1991, de vereffenaars 
het “verschuldigd netto eindsaldo” in 1998 hebben betaald bij de derde 
en laatste vereffeningsdividenduitkering, te weten 567.370 frank voor [de 
eiser] en 1.064.357 frank voor [de eiseres]”, konden de appelrechters niet 
zonder schending van voornoemde bepalingen beslissen dat de bedrijfs-
voorheffing niet was ingehouden op de inkomsten van de eisers en dus 
niet kon worden verrekend met de verschuldigde belasting.

Het onderdeel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

6 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Kirkpatrick.

N° 452

1o kamer — 7 september 2012
(C.11.0630.N)

oVereeNkomST. — VerBINDeNDe kracHT (NIeT-uITVoerING). — 
wIjZIGING. — BILLIjkHeID. — BeVoeGDHeID VaN De recHTer. 
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De rechter mag niet op grond van de billijkheid de bepalingen van de overeen-
komst wijzigen  (1). (Art. 1134 BW) 

(SacHa N.V. T. cYcLo VZw) 

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 16 mei 2011.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling 

1. De rechter mag niet op grond van de billijkheid de bepalingen van 
de overeenkomst wijzigen.

2. De appelrechters die vaststellen dat de huurovereenkomst een scha-
debeding bevat ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten laste 
van de huurder en oordelen dat dit beding ook moet worden toegepast in 
geval van ontbinding te laste van de verhuurder, omdat dit beding dat 
“eenzijdig (is) geformuleerd in het voordeel van de verhuurder”, ook kan 
worden toegepast ten voordele van de huurder “wegens het wederkerig 
karakter van de overeenkomst, en gelet op de billijkheid (artikel 1135 
Burgerlijk Wetboek)”, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in de mate dit oordeelt over de scha-

devergoeding ten laste van de eiseres en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Leuven, rechtszitting houdende in hoger beroep.

7 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Lefèbvre.

  (1) Cass. 20 april 2006, AR C.03.0084.N, AC 2006, nr. 226.
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N° 453

1o kamer — 7 september 2012
(C.11.0667.N)

HoGer BeroeP. — BurGerLIjke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN 
SocIaLe ZakeN INBeGrePeN). — BeSLISSINGeN eN ParTIjeN. — Door De 
oorSProNkeLIjke ScHuLDeISer Na HeT VoNNIS VaN De eerSTe recHTer aaN De 
oVerNemer oVerGeDraGeN ScHuLDVorDerING. — HoGer BeroeP Door De ScHuL-
DeNaar. — GeVoLG. 

Indien de schuldvordering die het voorwerp is van het vonnis van de eerste 
rechter werd overgedragen , kan door de schuldenaar van de overgedragen 
schuldvordering hoger beroep worden ingesteld hetzij tegen de oorspron-
kelijke schuldeiser zoals die blijkt uit het beroepen vonnis, hetzij tegen de 
overnemer  (1). (Artt. 17, 1042 en 1050 Gerechtelijk Wetboek) 

(VaSSarT & co N.V., IN VereFFeNING e.a. T. D. e.a.) 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

I. SITuerING

1. Eisers werden in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van een 
bedrag aan eerste verweerder, die hen dit vonnis (van 20 feb. 2008) op 
13 maart 2008 liet betekenen. Het hoger beroep van eisers tegen eerste 
verweerder (d.d. 11 april 2008). — die na uitspraak van het vonnis a quo 
maar voor het instellen van het hoger beroep zijn schuldvordering op 
hen, met kennisgeving (d.d. 7 maart 2008) aan tweede verweerder had 
overgedragen op 4 maart 2008. — werd ingevolge de bestreden arresten 
(d.d. 10 maart 2010 en 18 mei 2011) niet ontvankelijk verklaard vanwege 
niet ingesteld tegen de rechtsgeldige procespartij. Het (daarna opnieuw) 
ingestelde hoger beroep tegen tweede verweerder (als rechtsopvolger) 
werd eveneens niet ontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid.

2. Tegen deze beslissingen voeren eisers drie middelen tot cassatie aan.

II. BeSPrekING VaN De mIDDeLeN

1. Het eerste middel betwist (in twee onderdelen) de rechtsgeldigheid 
van de ambtshalve opwerping door de appelrechters van de vereiste 
hoedanigheid van eerste verweerder.

1.1. Artikel 17 Gerechtelijk Wetboek stelt dat een rechtsvordering niet 
kan worden toegelaten indien de eisende partij geen hoedanigheid en 
geen belang heeft om ze in te dienen.

Bij gebrek aan een omschrijving van het begrip hoedanigheid in het 
Gerechtelijk Wetboek — in tegenstelling tot de precisering door de 
wetgever in artikel 18 Gerechtelijk Wetboek wat onder belang moet 
worden verstaan — gaat de rechtsleer er doorgaans van uit dat de hoeda-
nigheid de rechtstitel betreft krachtens welke een persoon — eiser of 
verweerder — in rechte optreedt, d.w.z. de rechtsband die er bestaat 

  (1) Zie de andersluidende concl. van het O.M.
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tussen deze persoon. — als actief of passief subject van de vordering — 
en het voorwerp van de eis, het subjectief recht dat hij aanvoert. In die 
zin is de hoedanigheid, net zoals het belang, een toelaatbaarheidsvoor-
waarde tot het voeren van een bepaalde discussie ten gronde  (1).

De regeling vervat in de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek geldt 
ten aanzien van alle partijen. De verweerder moet derhalve evenzeer 
belang hebben bij zijn verweer als de eiser bij zijn vordering. Bovendien 
kan een vordering slechts worden gericht tegen een persoon die over de 
vereiste hoedanigheid beschikt om hierop te antwoorden  (2).

Algemeen wordt aangenomen dat voor het instellen van hoger beroep 
ook de algemene toelaatbaarheidsvereisten gelden die de artikelen 17 en 
18 Gerechtelijk Wetboek voorschrijven voor het instellen van de rechts-
vordering. Wie hoger beroep instelt, moet hiertoe de vereiste hoedanig-
heid alsmede een reeds verkregen en daadwerkelijk belang hebben  (3).

1.2. De akte van hoger beroep opent een nieuwe aanleg die onder-
scheiden is van de aanleg die door de daarin gewezen beslissing beëin-
digd is. Het hoger beroep is aldus een wijze van voltooiing van de zaak 
die het debat voortzet en de mogelijkheden handhaaft om een geschil te 
laten evolueren  (4). De eenheid van het geschil, die door het hoger beroep 
niet wordt doorbroken, belet evenwel niet dat de aanleggen worden 
onderscheiden. Hoger beroep instellen staat gelijk met het uitoefenen 
van de vordering in rechte. Zo zijn rechtsleer en rechtspraak het met 
elkaar eens dat van de partijen hoedanigheid en belang geëist moet 
worden  (5). De eigenheid van het appelgeding heeft evenwel tot gevolg 
dat het recht om het rechtsmiddel van het hoger beroep aan te wenden, 
enerzijds, ondergeschikt is aan voorwaarden die vergelijkbaar zijn met 
die waaraan elke vordering in recht moet voldoen, en, anderzijds, aan 
voorwaarden die eigen zijn aan de opening van een nieuwe aanleg die 
onderscheiden is van de aanleg die door de beslissing van het gerecht in 
eerste aanleg beëindigd is.

1.3. De hoedanigheid om hoger beroep in te stellen kan worden bepaald 
met verwijzing naar het proces in eerste aanleg. Het recht om hoger 
beroep in te stellen komt toe aan iedereen die in eerste aanleg partij 
geweest is. Dit veronderstelt dat men eiser, verweerder of tussenkomende 

  (1) P. VaNLerSBerGHe, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., Commentaar bij art. 17 Ger.W., 
Ger.W. Art. 17-20 en 21, nr. 20 en 21, met de verwijzingen in voetnoot aldaar.

  (2) P. VaNLerSBerGHe, ibid., Ger.W. Art. 17-6, nr. 3 en de verwijzing naar de voetnoten 
(2) en (3) aldaar.

  (3) Zie evenwel in dat verband K. Broeckx, De autonomie van het belang als toelaat-
baarheidsvoorwaarde in hoger beroep, noot onder Cass. 13 sept. 1991, RW 1991-92, (882), 
883-885, waarin deze auteur stelt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
algemene toelaatbaarheidsvereisten voor het instellen van een rechtsvordering, vastge-
legd in de artt. 17 en 18 Ger.W., die eveneens gelden in hoger beroep, en de specifieke 
toelaatbaarheidsvereisten, gesteld voor het instellen van het rechtsmiddel van hoger 
beroep, die een autonoom karakter vertonen.

  (4) R.D.P.B., Trefwoord : Appel en matière civile, sociale et commerciale, nr. 4.
  (5) A. FeTTweIS, Manuel de procédure civile, 1985, nr. 736 tot 738 ; J. VaN comPerNoLLe, 

“Droit judiciare privé, Les voix de recours, Examen de jurisprudence”, RCJB, 1987, p. 131 ; 
Cass. 29 juni 1979, AC 1978-1979, 1330.

ARREST-2012-09.indb   1892 22/05/13   10:42



N° 453 - 7.9.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1893

partij is geweest  (1). Het hoger beroep kan slechts worden ingesteld tegen 
partijen die hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd, in de procedure 
in eerste aanleg tegen de appellanten zijn opgetreden  (2). De hoedanig-
heid en het belang moeten zowel in hoger beroep als in eerste aanleg 
worden aangetoond en lijken dus nauw verbonden met het voorwerp zelf 
van de vordering die in hoger beroep wordt ingesteld. Beide moeten naar 
mijn oordeel dan ook worden getoetst op het tijdstip waarop de partij 
hoger beroep instelt  (3). De hoedanigheid dient zodoende beoordeeld te 
worden op het tijdstip van de litigieuze proceshandeling  (4). Het gebrek 
aan hoedanigheid wordt gesanctioneerd door de niet-ontvankelijkheid 
van de vordering. Het kan op ieder ogenblik en derhalve ook voor het 
eerst in hoger beroep worden ingeroepen. Die vereiste raakt weliswaar 
de openbare orde niet. Zo oordeelde uw Hof  (5) dat de betwisting of bij 
vertegenwoordiging in rechte de vertegenwoordiger al dan niet opdracht 
heeft en dus al dan niet hoedanigheid heeft om de ontbinding van een 
overeenkomst te vorderen, de openbare orde niet raakt en niet ambts-
halve door de rechter moet worden onderzocht.

Dit neemt m.i. niet weg dat de wettelijke regels inzake de ontvan-
kelijkheid van het hoger beroep in burgerlijke zaken de openbare orde 
raken  (6) en door de appelrechter derhalve ambtshalve dienen te worden 
onderzocht  (7).

1.4. De hoedanigheid dient aanwezig te blijven tijdens de volledige 
duur van het geding. Verliest de betrokkene in de loop van de procedure 
de vereiste hoedanigheid om in rechte op te treden, dan zal de proce-
dure moeten voortgezet worden door de persoon die voortaan wel over 
de hoedanigheid daartoe beschikt.

Bij rechtsopvolging in het recht waarover geprocedeerd wordt, is de 
positie van gedingpartij derhalve voor overgang vatbaar.

De wijziging van de hoedanigheid blijft weliswaar zonder gevolg zolang 
hiervan geen kennis is gegeven aan de rechter en aan de tegenpartij en 
de procedure, vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek voor de hervat-
ting van het geding, niet is gevolgd  (8), waarbij evenwel niet uit het 
oog mag verloren worden dat de vereiste hoedanigheid beoordeeld wordt 
op het tijdstip van het instellen van de proceshandeling en dat, hoewel 
de rechtbanken in bepaalde gevallen aan een partij de mogelijkheid 
kunnen bieden om de procedure te regulariseren, een onregelmatig inge-
leide procedure evenwel niet kan geregulariseerd worden  (9).

  (1) Cass. 13 sept. 1991, AR nr. 7015, AC 1991-1992, nr. 22.
  (2) Cass. 25 nov. 1994, AR C.92.8258.N, AC 1994, nr. 514.
  (3) Zie in dat verband : Cass. 24 april 2003, AR C.00.0567.F-C.01.0004.F, AC 2003, nr. 261, 

met concl. van advocaat-generaal De Riemaecker, waarin uw Hof oordeelt dat het in 
art. 17 en 18 Ger.W. bedoelde belang om op te treden, beoordeeld wordt uit het oogpunt 
van het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld.

  (4) Cass. 4 okt. 2000, AR P.00.0652.F, AC 2000, nr. 515.
  (5) Cass. 17 feb. 1995, AR C.93.124.N, AC 1995, nr. 96.
  (6) Cass. 13 dec. 1991, AR nr. 7604, AC 1991-1992, nr. 202.
  (7) Cass. 27 mei 2011, AR C.10.0197.N-C.10.0205.N, AC 2011, nr. 358.
  (8) Cass. 11 mei 1989, AR nr. 8437, AC 1988-1989, nr. 516.
  (9) Cass. 4 okt. 2000, AR P.00.0652.F, AC 2000, nr. 515.
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In die zin geeft de rechtsopvolging tijdens het geding of na de beslis-
sing, doch vóór het instellen van een rechtsmiddel, de rechtsopvolger de 
mogelijkheid zelf op te treden in hoger beroep of cassatie en biedt ze de 
tegenpartij de mogelijkheid de rechtsopvolger in deze rechtsmiddelen-
procedure te betrekken.

De rechtspraak van uw Hof lijkt duidelijk in die zin gevestigd dat 
enkel de rechtsopvolger hoger beroep of cassatie kan aantekenen en dat 
de wederpartij enkel tegen de rechtsopvolger hoger beroep of cassatie 
kan aantekenen  (1).

Waar het derhalve onaanvaardbaar zou zijn dat het rechtsmiddel 
ingesteld tegen de in de beslissing genoemde partij ontoelaatbaar zou 
zijn indien de betekening van de vorige uitspraak (die de termijn voor 
het instellen van een rechtsmiddel doet lopen) noch enige andere akte 
vanwege de rechtsvoorganger of rechtsopvolger kennis geeft van de wijzi-
ging van hoedanigheid of anderszins wegvallen van de vertegenwoor-
digingsbevoegdheid, en de wederpartij dan ook een rechtsmiddel dient 
te kunnen instellen tegen de rechtsvoorganger zolang zij er nog recht-
matig op mocht vertrouwen dat deze de houder was van het recht dan wel 
bevoegd die te vertegenwoordigen, ligt dit derhalve anders wanneer blijkt 
dat het feit van de overdracht van de aan het geschil verbonden rechten 
en verbintenissen na de bestreden beslissing aan de eiser werd ter kennis 
gebracht voor het tijdstip waarop het hoger beroep werd ingesteld  (2).

1.5. In voormelde context lijkt de beslissing van de appelrechters mij 
dan ook naar recht verantwoord, en ben ik van oordeel dat het eerste 
middel (wat de beide onderdelen betreft) niet kan worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. coNcLuSIe : verwerping.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Gent van 10 maart 2010 en 18 mei 2011.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 18 mei 
2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.

  (1) Zie in dat verband : M.-E. STorme, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens 
het burgerlijk geding in België en Nederland”, R.W. 1993-1994, (169), 178, nr. 12, en 184, 
nr. 22.

  (2) Zie Cass. 29 okt. 2004, AR C.03.0366.N, AC 2004, nr. 519, en de verwijzingen aldaar 
naar Cass. 14 juni 1991, AR nr. 6875 en 7037, AC 1991, nr. 529 en Cass. 29 juni 2001, AR 
C.9.0360.N, AC 2001, nr. 413.
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Eerste middel

Geschonden wetsbepalingen

— de artikelen 17, 1042, 1138, 2o en 1050 Gerechtelijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het 

burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel).

Aangevochten beslissing

De appelrechters beslissen in het bestreden arrest van 10 maart 2010 dat zij 
ambtshalve de ontvankelijkheid van het hoger beroep moeten beoordelen ; zij 
stellen vast dat de schuldvordering rechtsgeldig en op aan eisers tegenstelbare 
wijze werd overgedragen aan tweede verweerder en dat die overdracht van schuld-
vordering mogelijks van aard zou kunnen zijn om de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep te beïnvloeden ; de appelrechters heropenen dan ook de debatten om 
partijen toe te laten hierover standpunt in te nemen. De appelrechters beslissen 
in voormelde zin op grond van de volgende motieven :

 “2. Dit belet evenwel niet dat de ontvankelijkheid van het hoger beroep 
uitgaande van (eisers) en gericht tegen (eerste verweerder) moet beoordeeld 
worden. De ontvankelijkheid van een rechtsmiddel is immers van openbare orde 
en moet zelfs ambtshalve door de appelrechter onderzocht worden.

2.1. Als in het ongelijk gestelde partijen hebben zowel (eerste eiseres) als 
(tweede eiser) in principe hoedanigheid en belang om hoger beroep in te stellen. 
Het hoger beroep kan ook enkel worden gericht tegen wie in eerste aanleg partij 
was en voor de eerste rechter tegengestelde belangen verdedigde, m.a.w. tegen de 
processuele materiële wederpartij.

Niettemin blijft het de vraag in hoever de overdracht van schuldvordering van 
4 maart 2008, ter kennis gebracht met afzonderlijke aangetekende brieven van 
7 maart 2008 aan (eisers), d.i. na het bestreden vonnis en vóór het instellen van 
het hoger beroep bij verzoekschrift neergelegd op 11 april 2008, de ontvankelijk-
heid van het hoger beroep kan beïnvloeden.

In de overeenkomst van “overdracht van schuldvordering” tussen (eerste 
verweerder) en (tweede verweerder) opgesteld op 4 maart 2008 – overeenkomst 
waarvan de rechtsgeldigheid niet in twijfel getrokken wordt – werd in artikel 3 
overeengekomen dat “(eerste verweerder) hierbij overdraagt aan (tweede 
verweerder) de sub 1 uiteengezette schuldvordering en alle eraan verbonden meer-
inkomsten en aanverwanten zoals intresten, gerechtskosten en dergelijke meer”. 
Met de “sub 1 uiteengezette schuldvordering” wordt bedoeld de “… vordering van 
(eerste verweerder) (…) op minwaarde, genotsderving en kosten verbonden aan de 
Calypso, die eertijds krachtens bewaarneming werd gestald bij de firma Vassart”.

In diezelfde overeenkomst werd eveneens overeengekomen dat 1) aan (tweede 
verweerder) de volle eigendom van de bewuste boot Calypso wordt toegewezen en 
2) aan (tweede verweerder) “de gebeurlijke schuld opzichtens Vassart & Co/S.V.(zie 
tegeneis voor rechtbank omtrent standgelden boot” wordt overgedragen “zodat 
(eerste verweerder) daartoe niet gehouden kan worden”.

Deze overeenkomst bevat dus 1) een eigendomsoverdracht m.b.t. de boot zelf, 
2) een overdracht van schuldvordering m.b.t. de gevorderde schadevergoeding, 
minwaarde en kosten, 3) een overdracht van schuld m.b.t. de door (tweede eiser) 
gevorderde standgelden van de boot.

Het onderdeel overdracht van schuldvordering is aan de (eisers) tegenstel-
baar aangezien werd voldaan aan de voorwaarden van artikel 1690 Gerechtelijk 
Wetboek. Dit wordt ook niet betwist.

Voormelde overeenkomst maakt (tweede verweerder) tot een rechtsverkrijger 
onder bijzondere titel zowel wat de boot als wat de hieraan klevende hoofd- en 
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tegenvorderingen betreft, en dus ook van de schuldvordering die het voorwerp 
van de overdracht van 4/3/2008 uitmaakt.

In tegenstelling tot rechtsopvolgers onder algemene titel, zijn de rechtsverkrij-
gers onder bijzondere titel niet de voortzetting van de persoon van hun rechts-
voorganger. In het bijzonder bij een overdracht van schuldvordering (cessie) 
wordt in de materiële rechtsverhouding tussen de overdrager en de schuldenaar(s) 
de plaats van de overdrager ingenomen door de overnemer. De rechtsband bestaat 
m.a.w. van dan af tussen de overnemer en de schuldenaar(s) en niet meer tussen 
de overdrager en de schuldenaar(s).

2.2. Het hoger beroep van (eisers) strekt onder meer tot de afwijzing van de 
oorspronkelijke hoofdvordering van (eerste verweerder), vordering die gedeel-
telijk door de eerste rechter werd toegekend t.a.v. (eerste verweerder). Na het 
bestreden vonnis en vóór het instellen van het hoger beroep werd deze schuld-
vordering rechtsgeldig en op een aan de schuldenaars tegenstelbare wijze over-
gedragen door (eerste verweerder) aan (tweede verweerder). Dit betekent dat 
(eisers) reeds vóór het instellen van het hoger beroep regelmatig in kennis 
waren gesteld van de overdracht van schuldvordering en dus ook van het feit 
dat niet meer (eerste verweerder) maar (tweede verweerder) hun schuldeiser 
was geworden.

Een overdracht van schuldvordering brengt logischerwijze een overdracht van 
het accessoire vorderingsrecht (ius agendi) mee, wat betekent dat eenmaal de 
formaliteiten van artikel 1690 Burgerlijk Wetboek zijn vervuld — zoals in casu 
— de cedent géén titularis meer is van de schuldvordering en van het bijhorende 
vorderingsrecht en derhalve niet meer in rechte kan optreden.

In de gegeven omstandigheden zou de vóór het instellen van het hoger beroep 
plaatsgevonden overdracht van schuldvordering mogelijks van aard kunnen zijn 
om de ontvankelijkheid van het hoger beroep te beïnvloeden.

2.3. Aangezien hoger reeds werd aangegeven dat het niet aan (tweede verweerder) 
toekomt de exceptie van onontvankelijkheid van het hoger beroep in te roepen, 
doet het (hof van beroep) dit ambtshalve.

Aangezien (tweede verweerder) slechts in ondergeschikte orde het geding hervat, 
meer bepaald wanneer het hoger beroep ontvankelijk zou worden verklaard, is 
(eerste verweerder) voor wat de exceptie van onontvankelijkheid van het hoger 
beroep betreft, nog steeds als gedingpartij te aanzien. Louter procedureel is 
(eerste verweerder) overigens nog steeds gedingpartij, ten bewijze de beschikking 
van 7 mei 2008 gewezen door de voorzitter van deze kamer houdende bekrachti-
ging van de door partijen afgesproken conclusietermijnen met rechtsdagbepa-
ling, waarin aan (eerste verweerder) werd ter kennis gebracht bij gerechtsbrief 
gedateerd op 14 mei 2008.

(Eerste verweerder) legde evenwel geen beroepsconclusies neer en was evenmin 
aanwezig op de openbare terechtzitting van 13 januari 2010 ; wel verscheen (tweede 
verweerder) “voor (eerste verweerder)”, als gedinghervattende partij.

Bij nader inzien kan deze gedinghervatting, omwille van het ondergeschikt 
karakter ervan, nog geen procedurele gevolgen sorteren, wat meebrengt dat 
aan (tweede verweerder) in deze stand van de procedure (nog) geen akte van 
zijn gedinghervatting kan verleend worden en dat, althans voor wat de exceptie 
van onontvankelijkheid van het hoger beroep betreft, (eerste verweerder) niet 
in de gelegenheid is geweest zijn argumenten hieromtrent uiteen te zetten, in 
tegenstelling tot de (eisers) en (tweede verweerder) die hierover in conclusies een 
tegensprekelijk debat hebben gevoerd.

Teneinde de rechten van verdediging te respecteren, inzonderheid deze van 
(eerste verweerder), dienen de debatten ambtshalve te worden heropend teneinde 
hem in de mogelijkheid te stellen zijn standpunt uiteen te zetten omtrent de door 
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het (hof van beroep) ambtshalve opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid 
van het hoger beroep zoals tegen hem gericht”.

In het eindarrest van 18 mei 2011 verklaren de appelrechters het hoger beroep, 
in zoverre gericht tegen eerste verweerder niet ontvankelijk, op grond van de 
volgende motieven :

 “1. Hoger beroep in de zaak met A.R. nr. 2008/AR/989
1.1. In het tussenarrest van 10 maart 2010 werd reeds uiteengezet dat de schuld-

vordering die (eerste verweerder) bezit op (eisers) en die betrekking heeft op de 
‘minwaarde, genotsderving en kosten verbonden aan de Calypso, die eertijds 
krachtens bewaarneming werd gestald bij (eerste eiseres), bij overeenkomst van 
4 maart 2008 door (eerste verweerder) werd overgedragen aan (tweede verweerder). 
Deze schuldvordering maakte het voorwerp uit van de hoofdvordering die (eerste 
verweerder) lastens (eisers) formuleerde voor de eerste rechter en werd in het 
bestreden vonnis toegekend tot beloop van 48.029,37 euro meer de gerechte-
lijke intresten vanaf 5 oktober 1998 tot aan de dag van de algehele betaling. De 
overdracht van schuldvordering werd overeenkomstig artikel 1690 Burgerlijk 
Wetboek rechtsgeldig ter kennis gebracht bij afzonderlijke aangetekende brieven 
van 7 maart 2008 aan (eisers) alsook bij gewone brief, samen met een kopie van de 
overdrachtovereenkomst, aan hun raadsman.

Naast deze overdracht van schuldvordering bevat de overeenkomst van 4 maart 
2008 eveneens een eigendomsoverdracht m.b.t. de boot Calypso en een overdracht 
van de “gebeurlijke” schuld van (eerste verweerder) t.a.v. “(eisers) m.b.t. de door 
deze gevorderde standgelden voor de boot.

Aldus werd (tweede verweerder) ingevolge deze overeenkomst de rechtsop-
volger onder bijzondere titel van (eerste verweerder) zowel m.b.t. het eigendoms-
recht van de boot als m.b.t. alle hieraan klevende schulden en schuldvorderingen 
ten overstaan van of ten aanzien van (eisers).

In het tussenarrest werd eveneens reeds overwogen dat de overdracht van 
schuldvordering voor gevolg heeft dat in de materiële rechtsverhouding tussen 
de overdrager en diens schuldenaar(s), de plaats van de overdrager wordt inge-
nomen door de overnemer, waardoor de rechtsband tussen de overdrager en 
zijn schuldenaar(s) ophoudt te bestaan en vervangen wordt door de rechtsband 
tussen de overnemer en de schuldenaar(s). De overnemer van de schuldvordering 
treedt in de rechten van de overdragende schuldeiser en is, met betrekking tot 
de rechten waartoe de overgedragen schuldvordering aanleiding geeft, als partij 
bij de oorspronkelijke rechtsverhouding te beschouwen. Dit betreft niet enkel 
de schuldvordering zelf, d.i. het recht om de nakoming van de overeengekomen 
prestatie te vorderen, maar eveneens alle met deze schuldvordering verbonden 
rechten (accessoria), waaronder het vorderingsrecht.

Vanaf het ogenblijk dat de overdracht ter kennis wordt gebracht aan de over-
gedragen schuldenaar, is de overdracht hem tegenwerpbaar.

Zoals gezegd, gebeurde de kennisgeving in onderhavig geschil op 7 maart 
2008, d.i. nà tussenkomst van het bestreden vonnis (20 februari 2008) en vóór het 
instellen van het hoger beroep door (eisers) (11 april 2008), zodat van dan af het 
vorderingrecht omtrent de aan de grondslag liggende prestatie van de overge-
dragen schuldvordering (nl. het betalen van een vergoeding wegens minwaarde, 
genotsderving en kosten m.b.t. de boot Calypso ingevolge schade opgelopen 
tijdens de bewaarneming door (eerste eiseres) in handen is gekomen van (tweede 
verweerder) en dienvolgens verder door hem moest uitgeoefend worden. Dit bete-
kent ook dat vanaf 7 maart 2008 (eerste verweerder) als (materiële en formele) 
procespartij, in zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het door hem 
geïnitieerde geding, werd opgevolgd door (tweede verweerder), derwijze dat 
(eisers) hun hoger beroep, strekkende tot afwijzing van de oorspronkelijke hoofd-
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vordering, niet meer tegen (eerste verweerder) konden richten, maar enkel tegen 
(tweede verweerder) konden instellen.

Gelet op de in dezelfde overeenkomst opgenomen schuldoverdracht met betrek-
king tot de door (eisers) bij tegeneis gevorderde standgelden van de boot, waarvan 
niet betwist wordt dat deze door laatstgenoemden werd aanvaard en waardoor ook 
hier (tweede verweerder) in rechtsband met de schuldeisers (consoorten (eisers)) 
in de plaats van (eerste verweerder) is gekomen, geldt het voorgaande ook voor 
wat betreft het hoger beroep van (eisers) in zover strekkende tot de (integrale) 
toekenning van deze tegenvordering.

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Krachtens de artikelen 17, 1042 en 1050 Gerechtelijk Wetboek kan hoger beroep 
enkel worden ingesteld door en tegen een persoon die hiertoe de vereiste hoeda-
nigheid heeft.

Dit houdt in dat het hoger beroep moet worden ingesteld door een persoon die 
partij was bij de beslissing van de eerste rechter tegen een persoon die partij 
was bij de beslissing van de eerste rechter. Vereist is verder dat er tussen deze 
partijen een geding aanhangig was voor de eerste rechter. Een partij die in eerste 
aanleg werd veroordeeld tot betaling van een geldsom ten aanzien van een andere 
partij, kan derhalve een ontvankelijk hoger beroep instellen tegen die andere 
partij, zelfs al heeft die andere partij haar schuldvordering na de uitspraak van 
de beslissing van de eerste rechter en voor het instellen van het hoger beroep 
overgedragen aan een derde.

De hoedanigheid om hoger beroep in te stellen, dient onderscheiden te worden 
van de hoedanigheid om de rechtsvordering uit te oefenen. De hoedanigheid om 
de rechtsvordering uit te oefenen verwijst naar de band tussen de procespartij 
en het litigieus materieel recht. Een wijziging van hoedanigheid van een partij 
tijdens het geding heeft geen invloed op de ontvankelijkheid van de vordering, 
die beoordeeld dient te worden op het ogenblik van de inleiding van het geding. 
Het hoger beroep dat is ingesteld tegen een persoon die de veroordeling van de 
appellant heeft bekomen, maar die na de uitspraak van de eerste rechter zijn 
schuldvordering heeft overgedragen, is ontvankelijk.

Terzake stellen de appelrechters in het bestreden arrest van 10 maart 2010 vast 
en blijkt uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, met name uit 
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 20 februari 2008 
en uit het verzoekschrift tot hoger beroep van 11 april 2008, dat eisers in voor-
meld vonnis van 20 februari 2008 veroordeeld werden om aan eerste verweerder 
het bedrag van 48.029,37 euro, meer interesten te betalen en dat het hoger beroep 
tegen dit vonnis door eisers tegen eerste verweerder was gericht. Uit deze vast-
stellingen blijkt derhalve dat aan bovenvermelde voorwaarden voor de ontvanke-
lijkheid van het hoger beroep was voldaan.

De appelrechters stellen in het bestreden arrest van 10 maart 2010 evenwel vast 
dat eerste verweerder zijn schuldvordering na de uitspraak van het vonnis van 
de eerste rechter, maar voor hoger beroep werd ingesteld, met name op 4 maart 
2008, heeft overgedragen aan tweede verweerder. De appelrechters stellen vast dat 
hiervan aan eisers kennis werd gegeven op 7 maart 2008. De appelrechters zijn van 
oordeel dat deze overdracht van schuldvordering met zich meebrengt dat eerste 
verweerder geen titularis meer is van de schuldvordering en van het bijhorende 
vorderingsrecht zodat de overdracht van schuldvordering mogelijks van aard 
zou kunnen zijn om de ontvankelijkheid van het hoger beroep te beïnvloeden en 
werpen ambtshalve de exceptie van onontvankelijkheid van het hoger beroep op.
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In het bestreden eindarrest beslissen de appelrechters dat het door eisers tegen 
eerste verweerder ingestelde hoger beroep inderdaad niet ontvankelijk is omdat 
eerste verweerder zijn schuldvordering op eisers aan tweede verweerder had 
overgedragen en aan eisers hiervan kennis had gegeven, na de uitspraak van het 
vonnis van de eerste rechter en voor het instellen van het hoger beroep.

Door, in het bestreden eindarrest van 18 mei 2011, het door eisers tegen eerste 
verweerder ingestelde hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren om reden 
dat eerste verweerder zijn schuldvordering op eisers na de uitspraak van het 
vonnis van de eerste rechter en voor het hoger beroep heeft overgedragen op 
tweede verweerder, terwijl het hoger beroep ontvankelijk is indien het is gericht 
door een persoon die partij was bij de beslissing van de eerste rechter tegen 
een persoon die partij was bij de beslissing van de eerste rechter en tussen deze 
partijen een geding bestond, en uit de vaststellingen van de appelrechters en de 
stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eerste verweerder in 
eerste aanleg procespartij was en eisers ten aanzien van eerste verweerder door 
de eerste rechter werden veroordeeld, schenden de appelrechters de artikelen 17, 
1042 en 1050 Gerechtelijk Wetboek.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling 

Eerste middel

Eerste onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

2. Indien de schuldvordering die het voorwerp is van het vonnis van de 
eerste rechter werd overgedragen, kan door de schuldenaar van de over-
gedragen schuldvordering hoger beroep worden ingesteld hetzij tegen 
de oorspronkelijke schuldeiser zoals die blijkt uit het beroepen vonnis, 
hetzij tegen de overnemer.

3. De appelrechters die vaststellen dat de schuldvordering die het voor-
werp is van het vonnis van de eerste rechter, door de eerste verweerder 
aan de tweede verweerder werd overgedragen, deze overdracht ter kennis 
werd gebracht aan de eisers en de eisers na deze kennisgeving hoger beroep 
hebben ingesteld tegen de eerste verweerder en die vervolgens oordelen 
dat dit hoger beroep niet ontvankelijk is omdat de tweede verweerder, 
de eerste verweerder als materiële en formele procespartij is opgevolgd, 
derwijze dat het hoger beroep enkel tegen de tweede verweerder kon 
worden ingesteld, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overige grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 18 mei 2011.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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 aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

7 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 454

3o kamer — 10 september 2012
(C.10.0259.F)

1o BeZIT. — oNroereND GoeD. — kooP. — recHT VaN eIGeNDom. — DeuGDeLIjk 
BeZIT. — PerIoDe LaNGer DaN DerTIG jaar. — uSucaPIo.

2o kooP. — oNroereND GoeD. — HaNDHaVING eN BeZIT. — DeuGDeLIjk BeZIT. — 
PerIoDe. — uSucaPIo.

1o en 2o Het staat aan de bodemrechter ten gronde te oordelen of de bezitter 
van een zaak die de materiële beheersing over die zaak behoudt nadat ze 
verkocht is, zich als eigenaar of als houder van een zakelijk recht op de zaak 
wil blijven gedragen, zodat hij die nuttig kan bezitten met de bedoeling ze te 
verwerven door verjaring, of dat hij, vanaf de verkoop, slechts houder wordt 
en bijgevolg de zaak slechts door usucapio kan verwerven door het bewijs te 
leveren van een titelverandering. (Art. 2229, BW)

(D. e.a. T. G.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2009 
gewezen door het hof van beroep te Bergen.

De zaak is bij beschikking van 20 augustus 2012 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel PalumbO. H.eeft geconclu-

deerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eisers voert een middel aan dat luidt als volgt :
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Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1138, 1583, 2228, 2229, 2231, 2236 en 2238 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest beslist dat de verweerder door usucapio de eigendom heeft verworven 
van het perceel dat in het kadaster is ingeschreven onder 328f, op grond van alle 
redenen die hier integraal zijn weergegeven en in het bijzonder op grond dat :

 “De eerste rechter heeft de authentieke akten van de (eisers) oordeelkundig 
onderzocht. 

Hij heeft de overeenkomst van 18 februari 1876 terecht ter zijde beschoven. De 
deskundige T. heeft immers besloten dat de percelen 327a, 328a en 329a waarop 
voornoemde overeenkomst betrekking heeft, verder gelegen zijn dan perceel 
332m9, zodat die percelen niet betrokken zijn bij het huidig geschil.

De eerste rechter heeft oordeelkundig benadrukt dat de akten van 20 januari 
1972 van notaris B. en 6 mei 1975 van notaris C. niet formeel een fout bevatten 
aangezien de ruil die in 1952 plaatsvond niet in een authentieke akte was vastge-
legd en bijgevolg niet aan de verkrijgers kon worden tegengeworpen.

Die akten houden echter geen rekening met de wijziging van de toestand die 
in 1952 tot stand kwam maar stellen dat ze betrekking hebben op de percelen die 
palen of paalden aan de beek, aan de verkopers of aan G. en aan de weg Baraque 
Bertine.

De deskundige besluit dat het gedeelte van de Bertineweg dat paalt aan 
de eigendom van de (eisers) enkel het gedeelte kan zijn dat gelegen is in het 
verlengde van de eigenlijke Bertineweg met het kadasternummer 328e.

Hij stelt ook : “De plaatswijzigingen zijn van die aard dat elke normale, over 
zijn mentale vermogens beschikkende mens zich ervan had kunnen vergewissen, 
zonder een specialist te zijn, dat het kadasterplan van 1972 en 1975 niet meer over-
eenstemde met de toestand ter plaatse” (deskundigenverslag, tweede deel, p. 30). 

Het hof [van beroep] deelt evenwel het voorbehoud van de eerste rechter op dat 
punt in zover het litigieuze perceel 328f oorspronkelijk bestond uit een deel van 
perceel 346c, een deel van perceel 347a en uit perceel 348a (en niet 328a zoals de 
[eisers] ten onrechte beweren) die de [eisers] verworven hebben volgens de akten 
van 6 mei 1975 en 18 februari 1976 (deskundigenverslag, p. 16). 

De getuigschriften van de gemeente Estinnes zijn hierbij niet bepalend 
aangezien zij vermelden dat de weg Baraque Bertinne zich uitstrekt tussen de 
Trieuxstraat en de Moulinstraat, hetgeen zou kunnen overeenstemmen met het 
vroegere tracé van de weg 25.

De eerste rechter heeft de beginselen van usucapio pertinent herhaald en het 
hof [van beroep] beschouwt deze hier als weergegeven. 

Het hof [van beroep] neemt eveneens de oordeelkundige redenen van de eerste 
rechter over, op grond waarvan hij oordeelt dat (de verweerder) aanspraak mocht 
maken op het verwerven van perceel 328f, omdat hij hierop een bezit heeft uitge-
oefend overeenkomstig artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek. 

Naast het feit dat [de verweerder] zich steeds gedragen heeft als eigenaar van 
de grond, kan er geen sprake zijn van het bestaan van een pachtovereenkomst 
aangezien de akte van 18 februari 1976 een perceel betreft dat in het kadaster is 
ingeschreven onder 328a en niet in dit geschil is betrokken”. 

En om de redenen van de eerste rechter, namelijk :
 “Als gevolg van het overlijden van wijlen H.G. en diens echtgenote, hebben de 

erfgenamen, onder wie (de verweerder), een goed verkocht aan de echtgenoten 
G.-B. te Estinnes-au-Mont. Die eigendom bestond uit een café, kleedkamers, een 
zwembad, een visvijver, een vijver, een tuin en een stuk grond en staat in het 
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kadaster blijkbaar ingeschreven onder afdeling B, nr 349d, 346c, 345c, 349c, 348a, 
347a en 346b, met een oppervlakte van 1 ha 82 a, dat paalt of heeft gepaald aan de 
beek, aan de verkopers, aan de weg Baraque Bertine en gelegen is aan de Moulin-
straat waar het café het nr. 25 draagt’.

Die akte herneemt niet het vroegere tracé van de weg nr. 25 maar de percelen 
die thans in het kadaster zijn ingeschreven onder 328e en 328f (verslag van M. T., 
p. 32).

Volgens de deskundige kan de weg “Baraque Bertine” die in de akte van 1972 
vermeld staat, enkel het nieuwe tracé zijn van weg nr. 25 die na de regeling van 
1952 op het perceel 328e aangelegd werd (...). 

Hierover blijft echter enige twijfel bestaan aangezien de weg “Baraque Bertine” 
zich uitstrekte tussen de huidige Trieuxstraat en de Moulinstraat en eindigde 
aan de ingang van het ontspanningscomplex “Estinnes plage”, zoals onder meer 
blijkt uit de verschillende getuigschriften van de gemeente Estinnes in het debat 
(...).

Het is mogelijk dat de vermelding “Chemin Baraque Bertine” in de akte van 
1972 in feite de plaats bedoelt van het vroegere tracé van weg nr. 25.

Dat element alleen volstaat dus niet om te oordelen dat de verkoopakte van 
20 januari 1972 geen betrekking heeft op de percelen gelegen ten noorden van het 
huidige tracé van de weg nr. 25 des te minder daar voornoemde akte uitdrukke-
lijk de percelen 347a en 348a bedoelt die later het perceel 328f zijn geworden dat 
eveneens verder dan het huidige tracé van de weg nr. 25 is gelegen. 

De eigendom werd vervolgens bij akte van 6 mei 1975 van notaris C. opnieuw 
verkocht aan het echtpaar D.-P.

Er moet in dat verband geen rekening worden gehouden met de overwegingen 
van de gerechtsdeskundige volgens welke de akten van 20 januari 1972 en 6 mei 
1975 “een fout” zouden bevatten doordat ze geen rekening houden met de “onder-
handse verkoop” van 1952.

Zoals hierboven aangegeven, ging de beoogde verkoop ( ?) van 1952 uiteindelijk 
niet door zodat de optredende notarissen hiermee geen rekening hebben gehouden 
in hun akten. 

(...) Het perceel dat thans in het kadaster is ingeschreven onder het nummer 
328f is minstens tot 20 januari 1972 in het patrimonium van wijlen H.G. en diens 
erfgenamen gebleven alvorens het werd doorverkocht aan het echtpaar G.-B. 

Het vertrekpunt van de verkrijgende verjaring waarop (de verweerder) 
aanspraak maakt kan niet aan die datum zijn voorafgegaan, vermits usucapio 
per definitie slechts mogelijk is in hoofde van de bezitter van een zaak. 

Niettegenstaande de verkopen van 20 januari 1972 en 6 mei 1975 is (de verweerder) 
in het bezit gebleven van het perceel 328f en heeft hij zich gedragen alsof hij de 
werkelijke eigenaar ervan was door het te omheinen en te onderhouden. 

Het blijkt niet dat het echtpaar G.-B. en vervolgens het echtpaar D.-P. ooit in 
het bezit zijn geweest van voornoemd perceel. 

Die toestand is onder meer te verklaren : 
— door het feit dat in 1952 het tracé van de weg nr. 25 gewijzigd werd zonder 

wettelijke regularisatie vermits de gemeente in feite afstand had gedaan van het 
oude tracé dat in de eigendom van wijlen H.G. werd opgenomen ;

— door de grote verwarring op het vlak van de kadastrale referenties van 
verschillende percelen uit de buurt en doordat de kadastrale gegevens niet zijn 
bijgewerkt. 

Volgens de (eisers) zou de bezetting van de plaats door (de verweerder) te 
verklaren zijn door een mondelinge pachtovereenkomst (deskundigenverslag, 
p. 7). 
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De akten van 20 januari 1972 en 6 mei 1975 vermelden geen enkele pachtover-
eenkomst. 

Een mondelinge pachtovereenkomst omtrent de weide die in het kadaster opge-
nomen is onder 328a wordt vermeld in de akte van 19 februari 1976 maar heeft geen 
betrekking op dit geschil zoals hierboven reeds is aangegeven. 

De (eisers) voeren geen enkel element aan dat het bestaan van een pachtover-
eenkomst betreffende het litigieuze goed kan aantonen (kwijting van de pacht, 
plaatsbeschrijving, enz.)

Bovendien heeft (de verweerder) zich niet gedragen als een gewone huurder 
maar als een werkelijke eigenaar. 

Hij liet het terrein afbakenen op 6 september 1985 (stuk 14, deskundigenverslag). 
Hij heeft in 1996 aan het schepencollege de toestemming gevraagd en verkregen 

voor het rooien van de populieren op het perceel. 
Tijdens de vergaderingen in 1999, heeft hij bevestigd dat hij zich als eigenaar 

van het litigieuze perceel beschouwde. 
Ook de (eisers) lijken die mening te delen vermits niet blijkt dat zij voor 

1999, het jaar waarin de gemeente die vergaderingen heeft ingericht, de huidige 
toestand hebben aangevochten.

Uit het voorgaande volgt dat de (verweerder) gedurende meer dan dertig jaar 
een overeenkomstig artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek voortdurend en onaf-
gebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar heeft uitge-
oefend op perceel 328f Bijgevolg heeft hij de eigendom door usucapio verworven”. 

Grieven

Krachtens artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek is, om iets door verjaring te 
verkrijgen, een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbel-
zinnig bezit, als eigenaar vereist waarbij het bezit door artikel 2228 van hetzelfde 
wetboek wordt bepaald als “het houden of het genieten van een zaak die wij in onze 
macht hebben of van een recht dat wij uitoefenen, hetzij in persoon, hetzij door een 
ander die in onze naam de zaak in zijn macht heeft of het recht uitoefent”.

Artikel 2236 van het Burgerlijk Wetboek ontzegt usucapio aan hen die voor een 
ander bezitten, zoals de huurder, de bewaarnemer, de vruchtgebruiker, en alle 
anderen, die de zaak van de eigenaar ter bede onder zich hebben. Met toepas-
sing van artikel 2231 van het Burgerlijk Wetboek wordt, wanneer men heeft 
aangevangen voor een ander te bezitten, steeds vermoed dat men het bezit onder 
dezelfde titel voortzet, tenzij het tegendeel bewezen is. Krachtens artikel 2238 
van het Burgerlijk Wetboek kan de titel van houder van de zaak nochtans veran-
deren in de titel van bezitter van de zaak, hetzij uit een oorzaak die van een derde 
voortkomt, hetzij door hun tegenspraak tegen het recht van de eigenaar, zodat de 
houder die inmiddels bezitter is geworden de zaak door verjaring kan verkrijgen. 

Bij een verkoop wordt de verkoper, die tot dan bezitter was van de verkochte 
zaak, eenvoudig houder wegens het verlies van de animus, met name de wil om 
zich gedragen als eigenaar of titularis van een zakelijk recht op die zaak, doordat 
hij de rechten van de koper op de zaak erkent. Krachtens de artikelen 1138 en 
1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt de verplichting die de koper heeft om de 
eigendom over te dragen immers verwezenlijkt bij de uitwisseling van de instem-
mingen zodat de koper vanaf dat moment eigenaar wordt, hetgeen de verkoper 
noodzakelijkerwijze erkent. Verkoop heeft aldus dezelfde uitwerking als het 
constitutum possessorium. 

Uit al die bepalingen volgt dat de verkoper, bij gebrek aan animus en bijgevolg 
van bezit, geen eigendomsrecht door verjaring kan verwerven op de zaak die hij 
materieel (corpus) blijft bezitten tenzij hij, zoals in casu, het bewijs kan leveren 
dat de titel veranderd is. 
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Hier oordeelt het arrest dat “het litigieuze perceel 328f oorspronkelijk gevormd 
werd door een deel van perceel 346c, een deel van perceel 347a en perceel 348a (...) 
die de (eisers) hebben verworven volgens de akten van 6 mei 1975 en 18 februari 
1976” en dat “de eerste rechter oordeelkundig heeft benadrukt dat de akten van 
20 januari 1972 van notaris B. en 6 mei 1975 van notaris C. niet formeel een fout 
bevatten aangezien de ruil die in 1952 plaatsvond niet in een authentieke akte 
was vastgelegd en bijgevolg niet aan de verkrijgers kon worden tegengeworpen”, 
en refereert het daarbij aan de oordeelkundige analyse door de eerste rechter 
van de authentieke akten van de eisers en erkent aldus dat de verweerder, bij 
akte van 20 januari 1972, zijn rechten van onverdeelde mede-eigenaar van het 
onder nr. 328f in het kadaster opgenomen perceel aan de rechtsvoorgangers van 
de eisers heeft verkocht. 

Aangezien de verweerder door die overdracht gewoon houder van voornoemd 
perceel is geworden kon het arrest niet zonder de artikelen 1138, 1583, 2228, 2229, 
2231, 2236 en 2238 van het Burgerlijk Wetboek te schenden beslissen dat “(de 
verweerder) aanspraak kon maken op de aankoop van perceel 328f, aangezien hij 
hierover een bezit heeft uitgeoefend overeenkomstig artikel 2229 van het Burger-
lijk Wetboek”, noch dat (de verweerder) zich steeds heeft gedragen als de eige-
naar van de plaats” aangezien het niet het bestaan vaststelt dat er een ruil heeft 
plaatsgevonden. Het is bijgevolg niet verantwoord naar recht (schending van alle 
in het middel aangevoerde wetsbepalingen).

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Artikel 2229 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat om iets door verjaring te 
verkrijgen een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet 
dubbelzinnig bezit, als eigenaar, vereist is. 

Het bezit wordt door artikel 2228 Burgerlijk Wetboek bepaald als zijnde 
het houden of het genieten van een zaak die wij in onze macht hebben of 
van een recht dat wij uitoefenen, hetzij in persoon, hetzij door een ander 
die in onze naam de zaak in zijn macht heeft of het recht uitoefent. 

Krachtens artikel 2236 van dat wetboek, kunnen zij die voor een ander 
bezitten nooit, door welk tijdsverloop ook, iets door verjaring verkrijgen ; 
alzo kunnen de huurder, de bewaarnemer, de vruchtgebruiker, en alle 
anderen, die de zaak van de eigenaar ter bede onder zich hebben, deze 
niet door verjaring verkrijgen, behalve, volgens artikel 2238, indien de 
titel van hun bezit veranderd is, hetzij uit een oorzaak die van een derde 
voortkomt, hetzij door hun tegenspraak tegen het recht van de eigenaar. 

Het staat aan de bodemrechter te oordelen of de bezitter van een zaak 
die het materiële meesterschap over die zaak behoudt nadat ze verkocht 
is, zich als eigenaar of als houder van een zakelijk recht op de zaak wil 
blijven gedragen, zodat hij die nuttig kan bezitten met de bedoeling ze 
te verwerven door verjaring, of dat hij, vanaf de verkoop, slechts houder 
wordt en bijgevolg de zaak slechts door usucapio kan verwerven door 
het bewijs te leveren van een titelverandering. 

Het arrest stelt vast dat de erfgenamen van H.G. en diens echtge-
note, onder wie de verweerder, hun onverdeelde delen in verschillende 
percelen waaronder het litigieuze perceel dat in het kadaster is inge-
schreven onder 328f, bij akte van 20 januari 1972 hebben verkocht aan 
het echtpaar G.-B. die ze op 6 mei 1975 hebben verkocht aan het echtpaar 
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D.-P., rechtsvoorgangers van de eisers ; dat bovenvermelde erfgenamen 
op 27 januari 1972 een overdracht van hun onverdeelde rechten in andere 
percelen aan de verweerder hebben overgedragen ; dat de verweerder, 
ondanks de eerste verkoop, het litigieuze perceel is blijven bezetten en 
dat hij de erkenning vordert van zijn eigendomsverkrijging door dertig-
jarige verjaring. 

Het arrest neemt de redenen van de eerste rechter over en wijst erop 
dat “[de verweerder], niettegenstaande de verkopen van 20 januari 1972 
en van 6 mei 1975, in het bezit is gebleven van het perceel 328f en dat hij 
zich als werkelijke eigenaar heeft gedragen door het te omheinen en te 
onderhouden ; dat niet blijkt dat het echtpaar G.-B. en vervolgens het 
echtpaar D.-P. ooit in het bezit zijn geweest van dat perceel ; dat die 
toestand onder meer kan worden verklaard door het feit dat in 1952 het 
tracé van de weg nr. 25 zonder wettelijke regularisatie gewijzigd werd 
[en] door de grote verwarring op het vlak van de kadastrale referen-
ties van verschillende percelen uit de buurt en doordat de kadastrale 
gegevens niet zijn bijgewerkt ; dat, volgens de [eisers], de bezetting van 
de plaats door [verweerder] te verklaren kan zijn door een mondelinge 
pachtovereenkomst [...] ; dat de akten van 20 januari 1972 en 6 mei 1975 
geen enkele pachtovereenkomst vermelden ; dat een mondelinge pacht-
overeenkomst omtrent de weide die in het kadaster is opgenomen onder 
328a vermeld wordt in de akte van 19 februari 1976 maar geen betrekking 
heeft op dit geschil [...], dat de [eisers] geen enkel element aanvoeren 
dat het bestaan kan aantonen van een pachtovereenkomst betreffende 
het litigieuze goed [...] ; dat [de verweerder] zich bovendien niet gedragen 
heeft als een gewone huurder maar wel als een werkelijke eigenaar ; dat 
hij het terrein heeft laten afbakenen [...] ; dat hij in 1996 aan het sche-
pencollege de toestemming gevraagd heeft voor het rooien van de popu-
lieren op het perceel ; dat hij tijdens de vergaderingen in 1999 bevestigd 
heeft dat hij zich als eigenaar van het litigieuze perceel beschouwde [en] 
dat ook de [eisers] die mening leken te delen vermits niet blijkt dat zij 
voor 1999 de huidige toestand hebben aangevochten”. 

Het arrest heeft uit die elementen naar recht kunnen afleiden dat de 
verweerder een bezit heeft uitgeoefend op het litigieuze perceel dat hem 
toeliet de eigendom ervan te verwerven aangezien het beantwoordde aan 
de bij artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde voorwaarden en 
meer dan dertig jaar heeft geduurd. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum
Het Hof
Verwerpt de voorziening ; 
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

10 september 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de 
heer Mahieu.
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N° 455

3o kamer — 10 september 2012
(C.10.0636.F)

LeNING. — BruIkLeNING oF commoDaaT. — GeeN TermIjN BePaaLD. — VerPLIcH-
TING ToT TeruGGaVe.

Het feit dat het contract, krachtens hetwelk een van de partijen een zaak aan 
de andere afgeeft om gebruik ervan te maken, geen termijn bepaalt, belet 
op zich niet dat de nemer gehouden is die zaak terug te geven en dat het 
contract dus als bruikleen moet worden beschouwd. (Art. 1875, BW)

(D. T. H., TeN aaNZIeN VaN B.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 april 2010 gewezen 
door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

Bij beschikking van 20 augustus 2012 heeft de eerste voorzitter van het 
Hof de zaak verwezen naar de derde kamer

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

De eiser voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan :

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Volgens artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek is bruiklening of commo-
daat een contract waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft 
om daarvan gebruik te maken, onder verplichting voor degene die de zaak 
ontvangt, die terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt.

Het enkele feit dat het contract, krachtens hetwelk een van de partijen 
een zaak aan de andere afgeeft om er gebruik van te maken, geen termijn 
bepaalt, belet niet dat de ontvanger gehouden is die zaak terug te geven 
en dat het contract dus als bruikleen moet worden beschouwd. 

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser en de verweerster, toen ze 
samenleefden, “samen een pand […] hebben gekocht waarbij [de eerste] 
het volledige vruchtgebruik ervan verwierf en [de tweede] de volledige 
naakte eigendom”, en dat de eiser “onherroepelijk beslist heeft, middels 
een dading” dat de verweerster in de toekomst dat pand “[mocht en zou 
mogen] betrekken en er om het even welke andere persoon naar wens 
mocht toelaten en dit ten kosteloze titel en voor onbepaalde duur”.
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Het bestreden vonnis omschrijft die overeenkomst als een contract 
“sui generis” “van kosteloze bewoning voor onbepaalde duur” en “sluit 
aldus bruikleen uit, enkel op grond van de overweging dat die overeen-
komst” “in een bewoning voor onbepaalde duur voorziet, terwijl bruik-
leen een teruggave van de geleende zaak veronderstelt”.

Het vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht. 
Het onderdeel is gegrond.

Omvang van het cassatieberoep

De vernietiging van de beslissing die uitspraak doet over de hoofd-
vordering en de tegenvordering strekt zich uit tot de beslissing over de 
nieuwe vordering van de eiser tot betaling van een bewoningsvergoeding 
omdat het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat die beslissingen met 
elkaar verbonden zijn. 

Overige grieven

Het tweede onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, hoeft 
niet te worden onderzocht.

Over de vordering tot bindendverklaring van het arrest
De eiser heeft er belang bij dat dit arrest bindend wordt verklaard aan 

de partij die daartoe in de zaak voor het Hof is opgeroepen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dat het principaal beroep 

ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de hoofdvordering en de 
tegenvordering, over de nieuwe vordering van de eiser tot betaling van 
een bewoningsvergoeding en over de kosten.

Verklaart dit arrest bindend aan F.B..
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde vonnis ;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over ;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.

10 september 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Grégoire en 
mevr. Oosterbosch.

N° 456

3o kamer — 10 september 2012
(S.11.0102.F)

1o maaTScHaPPeLIjk weLZIjN (oPeNBare ceNTra Voor). — BeSLIS-
SING. — weIGerING VaN INScHrIjVING. — weIGerING VaN maaTScHaPPeLIjke 
DIeNSTVerLeNING. 
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2o maaTScHaPPeLIjk weLZIjN (oPeNBare ceNTra Voor). — BeSLIS-
SING. — weIGerING VaN maaTScHaPPeLIjke DIeNSTVerLeNING. — VoorwaarDeN. 
— aNDere omSTaNDIGHeDeN aLS BeooGD IN arTIkeL 71, 2De LID VaN De weT VaN 
8 juLI 1976.

1o Artikel 58, §§ 1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluit niet uit dat uit de 
weigering van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot 
inschrijving van een aanvraag voor maatschappelijk dienstverlening kan 
worden afgeleid dat dat centrum de gevraagde dienstverlening weigert. 
(Art. 58, §§ 1 en 2, OCMW-wet)

2o De artikelen 17, 18, 580, 8o, d), van het Gerechtelijk Wetboek en 71, eerste en 
tweede lid, van de wet van 8 juli 1976 sluiten niet uit dat een weigering van 
maatschappelijke dienstverlening kan worden afgeleid uit andere omstan-
digheden dan uit die beoogd in voornoemd artikel 71, tweede lid. (Artt. 58, 
§§ 1 en 2, en 71, eerste en tweede lid, OCMW-wet ; Art. 580, 8o, d), Gerech-
telijk Wetboek)

(o.c.m.w. VaN BruSSeL T. S. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 19 mei 2011.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede en derde onderdeel samen

De onderdelen verwijten het arrest dat het oordeelt dat de welover-
wogen weigering van de eiser om de aanvraag voor maatschappelijke 
dienstverlening van de eerste verweerster in aanmerking te nemen, 
moest worden gelijkgesteld met een beslissing tot weigering van die 
maatschappelijke dienstverlening hoewel de eiser die hulp niet uitdruk-
kelijk geweigerd had en minder dan één maand verstreken was te 
rekenen van de ontvangst van de aanvraag. 

Artikel 58, § 1, eerste lid, OCMW-wet bepaalt dat een aanvraag betref-
fende maatschappelijke dienstverlening, waarover het centrum een 
beslissing moet nemen, de dag van haar ontvangst, chronologisch inge-
schreven wordt, in het daartoe door het openbaar centrum voor maat-
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schappelijk welzijn gehouden register. Het tweede en derde lid van 
die paragraaf regelen de vorm voor de steunaanvraag. Artikel 58, § 2, 
bepaalt dat het centrum dezelfde dag aan de aanvrager een ontvangstbe-
wijs zendt of overhandigt. 

Luidens artikel 71, eerste lid, OCMW-wet kan eenieder bij de arbeids-
rechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienst-
verlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn of door één van de organen aan 
wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen. Het tweede lid bepaalt dat 
hetzelfde geldt wanneer één der organen van het centrum één maand, 
te rekenen van de ontvangst van het verzoek, heeft laten verstrijken 
zonder een beslissing te nemen.

Artikel 58, § 1 en 2, OCMW-wet sluit niet uit dat uit de weigering van 
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om een aanvraag 
voor maatschappelijk dienstverlening in te schrijven kan worden afge-
leid dat dit centrum de gevraagde dienstverlening weigert. 

De artikelen 17, 18, 580, 8o, d), Gerechtelijk Wetboek en 71, eerste en 
tweede lid, OCMW-wet sluiten niet uit dat een weigering tot maat-
schappelijke dienstverlening uit andere omstandigheden kan worden 
afgeleid dan uit de omstandigheden als beoogd in voornoemd artikel 71, 
tweede lid.

In zoverre de onderdelen uitgaan van het tegendeel, falen ze naar recht.
Voor het overige zijn de onderdelen gericht tegen de interpretatie die 

het arrest aan de houding van de eiser geeft. In zoverre komen zij eigen-
lijk neer op een kritiek van de feitelijke beoordeling door de rechter en 
zijn ze bijgevolg niet ontvankelijk. 

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

10 september 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Grégoire, 
de heer T’Kint en de heer Wouters.

N° 457

2o kamer — 12 september 2012
(P.11.1001.F)

1o DouaNe eN accIjNZeN. — STraFVorDerING. — VrIjSPraak VaN De 
BekLaaGDe. — BurGerLIjke recHTSVorDerING. — recHTSVorDerING ToT BeTa-
LING VaN De oNTDokeN recHTeN. — VerPLIcHTING VaN De recHTer.

2o BurGerLIjke recHTSVorDerING. — DouaNe eN accIjNZeN. — STraF-
VorDerING. — VrIjSPraak VaN De BekLaaGDe. — recHTSVorDerING ToT BeTa-
LING VaN De oNTDokeN recHTeN. — VerPLIcHTING VaN De recHTer.
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1o en 2o Wanneer de in de artikelen 281 en 282 Douane en Accijnzenwet 
18 juli 1977 bedoelde misdrijven, aanleiding geven tot betaling van rechten 
en accijnzen, wordt daarover uitspraak gedaan door de strafrechter die 
aldus kennis neemt van een burgerlijke rechtsvordering, onverminderd de 
strafvordering ; de rechter is dus verplicht om, zelfs wanneer de beklaagde 
wordt vrijgesproken, uitspraak te doen over die burgerlijke rechtsvordering  (1). 
(Artt. 281 tot 283, AWDA)

(BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN e.a.  
T. BeurrerIe Du PaYS De HerVe-auBeL N.V. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 28 april 2011.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, ieder 
een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

A. Afstand van de cassatieberoepen

De eisers doen afstand van hun cassatieberoep op grond dat het arrest 
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvorde-
ring, in zoverre het de uitspraak over het honorarium van de lasthebber 
ad hoc van de verweerster aanhoudt.

Het feit dat de uitspraak over de voormelde kosten is aangehouden, 
heeft geen gevolgen voor het definitieve karakter van de beslissing 
waarbij de rechtsmacht van de rechter volledig wordt uitgeoefend voor 
al wat het voorwerp van de strafvordering alsook van de voor hem 
gebrachte burgerlijke rechtsvorderingen uitmaakt.

Aangezien de afstand wat dat betreft op een vergissing berust, bestaat 
er geen grond om daarvan akte te verlenen.

B. Cassatieberoep van de Belgische Staat

Middel

De verweerders werden vervolgd wegens met name overtreding van de 
artikelen 161 en 162 van de Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad van 
12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair douanewetboek, 
van de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 800/99 van de Commissie 
van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen 
van het stelsel van restituties bij uitvoer van landbouwproducten, 
alsook van artikel 232 AWDA.

  (1) Zie Cass. 25 juni 1997, AR P.97.0187.F, AC 1997, nr. 301.

ARREST-2012-09.indb   1910 22/05/13   10:42



N° 457 - 12.9.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1911

In strijd met wat de verweerster aanvoert, beperken de in de dagvaar-
ding bedoelde feiten zich niet tot de onregelmatigheid van de vermel-
dingen in de gezondheidscertificaten die de beklaagden tot staving van 
hun aangiften ten uitvoer hebben voorgelegd.

De dagvaarding verwijt hun ook dat zij die restituties hebben 
verkregen of aangevraagd voor producten die met overtreding van de 
bovenvermelde bepalingen werden uitgevoerd, in zoverre de uitgevoerde 
producten door andere producenten in België en in het buitenland zijn 
behandeld.

Artikel 232, eerste lid, AWDA, voorziet in een boete van een- tot twee-
maal de bedragen waarop ten onrechte aanspraak is gemaakt voor de 
onregelmatige uitvoer van goederen, waardoor op onrechtmatige wijze 
aanspraak wordt gemaakt op de toekenning van de in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid ingestelde bedragen.

Krachtens artikel 162 van de Verordening (EG) van 12 oktober 1992, 
wordt vrijgave voor uitvoer verleend op voorwaarde dat de betrokken 
goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten in de staat 
waarin zij zich bevonden op het tijdstip van de aanvaarding van de 
aangifte ten uitvoer.

Volgens artikel 7 van de Verordening (EG) van 15 april 1999 mag de 
restitutie slechts worden uitbetaald indien het bewijs is geleverd dat de 
producten waarvoor de aangifte ten uitvoer is aanvaard, uiterlijk zestig 
dagen na die aanvaarding in ongewijzigde staat het douanegebied van de 
Gemeenschap hebben verlaten.

De strafvordering die tegen de verweerders is ingesteld omvat dus het 
feit dat zij restituties hebben aangevraagd en verkregen voor de uitvoer 
van goederen die, omdat ze nog dienden behandeld te worden, het doua-
negebied niet in ongewijzigde staat hebben verlaten op het ogenblik van 
de aanvaarding van de aangifte.

Het arrest spreekt de verweerders vrij van die overtreding, in substantie 
op grond dat, enerzijds, niet met zekerheid bewezen is dat de uitgevoerde 
producten niet gezond, deugdelijk of van gebruikelijke handelskwaliteit 
waren en, anderzijds, in het nationaal of gemeenschapsrecht geen enkele 
wettelijke grondslag bestaat waarbij de overlegging wordt vereist van 
gezondheidscertificaten tot staving van de aangiften van aanvraag of 
waarbij de vermeldingen worden toegelicht die erin moeten voorkomen. 

De kwaliteit van de uitgevoerde goederen is evenwel geen bestanddeel 
van het misdrijf dat de verweerders ten laste is gelegd. Het ontbreken 
van een wettelijke grondslag voor de overlegging van certificaten heeft 
niet tot gevolg dat machtiging verleend wordt om de restituties te 
betalen, ondanks de wijzigingen die de toekenning ervan verbieden.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus niet naar recht.
Het middel is wat dat betreft gegrond.

C. Cassatieberoep van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

De eiser verwijt de appelrechters, die de verweerders hebben vrij-
gesproken, dat zij zich vervolgens onbevoegd hebben verklaard om 
uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering.
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Die vordering tot betaling van ontdoken rechten vloeit niet voort uit 
het misdrijf maar vindt haar grondslag in de wet die de betaling van de 
rechten oplegt. 

Krachtens artikel 283 AWDA, wordt, wanneer de misdrijven die in 
de artikelen 281 en 282 van die wet zijn bedoeld, aanleiding geven tot 
betaling van rechten en accijnzen, daarover uitspraak gedaan door de 
strafrechter die aldus kennisneemt van een burgerlijke rechtsvordering, 
onverminderd de strafvordering. 

De rechter is dus verplicht om, zelfs wanneer de beklaagde wordt vrij-
gesproken, uitspraak te doen over de voormelde burgerlijke rechtsvor-
dering.

De appelrechters die zich dienaangaande onbevoegd verklaren, 
schenden het voormelde artikel 283.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet in de 

zaak van de beide verweerders.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders tot de helft van de kosten van hun cassa-

tieberoepen.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

12 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint, 
de heer Wouters en mevr. De Baets.

N° 458

2o kamer — 12 september 2012
(P.12.0544.F)

1o oNDerZoekSGerecHTeN. — reGeLING VaN De recHTSPLeGING. — BeSLIS-
SING DIe eeN eINDe STeLT aaN De STraFVorDerING. — recHT oP eeN eerLIjke 
BeHaNDeLING VaN De Zaak. — GeeN coNcLuSIe. — moTIVerINGSPLIcHT.

2o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — recHT oP eeN eerLIjke BeHaNDeLING VaN De 
Zaak. — STraFZakeN. — oNDerZoekSGerecHTeN. — reGeLING VaN De recHTS-
PLeGING. — BeSLISSING DIe eeN eINDe STeLT aaN De STraFVorDerING. — GeeN 
coNcLuSIe. — moTIVerINGSPLIcHT.

3o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN ARRESTEN. — GeeN coNcLuSIe. 
— STraFZakeN (GeeSTrIjke DraNkeN eN DouaNe eN accIjNZeN 
INBeGrePeN). — oNDerZoekSGerecHTeN. — reGeLING VaN De recHTSPLe-
GING. — BeSLISSING DIe eeN eINDe STeLT aaN De STraFVorDerING. — recHT oP 
eeN eerLIjke BeHaNDeLING VaN De Zaak. — moTIVerINGSPLIcHT.
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1o, 2o en 3o Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in dat de 
beslissing op de strafvordering, met inbegrip van de beslissing die daaraan 
een einde stelt bij de regeling van de rechtspleging, de voornaamste redenen 
tot staving van die beslissing vermeldt ; motivering, wat eigen is aan een 
eerlijke behandeling van de zaak, is ook bij ontstentenis van een conclusie 
vereist  (1). (Art. 6.1, EVRM)

(D. T. H. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 februari 2012.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FeITeN

De eiser werd vervolgd wegens opzettelijke slagen en verwondingen 
aan de derde verweerder.

Op 13 februari 2009, dus vooraleer definitief over die feiten uitspraak 
was gedaan, heeft de eiser zich burgerlijke partij gesteld voor de onder-
zoeksrechter te Charleroi, tegen de derde verweerder wegens laster en 
tegen de eerste twee wegens valse getuigenis. De onderzoeksrechter 
heeft die klacht nog dezelfde dag meegedeeld aan het parket, teneinde 
te vorderen zoals het behoort.

In zijn arrest van 16 maart 2009 heeft het hof van beroep te Bergen de 
veroordeling van de eiser wegens slagen bevestigd.

Op 30 maart 2009 heeft de procureur des Koning de buitenvervolging-
stelling van de drie verweerders gevorderd.

De eiser heeft op 7 mei 2009 op de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi een verzoekschrift neergelegd, waarin met name 
verzocht wordt dat de personen tegen wie hij zich burgerlijke partij had 
gesteld, verhoord zouden worden.

De onderzoeksmagistraat heeft op 12 mei 2009 een beschikking gewezen 
waarbij dit verzoekschrift wordt afgewezen op grond dat de maatregel 
niet noodzakelijk was om de waarheid aan het licht te brengen.

De kamer van inbeschuldigingstelling te Bergen, waar het hoger 
beroep van de eiser aanhangig is gemaakt, heeft op 3 december 2010 die 
beschikking tot verwerping bevestigd, door te oordelen dat de gevor-
derde onderzoeksverrichtingen niet noodzakelijk waren omdat de eiser 
bij eindbeslissing schuldig was verklaard aan slagen die hij aan de derde 
verweerder had toegebracht.

  (1) Zie Cass. 8 juni 2011, AR P.11.0570.F, AC 2011, nr. 391, met concl. adv.-gen. Vander-
meersch, JT 2011, p. 491 ; Cass. 16 mei 2012, AR P.12.0112.F, AC 2012, nr. 310.
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De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi heeft op 
30 september 2011 een beschikking gewezen volgens welke er geen grond 
is om de drie verweerders te vervolgen wegens valse getuigenis en laster.

De eiser heeft tegen die beschikking tot buitenvervolgingstelling 
hoger beroep ingesteld.

Het bestreden arrest bevestigt de bestreden beslissing. 

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, als gewaarborgd 
bij artikel 6.1 EVRM, houdt in dat de beslissing op de strafvordering, 
met inbegrip van de beslissing die daaraan een einde stelt op het ogen-
blik van de regeling van de rechtspleging, de voornaamste redenen tot 
staving van die beslissing vermeldt.

De motivering, die eigen is aan een eerlijke behandeling van de zaak, 
is ook bij ontstentenis van een conclusie vereist.

Het bestreden arrest bevestigt de buitenvervolgingstelling, met als 
enige grond dat er niet voldoende aanwijzingen van schuld bestaan en 
dat de door de onderzoeksmagistraat bevolen onderzoeken voldoende en 
volledig blijken te zijn.

Terwijl de buitenvervolgingstelling een einde stelt aan de rechtsple-
ging die door de burgerlijke partij is ingesteld, stellen de voormelde 
algemene overwegingen de burgerlijke partij niet in staat de redenen te 
kennen die de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe gebracht hebben 
om, in navolging van de eerste rechter, meteen te besluiten dat de klacht 
niet gegrond en haar onderzoek nutteloos is.

Zoals het arrest gemotiveerd is, beantwoordt het niet aan de vereisten 
van een eerlijke behandeling van de zaak, in de uitlegging die het Euro-
pees Hof van de Rechten van de Mens aan artikel 6 van het Verdrag geeft.

In zoverre is het middel gegrond.
Aangezien de uitgesproken vernietiging totaal is, is er geen grond om 

uitspraak te doen over het tweede middel, dat geen ander ander resul-
taat kan hebben.

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

het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld. 

12 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal.
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N° 459

2o kamer — 12 september 2012

(P.12.1309.F)

1o oNDerZoek IN STraFZakeN. — BeSLISSING ToT VerwIjZING. — oNreGeL-
maTIGHeID oF VerZuIm. — GeBrek aaN moTIVerING. — BeGrIP.

2o caSSaTIemIDDeLeN. — STraFZakeN. — aLLerLeI. — oNDerZoek IN 
STraFZakeN. — arreST ToT VerwIjZING Naar HeT HoF VaN aSSISeN. — oNmID-
DeLLIjk caSSaTIeBeroeP. — mIDDeL VerwIjT HeT arreST DaT HeT De BeZwareN 
NIeT PrecISeerT BeTreFFeNDe De VerZwareNDe omSTaNDIGHeID. — oNTVaNke-
LIjkHeID.

3o oNDerZoek IN STraFZakeN. — arreST ToT VerwIjZING Naar HeT HoF 
VaN aSSISeN. — oNmIDDeLLIjk caSSaTIeBeroeP. — caSSaTIemIDDeL. — mIDDeL 
VerwIjT HeT arreST DaT HeT De BeZwareN NIeT PrecISeerT BeTreFFeNDe De 
VerZwareNDe omSTaNDIGHeID. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o Hoewel het gebrek aan motivering van een beslissing tot verwijzing een 
onregelmatigheid of verzuim is als bedoeld in artikel 135, § 2, van het 
Wetboek van Strafvordering, geldt dit niet voor het niet-beantwoorden 
van een conclusie of een grief die aanvoeren dat het arrest tegenstrijdig of 
ontoereikend is. (Art. 135, § 2, Wetboek van Strafvordering)

2o en 3o Het middel dat niet betwist dat het arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen het bestaan van voldoende bezwaren wegens moord bevestigt, 
maar dat de kamer van inbeschuldigingstelling alleen verwijt dat zij de 
bezwaren niet heeft gepreciseerd betreffende de verzwarende omstandigheid 
van voorbedachte rade en die omstandigheid in aanmerking te hebben 
genomen terwijl zij ook de besluiten van een deskundige aanhaalt waarbij, 
volgens de eiser, voorbedachte rade uitgesloten is, behoort niet tot de 
grieven die krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van 
het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen, en is bijgevolg niet-ontvankelijk. (Artt. 252, tweede lid, en 416, 
Wetboek van Strafvordering)

(w.)

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 28 juni 2012.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling
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A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die 
uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek 
van 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 gericht is tegen de beslissing waarbij 
de eiser naar het hof van assisen wordt verwezen

Eerste middel

Hoewel het gebrek aan motivering van een beslissing tot verwij-
zing een onregelmatigheid of verzuim is als bedoeld in artikel 135, § 2, 
Wetboek van Strafvordering, geldt dit niet voor het niet-beantwoorden 
van een conclusie of een grief die beweert dat het arrest tegenstrijdig of 
ontoereikend is.

Het middel betwist niet dat het arrest het bestaan van voldoende 
bezwaren wegens moord bevestigt. Het beperkt zich ertoe de kamer van 
inbeschuldigingstelling te verwijten dat zij de bezwaren betreffende de 
verzwarende omstandigheid van voorbedachte rade niet heeft gepreci-
seerd en dat zij die in aanmerking heeft genomen terwijl ze tegelijker-
tijd de besluiten van een deskundige aanhaalt die volgens de eiser de 
voorbedachte rade uitsluiten.

Het middel behoort niet tot de grieven die krachtens de wet aange-
voerd kunnen worden tot staving van het onmiddellijk cassatieberoep 
tegen het verwijzingsarrest en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Het arrest bevat bovendien geen enkele wetschending of nietigheid 
waarvan het Hof, in de huidige stand van de zaak, kennis moet nemen.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij 
de gevangenneming van de eiser wordt bevolen

Tweede middel

De eiser verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij de onmid-
dellijke 

tenuitvoerlegging van zijn gevangenneming heeft bevolen, zonder dat 
zij nauwkeurig op zijn conclusie heeft geantwoord.

Nadat de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen heeft op het feit 
dat de eiser herhaalde zware slagen ten laste zijn gelegd, op de hevigheid 
waarmee de wurging is uitgevoerd, op het verbergen van de bloedsporen 
en op zijn narcistische persoonlijkheid, heeft zij geoordeeld dat er grond 
was om, gezien de gegevens eigen aan de zaak, de vereisten van open-
bare veiligheid en het gevaar dat de inverdenkinggestelde oplevert, de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging te bevelen die het openbaar ministerie 
gevorderd heeft.

Met die overwegingen, die uitleggen waarom de kamer van inbeschul-
digingstelling geweigerd heeft de invrijheidstelling onder voorwaarden 
in te willigen waarom de eiser verzocht, omkleedt zij haar beslissing 
regelmatig met redenen en verantwoordt zij die beslissing naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
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.

12 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Reynders (bij de balie te Luik) en mevr. de Callataÿ (bij de balie te 
Brussel).

N° 460

2o kamer — 12 september 2012
(P.12.1502.F)

1o VreemDeLINGeN. — aDmINISTraTIeVe maaTreGeL VaN VrIjHeIDSBero-
VING. — BeroeP. — oNDerZoekSGerecHTeN. — TerrITorIaLe BeVoeGDHeID. — 
VerBLIjFPLaaTS. — BeGrIP.

2o oNDerZoekSGerecHTeN. — VreemDeLINGeN. — aDmINISTraTIeVe maaT-
reGeL VaN VrIjHeIDSBeroVING. — BeroeP. — raaDkamer. — TerrITorIaLe 
BeVoeGDHeID. — VerBLIjFPLaaTS. — BeGrIP.

1o en 2o De vreemdeling die van zijn vrijheid is beroofd, kan beroep instellen 
bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats op 
het Belgisch grondgebied of van de plaats waar hij wordt aangetroffen ; 
wanneer de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht bepaald wordt door de 
verblijfplaats van de vreemdeling, dient daaronder begrepen te worden, de 
plaats waar hij effectief woont op het ogenblik waarop de administratieve 
maatregel wordt genomen en niet de plaats van de instelling die hem na zijn 
vrijheidsberoving opneemt ; het feit dat de opsluiting van de vreemdeling 
verlengd wordt heeft daarop geen invloed  (1). (Artt. 7, vierde lid, en 71, 
eerste lid, Vreemdelingenwet)

(m.)

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 7 augustus 2012.

  (1) Zie Cass. 26 nov. 2008, AR P.08.1616.F, AC 2008, nr. 674 ; Cass. 21 sept. 2010, AR 
P.10.1490.N, AC 2010, nr. 536.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

De persoon die in het bestreden arrest de naam M. N. draagt, vereen-
zelvigt zich met de eiser M. M., zoals hoger omschreven.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

De eiser, die op het ogenblik van het instellen van zijn beroep bijna 
twee maanden in het gerechtelijk arrondissement Luik is opgesloten, 
voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door zich territo-
riaal onbevoegd te verklaren, haar motiveringsplicht heeft miskend en 
artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet heeft geschonden.

Dit artikel bepaalt dat de vreemdeling die van zijn vrijheid is beroofd, 
beroep kan instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank 
van zijn verblijfplaats op het Belgisch grondgebied of van de plaats waar 
hij werd aangetroffen.

Wanneer de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht bepaald wordt 
door de verblijfplaats van de vreemdeling, dient daaronder begrepen 
te worden, de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop 
de administratieve maatregel wordt genomen en niet de plaats van de 
instelling die hem na zijn vrijheidsberoving opneemt. De omstandigheid 
dat de opsluiting van de vreemdeling verlengd wordt met toepassing van 
artikel 7, vierde lid, Vreemdelingenwet, heeft daarop geen invloed.

Het arrest stelt vast dat de eiser regelmatig in Berchem verblijft, waar 
hij op 15 mei 2012 werd aangetroffen, dat hij sedert die dag in Vottem 
is opgesloten, dat de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen op 4 juni 2012 zijn verzoek tot invrijheidstelling heeft afge-
wezen en dat de administratieve maatregel waarvan hij het voorwerp is, 
op 13 juli 2012 is verlengd.

De appelrechters, die aldus oordelen dat de raadkamer van de recht-
bank van eerste aanleg te Luik en, bijgevolg, de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, niet bevoegd waren om kennis te nemen van het beroep van 
de eiser, omkleden hun beslissing regelmatig met redenen en verant-
woorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

12 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijklui-
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dende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Charpentier (bij de balie te Hoei).

N° 461

2o kamer — 12 september 2012
(P.12.1539.F)

1o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLGemeeN. — 
STraFZakeN. — DuBBeLZINNIGe moTIVerING. — BeGrIP.

2o VoorLoPIGe HecHTeNIS. — HaNDHaVING. — aaNwIjZINGeN VaN 
ScHuLD. — VerkLarINGeN VaN De INVerDeNkINGGeSTeLDe.

1o Onder dubbelzinnigheid van de motivering wordt de reden verstaan die op 
dubbele wijze uitgelegd kan worden ; volgens de ene uitleg is de bekritiseerde 
overweging wettig, volgens de andere is dat niet het geval  (1).

2o De artikelen 2bis van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech tenis 
en 47bis van het Wetboek van Strafvordering, verbieden niet om de aanwijzingen 
van schuld te baseren op verklaringen die een inverdenkinggestelde spontaan 
aan de politie aflegt, nog vóór zijn ondervraging. (Art. 47bis, Wetboek van 
Strafvordering ; Art. 2bis, Wet Voorlopige Hechtenis)

(P.)

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 28 augustus 2012, op verwij-
zing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 14 augustus 2012.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Onder dubbelzinnigheid van de motivering wordt de reden verstaan 
die op twee manieren uitgelegd kan worden. Volgens de ene uitleg is de 
bekritiseerde overweging wettig, volgens de andere is dat niet het geval.

De eiser voert aan dat de motivering van het arrest hem niet in staat 
stelt uit te maken te maken of de zelfbeschuldigende uitspraken die hij 

  (1) Zie Cass. 15 feb. 2002, AR C.00.0345.F, AC 2002, nr. 109.
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gedaan zou hebben, worden beschouwd als een overtollige schuldaanwij-
zing, of als een niet-exclusief hoofdbestanddeel, of als een aanvullend 
bestanddeel of als een neutraal bestanddeel van de schuld.

Die kritiek houdt geen verband met de dubbelzinnigheid van de moti-
vering die tot cassatie kan leiden.

Dit onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het is niet tegenstrijdig te beslissen dat woorden die tussen de speur-
ders en de verdachte zijn gewisseld, geen deel uitmaken van het verhoor 
zoals dat door artikel 47bis Wetboek van Strafvordering is geregeld, 
maar van de informatie vooraf waarin dit artikel “bij de aanvang”, dus 
vóór de aanvang van het eigenlijke verhoor, voorziet.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

In antwoord op de conclusie van de eiser waarin het bestaan wordt 
betwist van schuldaanwijzingen, oordelen de appelrechters dat die 
aanwijzingen voortvloeien uit de vaststellingen van de speurders die 
berichten over de spontane uitlatingen van de eiser en sommige verkla-
ringen van zijn vriendin, aan wie hij, in staat van dronkenschap, verteld 
zou hebben dat hij hun gemeenschappelijk kind had betast.

Die overwegingen schenden artikel 23, 4o, Voorlopig Hechteniswet niet.
Dit onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert aan dat de onnauwkeurigheid van de motivering van 
het arrest het recht van verdediging miskent, in zoverre die motivering 
niet in staat stelt uit te maken welke aanwijzingen van schuld tegen de 
eiser in aanmerking zijn genomen.

Zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt, zijn de redenen van 
het arrest niet onnauwkeurig.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Derde middel

De eiser voert aan dat het hof van beroep de artikelen 2bis Voorlopige 
Hechteniswet en 47bis Wetboek van Strafvordering schendt, doordat het 
zijn beslissing grondt op de verklaringen van de eiser aan de politie-
agenten, aangezien die waren afgenomen zonder voorafgaand overleg 
met een advocaat.

De aangevoerde wetsbepalingen verbieden niet om de aanwijzingen 
van schuld te gronden op verklaringen die een inverdenkinggestelde nog 
vóór zijn ondervraging spontaan aan de politie aflegt.

Het middel faalt naar recht.

Vierde middel

Het middel verwijt het arrest het begrip verhoor te miskennen zoals 
het bedoeld wordt in het voormelde artikel 47bis, door te oordelen dat de 
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eerste verklaringen van de eiser waren afgelegd als een spontane reactie 
op de beknopte voorafgaande mededeling van de feiten waarover hij zou 
worden verhoord, overeenkomstig § 1, 1, van die bepaling.

Het middel, dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de 
appelrechters of een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof niet 
bevoegd is, is niet ontvankelijk. 

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 tot de kosten.

12 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bruno 
(bij de balie te Charleroi) en de heer Henrotte (bij de balie te Brussel).

N° 462

2o kamer — 12 september 2012

(P.12.1540.F)

1o oNDerZoek IN STraFZakeN. — oNScHeNDBaarHeID VaN De woNING. — oP 
HeTerDaaD VaSTGeSTeLD mISDrIjF. — HuISZoekING. — woNING VaN De INVerDeN-
kINGGeSTeLDe. — SameNwooNST. — ToeSTemmING VaN De SameNwoNeNDe.

2o GroNDweT. — GroNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 15. — 
oNScHeNDBaarHeID VaN De woNING. — oP HeTerDaaD VaSTGeSTeLD mISDrIjF. 
— HuISZoekING. — woNING VaN De INVerDeNkINGGeSTeLDe. — SameNwooNST. — 
ToeSTemmING VaN De SameNwoNeNDe.

3o wooNPLaaTS. — oNScHeNDBaarHeID. — oP HeTerDaaD VaSTGeSTeLD 
mISDrIjF. — HuISZoekING. — woNING VaN De INVerDeNkINGGeSTeLDe. — SameN-
wooNST. — ToeSTemmING VaN De SameNwoNeNDe.

1o, 2o en 3o De hulpofficieren van gerechtelijke politie van de procureur des 
Konings kunnen, in geval van ontdekking op heterdaad, een huiszoeking 
verrichten in de woning van de inverdenkinggestelde ; wanneer in een 
gemeenschappelijke verblijfplaats een huiszoeking wordt verricht nadat bij 
een samenwonende een misdrijf op heterdaad is vastgesteld, is de toestemming 
van de ander niet vereist. (Art. 15, Grondwet ; art. 36, Wetboek van Straf-
vordering)

(a.)
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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 30 augustus 2012.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste en tweede middel

De eiser verwijt de appelrechters dat zij het tegen hem uitgevaardigde 
bevel tot aanhouding regelmatig hebben verklaard hoewel het ingevolge 
een onwettige huiszoeking is verleend. Het middel voert desbetreffend 
aan dat in het geval van de eiser de voorwaarden voor een ontdekking 
op heterdaad niet vervuld waren en dat deze niet met die huiszoeking 
heeft ingestemd.

Artikel 15 Grondwet stelt dat geen huiszoeking kan plaatshebben dan 
in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Met toepassing van artikel 36 Wetboek van Strafvordering, kunnen de 
hulpofficieren van gerechtelijke politie van de procureur des Konings, 
in geval van ontdekking op heterdaad, een huiszoeking verrichten in de 
woning van de inverdenkinggestelde.

Wanneer in een gemeenschappelijke verblijfplaats een huiszoeking 
wordt verricht nadat bij een samenwonende een misdrijf op heterdaad is 
vastgesteld, is de toestemming van de ander niet vereist.

In zoverre de middelen het tegendeel aanvoeren, falen zij naar recht.
De appelrechters, die oordelen dat de huiszoeking in de woning van de 

inverdenkinggestelde regelmatig was, aangezien het tevens de woning 
van een mede-inverdenkinggestelde was die betrapt werd bij een verkoop 
van verdovende middelen op de openbare weg, verantwoorden hun beslis-
sing naar recht.

De middelen kunnen wat dat betreft niet worden aangenomen.

Derde middel

Het middel voert de schending aan van artikel 6bis Drugswet. De eiser 
voert aan dat het arrest niet kon beslissen dat de huiszoeking in de 
woning van de eiser regelmatig was, aangezien er vooraf geen ernstige 
aanwijzing bestond dat hij betrokken was bij de verkoop van verdovende 
middelen en dat hij niet met die huiszoeking had ingestemd.

Aangezien de appelrechters naar recht hebben beslist dat de huiszoe-
king regelmatig was op grond van de ontdekking op heterdaad en niet 
op grond van de aangevoerde bepaling, is het middel niet ontvankelijk 
bij gebrek aan belang. 
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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 tot de kosten.

12 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. 
Luypaerts (bij de balie te Verviers) en de heer Carreau (bij de balie te 
Brussel).

N° 463

1o kamer — 13 september 2012
(C.10.0226.F)

aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — HerSTeLPLIcHT. 
— ZakeN. — mINDerjarIG kIND. — BewaarDer. — BeGrIP.

Bewaarder van een zaak is degene die voor eigen rekening ervan gebruik 
maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van toezicht, 
leiding en controle  (1). (Art. 1384, eerste lid, BW).

(S.a. GeNeraLI BeLGIum T. m. e.a., IN TeGeNwoorDIGHeID VaN m.)

  (1) Cass. 9 dec. 2011, AR C.11.0015.F, arrest niet gepubliceerd. Het Hof heeft het 
begrip “bewaring” getoetst in het geval van een minderjarig kind dat per vergissing de 
handrem had losgemaakt van een voertuig waarin het, buiten medeweten van de eige-
naar, was binnengedrongen. In zijn conclusie beschouwde het O.M. dat de bewaarder 
degene is die op zelfstandige wijze over de zaak beschikt. Zo zal degene die het recht 
heeft om instructies te geven over het gebruik dat van de zaak gemaakt moet worden, 
als bewaarder beschouwd worden. Dat recht hoeft niet noodzakelijkerwijs daadwerke-
lijk te worden uitgeoefend op het ogenblik dat de schade zich voordoet : de bewaarder 
moest op dat ogenblik enkel leiding kunnen blijven voeren over het gebruik dat van de 
zaak gemaakt moest worden en hij moest dus de leiding over de zaak behouden hebben. 
Intellectuele leiding vereist het recht om bevel te voeren over de zaak ; dat recht kan 
ook uitgeoefend worden wanneer de titularis de zaak niet daadwerkelijk in zijn bezit 
heeft ; het gaat om een intellectuele leiding over de zaak waardoor zij “gecontroleerd” 
kan worden. Hoewel bewaring, die gedefinieerd wordt als het recht van leiding en 
controle op de zaak, niet in verband wordt gebracht met het onderscheidingsvermogen, 
veronderstelt zij niettemin het verstandelijke vermogen om op zelfstandige wijze over 
de zaak te beschikken (DuBuISSoN, “La garde de la chose… pour des prunes”, RCJB, 2006, 
p. 23-24). De Franse rechtsleer heeft het begrip “minderjarige bewaarder” aanvaard, op 
grond dat ouderlijk gezag niet verhindert dat de minderjarige leiding en controle heeft 
over de zaken die hij gebruikt. Het Franse Hof van Cassatie heeft voor die oplossing 
gekozen in een arrest van 14 maart 1963, door te oordelen dat het hof van beroep terecht 
had beslist dat een oudere tiener de bewaarder van zijn bromfiets was (Rev. trim. dr. 
civ., 1964, p. 117). In de Franse rechtspraak wordt de bewaring van de zaak doorgaans 
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arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 26 oktober 2009 
door de rechtbank van eerste aanleg te Luik in hoger beroep is gewezen.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel (subsidiair)

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk 

de rechter ambtshalve geen betwisting mag opwerpen die geen verband houdt 
met de openbare orde en waarvan de partijen in hun conclusie het bestaan hebben 
uitgesloten.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis stelt de volgende feiten vast : 1. de verweerder heeft bij 
de eiseres een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeen-
komst “privéleven” gesloten ; luidens die polis zijn de minderjarige kinderen van 
de verzekeringnemer die niet bij hem inwonen, gedurende de tijd dat zij onder zijn 
bewaring staan bijkomend verzekerd ; artikel A.7 van de algemene voorwaarden 
van de polis “vermeldt de uitgesloten schadegevallen die niet gedekt zijn ; daar-
onder valt ook de schade aan roerende of onroerende goederen en aan dieren 
die de verzekerde onder zijn bewaking heeft” ; 2. op 17 september 2006 bracht de 
verweerder, samen met zijn zoon G., een jongen van 16 jaar die niet bij hem 
inwoonde, een bezoek aan de verweerster, die een Ferrari cabrio bezat ; dit voer-
tuig werd teruggevonden in een gracht, lager gelegen dan de plaats waar de 
verweerster het had geparkeerd ; volgens de verweerster en de ouders van G., zou 
laatstgenoemde de handrem bij vergissing hebben losgemaakt ; 3. de verweerster 
stelde tegen de ouders van G. en tegen de eiseres een vordering tot vergoeding van 
haar schade in ; de verweerder stelde tegen de eiseres een vordering tot vrijwaring 
in ; laatstgenoemde stelde tegen de moeder van G., hier tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij, een vordering tot vrijwaring in tot beloop van 
de helft van de mogelijke veroordelingen.

toegekend aan de personen die voor het kind verantwoordelijk zijn, op grond dat zij het 
recht van leiding en controle over de zaak hebben behouden. Zo kan een minderjarig 
kind van 12 jaar dat zonder begeleiding met de fiets rijdt gerust als de bewaarder van 
de zaak beschouwd worden, maar hetzelfde geldt niet voor een kind van vier jaar dat 
onder toezicht van zijn ouders met de fiets leert rijden. In diezelfde zin is een kind dat 
twee dozen lucifers bemachtigt buiten medeweten van zijn moeder, niet de bewaarder 
van die doosjes. Slechts één keer, in een arrest van 13 juni 1967 van het hof van beroep 
te Luik (RGAR, 1968, nr. 8011), schijnt het probleem van het kind als bewaarder van de 
zaak te zijn gerezen. Toen heeft het hof beslist dat het kind niet de bewaarder van de 
zaak kon zijn, aangezien het kind het genot van het racket slechts tijdelijk heeft gehad, 
met name tijdens het spel, en dat de appellant de bewaring niet had overgedragen. De 
zaak kan trouwens nooit op een dergelijke wijze aan een minderjarige worden overge-
dragen (meINerTZHaGeN-LImPeNS, “Subordination et conjugaison verticale en matière de 
responsabilité quasi délictuelle”, RCJB, 1985, p. 223-224).
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Het bestreden vonnis beslist vervolgens dat, “om uit te maken of de verze-
kerde een roerend goed onder zijn bewaring heeft” in de zin van artikel A.7 van de 
algemene voorwaarden van de door de verweerder ondertekende polis, “verwezen 
moet worden naar het begrip “bewaring” zoals het voortvloeit uit artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek”, en erkent dat de eiseres aan de verweer-
ster alle excepties mag tegenwerpen die zij aan de verweerder, haar verzekerde, 
kan tegenwerpen,

en beslist dat de eiseres de verweerder dekking moet verlenen ; veroordeelt 
de eiseres, in solidum met de verweerder en de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij, tot betaling, aan de verweerster, van het bedrag van 
26.900,90 euro, vermeerderd met de interest en de kosten ; veroordeelt de eiseres 
in de kosten van de verweerder.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenen :

“Bewaarder van een zaak is degene die voor eigen rekening ervan gebruik 
maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van toezicht, 
leiding en controle […]. De enige omstandigheid dat de zaak, op het ogenblik 
van het schadelijke feit, in het bezit van de schadeverwekker was of door hem 
gebruikt werd, volstaat niet om hem als bewaarder van die zaak te beschouwen. 
Er moet sprake zijn van intellectuele leiding over de zaak, waardoor hij de 
werking en het gebruik ervan heeft kunnen beheersen, al was het maar op een 
abstracte manier, en zelfs zonder dat hij de zaak daadwerkelijk in zijn bezit had 
[…]. Dit is te dezen niet het geval. Het enkele feit dat G., zoals zijn ouders en [de 
verweerster] aanvoeren, zonder met goed gevolg te worden tegengesproken, de 
handrem heeft losgemaakt, maakt van hem niet de bewaarder van het voertuig. 
Aangezien G. de Ferrari op het ogenblik van het schadegeval niet in bewaring 
had, kan [de eiseres] niet worden gevolgd in haar argument dat zij, met toepas-
sing van artikel A.7, geen dekking hoeft te verlenen”.

Grieven

Eerste onderdeel

Bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burger-
lijk Wetboek, is degene die voor eigen rekening ervan gebruik maakt, het genot 
ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van toezicht, leiding en controle. 
Het ontlenen van een zaak buiten medeweten en tegen de wil van de eigenaar 
van die zaak leidt tot overdracht van de bewaring van die zaak. De eigenaar van 
een zaak die buiten zijn medeweten en tegen zijn wil wordt ontleend, is immers 
niet meer in staat zijn recht van toezicht, leiding en controle over die zaak uit te 
oefenen. Dat recht wordt de facto door de ontlener uitgeoefend, ook al maakt hij 
slechts beperkt gebruik van de zaak.

Te dezen hebben alle partijen erkend dat G. buiten medeweten en tegen de wil 
van de verweerster in haar voertuig heeft plaatsgenomen, dat hij de handrem 
heeft losgemaakt zodat het voertuig, zoals het bestreden vonnis vaststelt, in een 
gracht is terechtgekomen, lager dan waar de verweerster het had geparkeerd. Uit 
geen enkele reden van het bestreden vonnis blijkt dat G. de toestemming van de 
verweerster zou hebben gekregen om in het voertuig plaats te nemen en dat hij 
dit niet buiten haar medeweten zou hebben gedaan.

Het bestreden vonnis, dat niettemin beslist dat G. niet de bewaarder van het 
voertuig was in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
omdat hij alleen de handrem had losgemaakt en bijgevolg niet “de intellectuele 
leiding over de zaak had, waardoor hij de werking en het gebruik ervan heeft 
kunnen beheersen”, en dat daarom beslist dat de eiseres niet kan weigeren haar 
dekking te verlenen, zoals bepaald in artikel A.7 van de algemene voorwaarden 
van de polis die de verweerder heeft ondertekend voor de schade aan de roerende 
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goederen die een verzekerde onder zijn bewaring heeft, het bestreden vonnis 
miskent het begrip bewaring van een zaak in de zin van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, en schendt bijgevolg die wetsbepaling.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste onderdeel

Bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burger-
lijk Wetboek, is degene die voor eigen rekening ervan gebruik maakt, 
het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van toezicht, 
leiding en controle.

Het bestreden vonnis, dat vermeldt dat “De enige omstandigheid dat 
de zaak, op het ogenblik van het schadelijke feit, in het bezit van de 
schadeverwekker was of door hem gebruikt werd, volstaat niet om hem 
als bewaarder van die zaak te beschouwen. Er moet sprake zijn van intel-
lectuele leiding over de zaak, waardoor hij de werking en het gebruik 
ervan heeft kunnen beheersen, al was het maar op een abstracte manier, 
en zelfs zonder dat hij de zaak daadwerkelijk in zijn bezit had […]. Dit 
is te dezen niet het geval”, daar G. alleen per vergissing de handrem had 
losgemaakt van verweersters voertuig, waarin hij zonder medeweten 
van laatstgenoemde en zonder haar toestemming was binnengedrongen.

Het bestreden vonnis heeft op grond van die vaststelling naar recht 
kunnen beslissen dat de bewaring van het voertuig, op het ogenblik dat 
de schade zich heeft voorgedaan, niet was overgedragen aan G.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

13 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en 
mevr. Oosterbosch.

N° 464

1o kamer — 13 september 2012
(C.11.0172.F)

1o BeVoeGDHeID eN aaNLeG. — INTerNaTIoNaLe BeVoeGDHeID. — 
VerorDeNING (eG) Nr. 44/2001 VaN De raaD VaN 22 DecemBer 2000 BeTreFFeNDe 
De recHTerLIjke BeVoeGDHeID, De erkeNNING eN De TeNuITVoerLeGGING VaN 
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BeSLISSINGeN IN BurGerLIjke eN HaNDeLSZakeN. — arTIkeL 22, 1, TweeDe LID. 
— excLuSIeVe BeVoeGDHeID. — oNroereNDe recHTeN eN Huur VaN oNroereNDe 
GoeDereN. — BeGrIP.

2o BeVoeGDHeID eN aaNLeG. — INTerNaTIoNaLe BeVoeGDHeID. — 
VerorDeNING (eG) Nr. 44/2001 VaN De raaD VaN 22 DecemBer 2000 BeTreFFeNDe 
De recHTerLIjke BeVoeGDHeID, De erkeNNING eN De TeNuITVoerLeGGING VaN 
BeSLISSINGeN IN BurGerLIjke eN HaNDeLSZakeN. — arTIkeL 22, 1. — excLuSIeVe 
BeVoeGDHeID. — VorDerING ToT VeroorDeLING ToT oNDerTekeNING VaN eeN 
akTe VaN oVerDracHT VaN oNVerDeeLDe recHTeN IN eeN PaND. — VorDerING 
GeGroND oP eeN coNTracTueLe VerBINTeNIS.

3o NIeuwe VorDerING. — BeScHIkkING BeTreFFeNDe De uITBreIDING oF wIjZI-
GING VaN De VorDerING. — aarD. — GeVoLG.

4o oPeNBare orDe. — NIeuwe VorDerING. — BeScHIkkING BeTreFFeNDe De 
uITBreIDING oF wIjZIGING VaN De VorDerING. — aarD. — GeVoLG.

1o De exclusieve bevoegdheid van de gerechten van de Verdragsluitende 
lidstaat waar het pand gelegen is, betreft niet het geheel van de vorde-
ringen die betrekking hebben op onroerende zakelijke rechten, maar alleen 
die welke zowel binnen het toepassingsgebied van dat verdrag vallen als 
die welke tot de rechtsvorderingen behoren die ertoe strekken de omvang, 
de hoedanigheid, de eigendom of het bezit van een onroerend goed of het 
bestaan van andere zakelijke rechten op dit onroerend goed vast te stellen en 
de rechthebbenden de bescherming van de aan hun titel verbonden bevoegd-
heden te verzekeren  (1). (Art. 22, 1), EEX-verordening)

2o Een vordering tot veroordeling tot ondertekening van een akte van over-
dracht van onverdeelde rechten in een pand, die haar grondslag vindt in de 
uitvoering van een contractuele verbintenis, is geen geschil inzake onroe-
rende goederen in de zin van artikel 22, 1, van de Verordening van de raad 
van 22 december 2000  (2). (Art. 22, 1), EEX-verordening)

3o en 4o Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is noch een bepaling van 
openbare orde noch een dwingende bepaling ; de rechter hoeft dus niet 
ambtshalve na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld 
zijn (3). (Art. 807, Gerechtelijk Wetboek)

(F. T. r.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 15 oktober 2010 in 
hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 14 mei 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. van het O.M. in Pas., 2012, nr. 464.
  (2), (3) Zie voetnoot 1.
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II. caSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert drie middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 Grondwet ;

— de artikelen 1, inzonderheid § 2, a), 22, inzonderheid § 1, en 25 van de verorde-
ning 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegd-
heid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken ;

— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een internationale rechtsnorm die 
rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorde voorrang moet krijgen op 
het interne recht.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis heeft het volgende vastgesteld : 1. de partijen zijn op 
29 februari 2000 met name overeengekomen dat de eiser aan de verweerster 
een onderhoudsuitkering na echtscheiding van 619,73 euro (25.000 frank) zou 
uitkeren en dat hij zijn onverdeelde rechten op het pand, gelegen te P. (Frank-
rijk), zou overdragen ; 2. de echtscheiding van de partijen werd uitgesproken bij 
vonnis van 6 april 2000 ; 3. “de partijen hebben, bij proces-verbaal van vrijwil-
lige verschijning, (voor de vrederechter van het kanton Bergen) op 26 oktober 
2000 gevraagd “het akkoord te bekrachtigen dat zij bereikt hebben over de 
onderhoudsuitkering van 25.000 frank die (de eiser aan de verweerster), krach-
tens artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, met ingang van 1 januari 2000 
verschuldigd is”” ; 4. de verweerster heeft, bij een voor de vrederechter inge-
stelde tussenvordering, gevorderd om de eiser, in hoofdorde, te veroordelen 
tot betaling van een maandelijkse uitkering van 619,73 euro (25.000 frank), te 
rekenen vanaf de overschrijving van de echtscheiding, en tot ondertekening, 
binnen de maand na de betekening van het te wijzen vonnis, van de akte tot 
overdracht van zijn rechten in het pand te P., overeenkomstig het akkoord 
van 29 februari 2000.

Het bestreden vonnis 1. bevestigt de beslissing van de vrederechter, in zoverre 
laatstgenoemde de tussenvordering van de verweerster ontvankelijk heeft 
verklaard en heeft beslist dat “de eerste rechter bevoegd was om kennis te nemen 
van (de) (tussen)vordering, (in zoverre zij betrekking had op de overdracht van 
de onverdeelde rechten op een pand gelegen in Frankrijk), en (dat) de recht-
bank bevoegd is om van die vordering kennis te nemen in hoger beroep” en 2. 
“doet”, voor het overige, “uitspraak bij wege van nieuwe beschikkingen […] en 
veroordeelt (de eiser) om (aan de verweerster) vanaf 3 juli 2000 een uitkering na 
echtscheiding te betalen tot beloop van een geïndexeerd maandelijks bedrag van 
619,73 euro ; machtigt, conform de tussen de partijen gesloten overeenkomst van 
29 februari 2000, het verlijden van de authentieke akte van overdracht aan de 
eiseres, zonder opleg, van de onverdeelde rechten (van de eiser) op het onver-
deelde pand van de partijen, met name een bungalow opgericht op een perceel 
bouwgrond gelegen te P. (H.), gekadastreerd afdeling D, nr. 1663, C…, met een 
oppervlakte van 2 are 01 centiare, nummer 58, gelegen in het “parc résidentiel de 
loisirs “…””, zoals dat goed afgebeeld wordt op het plan dat gevoegd is bij de koop-
akte van 30 december 1990 en dat door de partijen is ondertekend ; veroordeelt (de 
eiser) tot ondertekening, binnen de maand na de betekening van het vonnis, van 
de voormelde akte tot overdracht van de rechten”.
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Het bestreden vonnis grondt die beslissing inzonderheid op de volgende redenen :

 “Het staat vast dat de partijen de zaak bij de eerste rechter aanhangig hebben 
gemaakt door een proces-verbaal van vrijwillige verschijning neer te leggen 
waarvan de bewoordingen duidelijk, helder en ondubbelzinnig zijn.

In dat proces-verbaal vragen zij het akkoord te bekrachtigen dat zij bereikt 
hebben over de onderhoudsuitkering die (de eiser), krachtens artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek, aan (de verweerster) is verschuldigd.

Die overeenkomst blijkt uit de neerlegging van het proces-verbaal op de zitting 
van 26 oktober 2000, terwijl het vonnis dat de echtscheiding tussen de partijen 
uitspreekt, op 3 juli 2000 was overgeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand [...].

De overdracht van de onroerende rechten

Dit punt van de vordering werd ingediend bij conclusie voor de eerste rechter. 
(De eiser) betwist in hoger beroep de bevoegdheid van de rechtbank om van dat 
punt kennis te nemen, op grond dat die vordering tot overdracht van onverdeelde 
rechten geen samenhang vertoont met de oorspronkelijk vordering tot uitkering 
van onderhoud.

Vorderingen hangen samen wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat 
het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde oplossingen te 
vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden 
berecht (artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek).

De beoordeling van de samenhang is een feitelijke kwestie (A. koHL, Code judi-
ciaire, Jurisprudence, Classeur, nr. 30/1, uitg. La Charte).

De in artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde samenhang tussen 
verschillende vorderingen staat ter vrije beoordeling van de feitenrechter (Cass., 
25 januari 1991, AC 1990-1991, nr. 279).

Uit de uitleg van (de verweerster), die door (de eiser) op dat punt niet bekriti-
seerd wordt, blijkt dat bij het vaststellen van het overeengekomen bedrag van de 
uitkering na echtscheiding met name ook rekening werd gehouden met het feit 
dat (de eiser) zich bovendien ertoe had verbonden haar zijn rechten op het pand 
te P. over te dragen.

In de conclusie die (de eiser) op 5 maart 2002 heeft neergelegd ter griffie van 
het vredegerecht, vermeldde (de eiser) bovendien, zonder hierop kritiek uit te 
oefenen, dat het bedrag van 620 euro of 25.000 frank volgens (de verweerster) gekop-
peld was aan de overdracht, zonder opleg, aan (de verweerster) van zijn rechten op 
een pand gelegen te P. (Frankrijk). Dit is ook de teneur van het totaalakkoord 
dat de partijen oorspronkelijk hadden bereikt op 29 februari 2000.

De vordering van (de verweerster), die strekt tot uitvoering van die verbintenis 
van overdracht, hangt dus nauw samen met de uitvoering van het akkoord dat 
daarenboven werd bereikt over de betaling van een uitkering na echtscheiding. 
De samenhang tussen die vorderingen moet immers beoordeeld worden los van de 
litigieuze kwesties over de geldigheid van die verbintenissen.

De eerste rechter was bevoegd om van die vordering kennis te nemen met 
toepassing van de artikelen 30 en 566 Gerechtelijk Wetboek en de rechtbank kan 
van die vordering kennisnemen in hoger beroep.

De vordering van (de verweerster) is gegrond op de verbintenis die (de eiser) op 
29 februari 2000 is aangegaan om haar, zonder opleg, zijn onverdeelde rechten op 
het pand te P. over te dragen (cf. de officiële brief van mr. B., medeondertekend 
door mr. B., en de persoonlijke, handgeschreven verbintenis [van de eiser]).

(De eiser) voert aan dat die overeenkomst nietig is wegens schending van 
artikel 1595, 4o, Burgerlijk Wetboek, dat de overdracht van onverdeelde rechten 
tussen echtgenoten verbiedt, tenzij (...) de rechter hen hiertoe machtigt. De 
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eerste rechter heeft dat middel aangenomen, op grond dat die overeenkomst werd 
gesloten vóór de verbreking van de huwelijksband.

De overdracht van onverdeelde rechten tussen echtgenoten is op zich niet 
verboden : zij moet door de rechter worden toegestaan. “Rien ne pourrait faire 
obstacle à ce qu’une telle cession soit convenue entre les époux lors de leur 
divorce et à ce qu’ils fassent acter cette cession dans le jugement de divorce 
puisqu’elle ne sortira alors ses effets qu’au jour de la dissolution du mariage des 
parties” (J.-L. R., noot onder Brussel, 29 maart 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, 440).

Niet elke overeenkomst vóór echtscheiding is de facto nietig : zij heeft alleen 
verbindende kracht wanneer zij door de rechter wordt goedgekeurd. Zo heeft een 
overeenkomst die vóór de echtscheiding tussen de partijen wordt gesloten met 
het oog op de vaststelling van het bedrag van de uitkering na echtscheiding, 
bedoeld in (het oude) artikel 301 Burgerlijk Wetboek, slechts verbindende kracht 
indien ze wordt goedgekeurd door de rechter bij wie het geding tot echtscheiding 
aanhangig is (Cass., 14 november 1974). Zij zou even goed kunnen worden voor-
gelegd aan het toezicht — inzonderheid wanneer het gaat om een echtscheiding 
op grond van artikel 232 Burgerlijk Wetboek — en worden goedgekeurd door een 
andere rechter, wanneer die bijvoorbeeld kennisneemt van een geschil dat tussen 
de partijen is gerezen met betrekking tot de uitvoering van hun overeenkomst 
(Brussel, 29 maart 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, p. 428 en volgende, inz. p. 435).

(De verweerster) heeft voor de eerste rechter en ook nog voor de rechtbank 
aangevoerd, zonder op dit punt te zijn tegengesproken, dat de partijen de echt-
scheidingsrechter gevraagd hebben hun akkoord over het bedrag van de uitkering 
na echtscheiding en over de overdracht, zonder opleg, van de onverdeelde rechten 
(van de eiser) op het pand te P. te bekrachtigen.

Uit het onderzoek van het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt, volgt dat 
de rechter bij wie het geding tot echtscheiding aanhangig was, geen akte heeft 
genomen van die vordering en dat hij geen uitspraak heeft gedaan met het oog op 
de bekrachtiging van dat akkoord.

Toch blijft het een feit dat de partijen een akkoord hebben bereikt en dat zij 
dat akkoord aan de echtscheidingsrechter hebben voorgelegd ter goedkeuring. Bij 
gebrek aan goedkeuring door die rechter kon het akkoord over de overdracht van 
onverdeelde rechten dus ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerste rechter.

(De eiser) voert geen enkel middel aan om zich tegen de goedkeuring van die 
overdracht te verzetten.

Aangezien er geen grond bestaat om die goedkeuring te weigeren, moet (de 
eiser) veroordeeld worden tot ondertekening van die akte van overdracht. [...]

De vordering (van de verweerster), die voor het overige ertoe strekt voor recht 
te doen zeggen dat het vonnis zal gelden als authentieke akte van overdracht 
van de litigieuze rechten (van de eiser) indien hij die akte van overdracht niet 
ondertekent binnen de maand na de betekening van het vonnis, kan echter voor 
problemen zorgen met betrekking tot de plaats waar het litigieuze pand gelegen 
is. Er moet immers rekening worden gehouden met de bepalingen van internati-
onaal recht die van toepassing zijn op de gedwongen tenuitvoerlegging, op Frans 
grondgebied, van een Belgische rechterlijke beslissing over een pand dat gelegen 
is in Frankrijk. Aangezien de partijen hierover geen tegenspraak hebben gevoerd, 
moet de uitspraak hierover worden aangehouden en het debat dienaangaande 
worden heropend”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 1, § 1 en 2, van de verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 
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2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken bepaalt wat volgt :

 “1. Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht 
de aard van het gerecht. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, 
douanezaken of administratief-rechtelijke zaken.

2. Zij is niet van toepassing op :

a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksgoederen-
recht, testamenten en erfenissen”.

Artikel 25 van de verordening 44/2001 bepaalt dat “het gerecht van een lidstaat 
waarbij een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor 
krachtens artikel 22 een gerecht van een andere lidstaat bij uitsluiting bevoegd 
is, zich ambtshalve onbevoegd verklaart”.

Die exceptie van onbevoegdheid is van openbare orde, zodat de rechter bij wie 
de zaak ten onrechte aanhangig is gemaakt, zich ambtshalve onbevoegd moet 
verklaren om van de zaak kennis te nemen, ook al heeft de verweerder artikel 25 
van de voormelde verordening niet aangevoerd.

Een van de in artikel 22 bedoelde gevallen van exclusieve bevoegdheid is de 
aangelegenheid van de “zakelijke rechten op onroerend goed” : in dat geval zijn 
alleen “de gerechten van de lidstaat waar het onroerend goed gelegen is” bevoegd 
(artikel 22, § 1, van de verordening 44/2001). 

Het in voormeld artikel 22, § 1, bedoelde begrip “zakelijke onroerende rechten” 
is door het Hof van Justitie van de Europese Unie zelf uitgelegd : in zijn arrest-
Reichert heeft het Hof beslist dat “de exclusieve bevoegdheid van de gerechten van 
de verdragsluitende staat waar het onroerend goed is gelegen, niet alle mogelijke 
rechtsvorderingen omvat die een zakelijk recht op onroerend goed betreffen, 
maar alleen die welke zowel binnen het toepassingsgebied (van de verorde-
ning 44/2001) vallen, als tot de rechtsvorderingen behoren die ertoe strekken de 
omvang, de hoedanigheid, de eigendom of het bezit van een onroerend goed of het 
bestaan van andere zakelijke rechten op dit onroerend goed vast te stellen en om 
de rechthebbenden de bescherming van de aan hun titel verbonden bevoegdheden 
te verzekeren” (arrest-Reichert van 10 januari 1990, C-115/88, Jur. H.v.J., 1990, I-27 ; 
beschikking G. t. C. van 5 april 2001, C-518/99). 

Zijn daarentegen niet beschouwd als vorderingen die betrekking hebben op 
“zakelijke rechten op onroerend goed” in de zin van artikel 22, § 1, van de veror-
dening 44/2001, de vordering tot ontbinding van verkoop van onroerend goed en 
tot betaling van schadevergoeding wegens die ontbinding (beschikking G. t. C., 
voormeld) en de door een schuldeiser ingestelde rechtsvordering die ertoe strekt 
dat een beschikkingshandeling betreffende een zakelijk recht op onroerend goed, 
waarvan hij stelt dat zij door zijn schuldenaar met bedrieglijke benadeling van 
zijn rechten is verricht, hem niet tegenstelbaar wordt verklaard op grond dat de 
zogenoemde “actio Pauliana” haar grondslag vindt in de schuldvordering, een 
persoonlijk recht van de schuldeiser jegens zijn schuldenaar waarmee de schuld-
eiser het hem eventueel toekomende verhaalsrecht op het vermogen van de 
schuldenaar kan veiligstellen . Wordt de vordering toegewezen, dan heeft zij tot 
gevolg dat alleen tegenover de schuldeiser geen beroep kan worden gedaan op de 
beschikkingshandeling die zijn schuldenaar met bedrieglijke benadeling van zijn 
rechten heeft verricht” (arrest-Reichert, voormeld).

Uit de voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schap volgt dat alleen de vordering die uitsluitend of op zijn minst hoofdzakelijk 
betrekking heeft op het bestaan, de geldigheid, de nietigheid, de ontbinding en de 
tegenstelbaarheid, aan derden, van een overeenkomst, niet beschouwd wordt als 
een “rechtsvordering die zakelijke rechten op onroerend goed betreffen”.
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Dit geldt niet voor de vordering waarvan het einddoel erin bestaat een onver-
deeldheid op een pand te doen eindigen, met name door de overdracht, aan één 
enkele mede-eigenaar, van alle rechten van de mede-eigenaar(s) van dat pand. 
Een dergelijke vordering, die hetzelfde doel heeft als een vordering tot verdeling 
— de overdracht, door een mede-eigenaar aan een andere mede-eigenaar, van het 
geheel van zijn onverdeelde rechten is immers een handeling die overeenkomt 
met een verdeling — vormt ontegenzeglijk een rechtsvordering die ertoe strekt 
de rechten van een partij op een onroerend goed te doen vaststellen en haar de 
bescherming van de aan haar titel verbonden voorrechten te verzekeren. Het gaat 
bijgevolg om een rechtsvordering waarvoor, krachtens voormeld artikel 22, § 1, 
van de verordening 44/2001, uitsluitend de gerechten van de Lidstaat waar het 
onroerend goed gelegen is, bevoegd zijn.

2. Te dezen stelt het bestreden vonnis wel vast dat de partijen gehuwd waren 
onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, 
maar blijkt noch uit de redenen van dat vonnis noch uit de andere stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, dat de tussenvordering die de verweerster heeft 
voorgelegd aan de eerste rechter — een vordering die betrekking had op de over-
dracht van de onverdeelde rechten van de eiser op een pand gelegen in Frankrijk 
— was ingesteld in het kader van de vereffening van het huwelijksvermogens-
stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten en evenmin 
dat het pand ooit deel heeft uitgemaakt van de gemeenschap van aanwinsten. 
Integendeel, het vonnis beslist dat de rechtbank, krachtens artikel 1595, eerste 
lid, 4o, Burgerlijk Wetboek, de overdracht van het onverdeeld aandeel van de 
eiser aan de verweerster moet toestaan, wat zou kunnen impliceren dat het niet 
ging om een gemeenschappelijk pand, daar de verdeling van de gemeenschap-
pelijke goederen in het kader van de vereffening van een gemeenschap of van 
een gemeenschap van aanwinsten (wegens echtscheiding, overlijden of wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel) niet valt onder de toepassing van voormeld 
artikel 1595, eerste lid, 4o.

Het bestreden vonnis stelt daarenboven vast dat de rechter die de echtschei-
ding tussen de partijen heeft uitgesproken “geen akte heeft genomen van (de) 
vordering” van de partijen, die strekte tot goedkeuring van hun akkoord “over de 
overdracht, zonder opleg, van de onverdeelde rechten (van de eiser) op het pand” 
en dat die echtscheidingsrechter “geen uitspraak heeft gedaan om dat akkoord 
goed te keuren”. Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis en van de proces-
stukken blijkt ten slotte dat de tussenvordering van de verweerster is ingesteld 
bij conclusie voor de vrederechter, bij wie de zaak oorspronkelijk aanhangig was 
gemaakt door een proces-verbaal van vrijwillige verschijning van 26 oktober 2000, 
nadat de echtscheiding van de partijen op 3 juli 2000 was overgeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand.

Uit het geheel van de aldus weergegeven vaststellingen volgt dat de tussen-
vordering van de verweerster, die ertoe strekte 1. de authentieke akte van de 
overdracht aan de verweerster, zonder opleg, van de onverdeelde rechten van de 
eiser op het pand te doen verlijden, 2. de eiser te doen veroordelen tot onderte-
kening van die akte van overdracht binnen de maand na de betekening van het 
te wijzen vonnis en 3. voor recht te doen zeggen dat het vonnis zou gelden als 
authentieke akte van overdracht van de litigieuze rechten indien de eiser de akte 
niet binnen voormelde termijn ondertekende, geen vordering was die betrekking 
had op de vereffening van een huwelijksvermogensstelsel, geen vordering was 
die deel uitmaakte van een echtscheidingsprocedure en geen vordering was die, 
op enige wijze, betrekking had op de staat of de bekwaamheid van personen. De 
tussenvordering van de verweerster is dus niet één van de gevallen die krachtens 
paragraaf 2 van artikel 1 van de verordening 44/2001, buiten het toepassingsgebied 
van die verordening vallen.
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Aangezien één van de punten van de vordering (onlosmakelijk verbonden met 
de andere punten) ertoe strekte een eigendomstitel aan de verweerster toe te 
kennen — hetzij in de vorm van een authentieke akte van overdracht, hetzij in 
de vorm van een vonnis dat als akte geldt — zodat zij haar rechten als enige eige-
naar op het ooit onverdeelde pand kan doen gelden, moet die vordering beschouwd 
worden als een vordering die “zakelijke rechten op onroerend goed” betreft in de 
zin van 22, § 1, van de verordening 44/2001.

De rechtbank moest de Belgische hoven en rechtbanken dus ambtshalve onbe-
voegd verklaren, aangezien de tussenvordering van de verweerster, krachtens de 
reeds vermelde bepalingen van de verordening 44/2001, uitsluitend behandeld kon 
worden door de gerechten van de Lidstaat waar het onroerend goed gelegen was, 
in dit geval dus de Franse gerechten.

Het vonnis, dat zich bevoegd verklaart om van die vordering kennis te nemen, 
miskent bijgevolg de regel volgens welke de rechter van een Lidstaat zich ambts-
halve onbevoegd moet verklaren wanneer hij kennisneemt van een geschil waar-
voor uitsluitend een gerecht van een andere Lidstaat bevoegd is (schending van 
artikel 25 van de verordening 44/2001 en miskenning van het in de aanhef van 
het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel) en schendt de bepalingen van de 
voormelde verordening, waaruit volgt dat de vordering die wordt ingesteld na 
de ontbinding van het huwelijk en die ertoe strekt 1. machtiging te verlenen 
tot het verlijden van de akte van overdracht, door een ex-echtgenoot aan de 
andere echtgenoot, van zijn onverdeelde rechten op een pand, 2. de overdrager 
te veroordelen tot ondertekening van de authentieke akte van overdracht en 
3. voor recht te doen zeggen dat het vonnis als authentieke akte van overdracht 
zal gelden indien de overdrager een dergelijke akte niet ondertekent binnen de 
door de rechter vastgestelde termijn, een vordering is die betrekking heeft op 
onroerende zakelijke rechten, waarvan uitsluitend de gerechten van de plaats 
waar het pand gelegen is, kennis kunnen nemen (schending van de artikelen 22, 
inzonderheid § 1, en 25 van de verordening 44/2001, en miskenning van het in de 
aanhef van het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).

Het bestreden vonnis miskent ook de regel volgens welke de vordering, die 
ertoe strekt 1. machtiging te verlenen tot het verlijden van de akte van over-
dracht, door een ex-echtgenoot aan de andere echtgenoot, van zijn onverdeelde 
rechten op een pand, 2. de overdrager te veroordelen tot ondertekening van de 
authentieke akte van overdracht en 3. voor recht te doen zeggen dat het vonnis 
als authentieke akte van overdracht zal gelden indien de overdrager een derge-
lijke akte niet ondertekent binnen de door de rechter vastgestelde termijn, niet 
valt onder de exceptie bepaald in artikel 1, § 2, a), van de verordening 44/2001, 
wanneer die vordering werd ingesteld na de uitspraak van de echtscheiding van 
de voormalige echtgenoten door een rechtbank en na de overschrijving van het 
echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand en niet is inge-
steld binnen het kader van de volledige vereffening van het huwelijksvermogens-
stelsel van de voormalige echtgenoten (schending van alle in de aanhef van het 
middel bedoelde bepalingen van de verordening 44/2001 en miskenning van het in 
de aanhef van het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).

Tweede onderdeel

De redenen van het bestreden vonnis zouden op zijn minst kunnen betekenen dat, 
ofwel (eerste uitlegging) het pand de gemeenrechtelijke onverdeelde eigendom 
was van twee echtgenoten die gehuwd waren onder een stelsel van scheiding van 
goederen (met bijkomende gemeenschap van aanwinsten, waarvan het pand geen 
deel uitmaakte), zodat de overdracht van de onverdeelde rechten van de eiser op 
dat pand geen verrichting was die paste binnen het kader van de volledige veref-
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fening van het huwelijksvermogensstelsel van de ex-echtgenoten, hetzij (tweede 
uitlegging) dat het pand deel uitmaakte van de gemeenschap van aanwinsten, 
zodat de akte, die overeenkomt met een verdeling en waarvan de verweerster de 
uitvoering vordert, een gedeeltelijke verdeling van de goederen uit een voorma-
lige huwelijksgemeenschap vormt. Aangezien het bestreden vonnis onwettig zou 
zijn in de eerste uitlegging (omdat het in dat geval de regel van de exclusieve 
bevoegdheid van de Franse gerechten miskent, zoals die regel voortvloeit uit de 
bepalingen van de in de aanhef van het middel bedoelde verordening 44/2001) en 
wettig zou zijn in de tweede uitlegging [omdat in dat geval artikel 1, § 2, a), van 
de verordening 44/2001 niet van toepassing is op de vordering], kan het Hof, wegens 
de dubbelzinnigheid van de voormelde redenen, geen wettigheidstoezicht houden, 
wat aldus neerkomt op een gebrek aan redengeving (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 Grondwet ;

— de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1469, inzonderheid tweede lid, en 1595, 
eerste lid, 4o, Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 5, 9, 30, 565, inzonderheid tweede lid, 2o, en derde lid, 566, 569, 
inzonderheid 1o en 4o, 577, inzonderheid eerste lid, 602, 1o, 639, 640, 643, 774, 807, 1068, 
1070 en 1138, 3o, Gerechtelijk Wetboek ;

— algemeen rechtsbeginsel, dat met name wordt toegepast in artikel 774 van 
het Gerechtelijk Wetboek en krachtens hetwelk de rechter, met eerbiediging van 
het recht van verdediging, de rechtsnorm dient te bepalen die van toepassing is 
op de voor hem gebrachte vordering en die norm dient toe te passen.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis heeft het volgende vastgesteld : 1. de partijen zijn op 
29 februari 2000 met name overeengekomen dat de eiser aan de verweerster een 
onderhoudsuitkering van 619,73 euro (25.000 frank) zou uitkeren en dat hij zijn 
onverdeelde rechten op het pand, gelegen te P. (Frankrijk), zonder opleg zou 
overdragen ; 2. de echtscheiding van de partijen werd uitgesproken bij vonnis van 
6 april 2000 ; 3. “de partijen hebben, bij proces-verbaal van vrijwillige verschij-
ning, (voor de vrederechter van het kanton Bergen) op 26 oktober 2000 gevraagd 
“het akkoord te bekrachtigen dat zij bereikt hebben over de onderhoudsuitke-
ring van 25.000 frank die (de eiser aan de verweerster), krachtens artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek, met ingang van 1 januari 2000 verschuldigd is” ; 4. de 
verweerster heeft, bij een voor de vrederechter ingestelde tussenvordering, gevor-
derd om de eiser, in hoofdorde, te veroordelen tot betaling van een maandelijkse 
uitkering van 619,73 euro (25.000 frank), te rekenen vanaf de overschrijving van de 
echtscheiding, en tot ondertekening, binnen de maand na de betekening van het 
te wijzen vonnis, van de akte tot overdracht van zijn rechten in het pand te P., 
overeenkomstig het akkoord van 29 februari 2000.

Het bestreden vonnis beschikt vervolgens afwijzend op de conclusie waarin de 
eiser aanvoerde dat “de rechtbank […] kennisgenomen heeft van een vordering 
tot levensonderhoud en niet van een vordering tot opheffing van de onverdeeld-
heid van een in Frankrijk gelegen pand. Zoals uit het gedinginleidende proces-
verbaal van vrijwillige verschijning blijkt, is het nooit de bedoeling geweest om 
de opheffing van de onverdeeldheid van dat goed te verbinden met de vaststel-
ling van het bedrag van een mogelijke onderhoudsuitkering. Aangezien het dus 
niet om een samenhangende vordering gaat, is de rechtbank […] niet bevoegd 
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om kennis te nemen van die vordering. (De verweerster) beweert bovendien dat 
het akkoord over de overdracht gegrond is op de akte van februari 2000, die dus 
is opgemaakt vóór de echtscheiding van de partijen. Artikel 1595, 4o, Burgerlijk 
Wetboek verbiedt echter de overdracht van onverdeelde rechten tussen echtge-
noten, behalve in geval van openbare verkoping of machtiging van de rechter. 
De rechtbank heeft voor die verkoop te dezen geen machtiging verleend, zodat 
het akkoord waarop (de verweerster) zich beroept en dat dagtekent van vóór de 
echtscheiding nietig moet worden verklaard”. Het bestreden vonnis 1. bevestigt 
vervolgens de beslissing van de vrederechter, in zoverre hij de tussenvordering 
van de verweerster heeft aangenomen, en beslist dat “de eerste rechter bevoegd 
was om kennis te nemen van (de) (tussen)vordering, (in zoverre zij betrekking 
had op de overdracht van onverdeelde rechten op een in Frankrijk gelegen pand) 
en (dat) de rechtbank van die vordering bevoegd is om kennis te nemen in hoger 
beroep” en 2. “doet”, voor het overige, “uitspraak bij wege van nieuwe beschik-
kingen […] en veroordeelt (de eiser) om (aan de verweerster) vanaf 3 juli 2000 een 
uitkering na echtscheiding te betalen tot beloop van een geïndexeerd maande-
lijks bedrag van 619,73 euro ; machtigt, conform de tussen de partijen gesloten 
overeenkomst van 29 februari 2000, het verlijden van de authentieke akte van 
overdracht aan de eiseres, zonder opleg, van de onverdeelde rechten (van de eiser) 
op het onverdeelde pand van de partijen, met name een bungalow opgericht op 
een perceel bouwgrond gelegen te P. (H.), gekadastreerd afdeling D, nr. 1663, C…, 
met een oppervlakte van 2 are 01 centiare, nummer 58, gelegen in het “parc rési-
dentiel de loisirs “…””, zoals dat goed afgebeeld wordt op het plan dat gevoegd 
is bij de koopakte van 30 december 1990 en dat door de partijen is ondertekend ; 
veroordeelt (de eiser) tot ondertekening, binnen de maand na de betekening van 
het vonnis, van de voormelde akte tot overdracht van de rechten”.

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen :
 “De onderhoudsuitkering
Het staat vast dat de partijen de zaak bij de eerste rechter aanhangig hebben 

gemaakt door een proces-verbaal van vrijwillige verschijning neer te leggen 
waarvan de bewoordingen duidelijk, helder en ondubbelzinnig zijn.

In dat proces-verbaal vragen zij het akkoord te bekrachtigen dat zij bereikt 
hebben over de onderhoudsuitkering die (de eiser), krachtens artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek, aan (de verweerster) is verschuldigd.

Die overeenkomst blijkt uit de neerlegging van het proces-verbaal op de zitting 
van 26 oktober 2000, terwijl het vonnis dat de echtscheiding tussen de partijen 
uitspreekt, op 3 juli 2000 was overgeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand 

Wanneer het recht op uitkering vaststaat, staat niets eraan in de weg dat de 
partijen het bedrag van de door de ex-echtgenoot verschuldigde uitkering in 
onderlinge overeenstemming vaststellen (Cass., 19 november 1974, AC 1975, p. 331 ; 
Cass., 30 juni 2006, AC 2006, nr. 372 ; Nicole GaLLuS, “Les personnes”, Répertoire 
notarial, deel I, boek IV, nr. 72).

Die overeenkomst, die de partijen strekt tot wet, bindt zowel de partijen als 
de rechter, voor zover zij de bepalingen van openbare orde van het Burgerlijk 
Wetboek niet schendt. De rechtbank, die gevraagd wordt het akkoord te bekrach-
tigen in een vonnis, dat een uitvoerbare authentieke akte is, oefent slechts een 
marginaal toezicht op de wettigheid van de bewoordingen van de overeenkomst 
uit (A.-Ch. VaN GYSeL, “Examen de jurisprudence : les personnes, 1991 à 2002”, 
R.C.J.B., 2003, nr. 10, pp. 394-396).

In tegenstelling tot wat (de eiser) beweert, vormt de ondertekening van het 
proces-verbaal van vrijwillige verschijning geen “dekking” voor de overeenkomst 
die vóór de echtscheiding werd gesloten en die nietig is.
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Integendeel, door die handtekening verklaart (de eiser) zich nogmaals akkoord 
met de betaling van een uitkering na echtscheiding aan zijn ex-echtgenote, in de 
bewoordingen van het akkoord dat is vastgesteld door het proces-verbaal dat de 
raadslieden van de partijen, die daartoe werden gemachtigd, in juli 2000 hebben 
ondertekend. Dat akkoord wordt nogmaals bevestigd voor de eerste rechter op de 
gedinginleidende zitting van 26 oktober 2000.

In de conclusie die (de eiser) heeft neergelegd voor de eerste rechter op 5 maart 
2005 (lees : 2002), schreef (de eiser) daarenboven “dat er over de uitkering een 
akkoord kan worden gesloten na de echtscheiding, daar zij slechts dwingend is 
(Cass., 22 juni 1967, AC 1967, 12887 ; Cass., 14 november 1974, AC 1975, p. 331) ; in dit 
geval was er weliswaar een akkoord op het ogenblik dat de zaak in maart 2000 is 
ingeleid door het proces-verbaal van vrijwillige verschijning (noot van de recht-
bank : lees “oktober” en niet “maart”, daar de zaak is ingeleid op 26 oktober 2000). 
[...]

[De verweerster] vordert de veroordeling (van de eiser) tot betaling van de 
uitkering na echtscheiding vanaf 3 juli 2000, d.i. de datum van overschrijving van 
het echtscheidingsvonnis.

Het hoger beroep is op dat punt van de vordering dus gegrond : (de eiser) moet 
worden veroordeeld tot betaling, aan (de eiseres), van een uitkering na echtschei-
ding tot beloop van een geïndexeerd maandelijks bedrag van 619,73 euro, met 
ingang van 3 juli 2000.

De overdracht van de onroerende rechten

Dit punt van de vordering werd ingediend bij conclusie voor de eerste rechter. 
(De eiser) betwist in hoger beroep de bevoegdheid van de rechtbank om van dat 
punt kennis te nemen, op grond dat die vordering tot overdracht van onverdeelde 
rechten geen samenhang vertoont met de oorspronkelijk vordering tot uitkering 
van onderhoud.

Vorderingen hangen samen wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat 
het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde oplossingen te 
vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden 
berecht (artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek).

De beoordeling van de samenhang is een feitelijke kwestie (A. koHL, Code judi-
ciaire, Jurisprudence, Classeur, nr. 30/1, uitg. La Charte).

De in artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde samenhang tussen 
verschillende vorderingen staat ter vrije beoordeling van de feitenrechter (Cass., 
25 januari 1991, AC 1990-1991, nr. 279).

Uit de uitleg van (de verweerster), die door (de eiser) op dat punt niet bekriti-
seerd wordt, blijkt dat bij het vaststellen van het overeengekomen bedrag van de 
uitkering na echtscheiding met name ook rekening werd gehouden met het feit 
dat (de eiser) zich bovendien ertoe had verbonden haar zijn rechten op het pand 
te P. over te dragen.

In de conclusie die (de eiser) op 5 maart 2002 heeft neergelegd ter griffie van het 
vredegerecht, vermeldde (de eiser) bovendien, zonder hierop kritiek uit te oefenen, 
dat het bedrag van 620 euro of 25.000 frank volgens (de verweerster) gekoppeld was 
aan de overdracht, zonder opleg, aan (de verweerster) van zijn rechten op een 
pand gelegen te P. (Frankrijk). Dit is ook de teneur van het totaalakkoord dat de 
partijen oorspronkelijk hadden bereikt op 29 februari 2000.

De vordering van (de verweerster), die strekt tot uitvoering van die verbintenis 
tot overdracht, hangt dus nauw samen met de uitvoering van het akkoord dat 
daarenboven werd bereikt over de betaling van een uitkering na echtscheiding. 
De samenhang tussen die vorderingen moet immers beoordeeld worden los van 
bedoelde vragen over de geldigheid van die verbintenissen.
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De eerste rechter was bevoegd om van die vordering kennis te nemen met 
toepassing van de artikelen 30 en 566 Gerechtelijk Wetboek en de rechtbank kan 
van die vordering kennisnemen in hoger beroep.

De vordering van (de verweerster) is gegrond op de verbintenis die (de eiser) op 
29 februari 2000 is aangegaan om haar, zonder opleg, zijn onverdeelde rechten op 
het pand te P. over te dragen (cf. de officiële brief van mr. B., medeondertekend 
door mr. B., en de persoonlijke, handgeschreven verbintenis [van de eiser]).

(De eiser) voert aan dat die overeenkomst nietig is wegens schending van 
artikel 1595, 4o, Burgerlijk Wetboek, dat de overdracht van onverdeelde rechten 
tussen echtgenoten verbiedt, tenzij (...) de rechter hen hiertoe machtigt. De 
eerste rechter heeft dat middel aangenomen, op grond dat die overeenkomst werd 
gesloten vóór de verbreking van de huwelijksband.

De overdracht van onverdeelde rechten tussen echtgenoten is op zich niet 
verboden : zij moet door de rechter worden toegestaan. […]

(De verweerster) heeft voor de eerste rechter en ook nog voor de rechtbank 
aangevoerd, zonder op dit punt te zijn tegengesproken, dat de partijen de echt-
scheidingsrechter gevraagd hebben hun akkoord over het bedrag van de uitkering 
na echtscheiding en over de overdracht, zonder opleg, van de onverdeelde rechten 
(van de eiser) op het pand te P. te bekrachtigen.

Uit het onderzoek van het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt, volgt dat 
de rechter bij wie het geding tot echtscheiding aanhangig was, geen akte heeft 
genomen van die vordering en dat hij geen uitspraak heeft gedaan met het oog op 
de bekrachtiging van dat akkoord.

Toch blijft het een feit dat de partijen een akkoord hebben bereikt en dat zij 
dat akkoord aan de echtscheidingsrechter hebben voorgelegd ter goedkeuring. Bij 
gebrek aan goedkeuring door die rechter kon het akkoord over de overdracht van 
onverdeelde rechten dus ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerste rechter.

(De eiser) voert geen enkel middel aan om zich tegen die machtiging tot over-
dracht te verzetten.

Aangezien er geen grond bestaat om die goedkeuring te weigeren, moet (de 
eiser) veroordeeld worden tot ondertekening van die akte van overdracht”.

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

De bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van de nieuwe vordering 
van de verweerster, die strekt tot veroordeling van de eiser tot overdracht van 
zijn rechten op het pand, moet dus worden bepaald met toepassing van artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Luidens artikel 807 is een nieuwe vordering ontvankelijk indien zij voldoet aan 
twee voorwaarden : ze moet behandeld worden in een tegensprekelijk debat en ze 
moet gegrond zijn op een feit of een akte aangevoerd in de gedinginleidende akte.

Het gedinginleidende proces-verbaal van vrijwillige verschijning van 26 oktober 
2000 vermeldde alleen dat de partijen “verklaren dat zij voor (de vrederechter van 
het eerste kanton te Bergen) verschijnen om hun akkoord te doen bekrachtigen 
over de onderhoudsuitkering die (de eiser) aan (de verweerster) verschuldigd 
is krachtens artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek. De modaliteiten van dat 
akkoord zijn de volgende : (de eiser) stort aan (de verweerster), vanaf 1 januari 
2000, een onderhoudsuitkering tot beloop van een geïndexeerd maandelijks 
bedrag van 25.000 frank. Die onderhoudsuitkering zal één keer per jaar en voor 
het eerst op 1 januari 2001 worden geïndexeerd, met als basisindex het cijfer van 
de maand december 1999, te weten 104,61”.
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Het proces-verbaal verwijst nergens naar het pand en evenmin trouwens naar 
het akkoord van 29 februari 2000 (dat dagtekent van vóór de echtscheiding), waarin 
de eiser had verklaard zijn onverdeelde rechten op het pand zonder opleg aan de 
verweerster te willen overdragen. Het bestreden vonnis verklaart de verbintenis 
van de eiser om aan de verweerster een onderhoudsuitkering te betalen geldig, 
op grond dat “de ondertekening van het proces-verbaal van vrijwillige verschij-
ning geen“dekking” vormt voor de overeenkomst die vóór de echtscheiding werd 
gesloten en die nietig is. Integendeel, door die handtekening verklaart (de eiser) 
zich nogmaals akkoord met de betaling van een uitkering na echtscheiding aan 
zijn ex-echtgenoot”.

De vordering van de verweerster, die strekt tot veroordeling van de eiser tot 
overdracht van zijn onverdeelde rechten op het pand, kan derhalve niet worden 
aangemerkt als een vordering die gegrond is op een feit of een akte aangevoerd in 
het voormelde proces-verbaal van vrijwillige verschijning.

Het bestreden vonnis, dat afwijzend beschikt op de conclusie waarin de eiser 
aanvoerde dat “de rechtbank […] kennisgenomen heeft van een vordering tot 
levensonderhoud en niet van een vordering tot opheffing van de onverdeeldheid van 
een in Frankrijk gelegen pand” en dat de vordering van de verweerster betreffende 
de overdracht van eisers onverdeelde rechten op het pand ontvankelijk verklaart, 
terwijl de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van die nieuwe vordering niet 
waren vervuld, daar ze niet gegrond was op een feit of een akte aangevoerd in het 
gedinginleidende proces-verbaal, schendt aldus artikel 807 Gerechtelijk Wetboek 
(schending van dat artikel en, voor zover nodig, van de artikelen 5, 30, 565, 566, 774 
en 1138, 3o, Gerechtelijk Wetboek, alsook miskenning van het in de aanhef van het 
middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. In tegenstelling tot wat het onderdeel veronderstelt, doet het 
bestreden vonnis geen uitspraak over de vordering van de verweerster, 
die ertoe strekt voor recht te doen zeggen dat het vonnis zal gelden 
als een authentieke akte van overdracht van de litigieuze rechten van 
de eiser indien laatstgenoemde die akte van overdracht niet onderte-
kent binnen de maand na de betekening van het vonnis, maar houdt het 
vonnis de uitspraak over die vordering aan.

2. Het bestreden vonnis beslist evenmin dat de vordering, die ertoe 
strekt de akte van overdracht, door een ex-echtgenoot aan de andere echt-
genoot, van zijn onverdeelde rechten op een pand goed te doen machtigen 
en de overdrager te doen veroordelen tot ondertekening van de authen-
tieke akte van overdracht, onder de toepassing valt van de exceptie 
bepaald in artikel 1, punt 2, a), van de verordening 44/2001 van de Raad van 
22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

3. Luidens artikel 22, 1), van de verordening 44/2001, zijn, ongeacht de 
woonplaats, voor zakelijke rechten op en huur en verhuur van onroe-
rende goederen bij uitsluiting de gerechten bevoegd van de lidstaat waar 
het onroerend goed gelegen is. Die bepaling neemt de bewoordingen over 
van artikel 16, punt 1, a), van het Executieverdrag
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Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie (met name H.v.J., 10 januari 1990, R. en K., C-115/88, en 18 mei 
2006, Land Oberösterreich t. C., C-343/04) mag artikel 16, punt 1, a) van 
het Executieverdrag niet in een ruimere zin worden uitgelegd dan het 
oogmerk ervan vereist en is de voornaamste reden voor de uitsluitende 
bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende staat waar het 
onroerend goed is gelegen, dat het gerecht van de plaats waar het onroe-
rend goed is gelegen, het best in staat is geschillen over zakelijke rechten 
op en huur en verhuur van onroerende goederen te berechten, daar derge-
lijke geschillen in beginsel moeten worden berecht volgens de regels van 
die staat, en de betwistingen waartoe zij aanleiding geven vaak nopen 
tot verificaties, onderzoekingen en expertises die ter plaatse moeten 
geschieden, zodat de toekenning van een exclusieve bevoegdheid aan het 
gerecht waar het onroerend goed gelegen is in het belang is van een 
goede rechtsbedeling. In het licht van deze uitleggingsbeginselen heeft 
het Hof van Justitie geoordeeld dat artikel 16, punt 1, a), van het Execu-
tieverdrag aldus moet worden uitgelegd, dat de exclusieve bevoegdheid 
van de gerechten van de verdragsluitende staat waar het onroerend goed 
gelegen is, niet alle mogelijke rechtsvorderingen omvat die een zakelijk 
recht op onroerend goed betreffen, maar alleen die welke zowel binnen 
het toepassingsgebied van het Executieverdrag vallen als tot de rechts-
vorderingen behoren die ertoe strekken de omvang, de hoedanigheid, de 
eigendom of het bezit van een onroerend goed of het bestaan van andere 
zakelijke rechten op dit onroerend goed vast te stellen en om de recht-
hebbenden de bescherming van de aan hun titel verbonden rechten te 
verzekeren 

Het bestreden vonnis stelt vast dat de vordering van de verweerster 
ertoe strekt de eiser te veroordelen tot ondertekening, binnen de maand 
na de betekening van het te wijzen vonnis, van de akte van overdracht 
van zijn onverdeelde rechten op het pand van de partijen, gelegen te P., 
en dat die vordering gegrond is op de door de eiser op 29 februari 2000 
aangegane verbintenis om zijn rechten op dat pand zonder opleg aan de 
verweerster over te dragen.

Die vordering, die gegrond is op de uitvoering van een contractuele 
verbintenis, is geen geschil over onroerende goederen in de zin van 
artikel 22, 1), van de verordening 44/2001, zoals het is uitgelegd door het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat het bevoegd is om uitspraak te 
doen over die vordering, schendt bijgevolg geen van de in het middel 
bedoelde bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Uit de tekst van het bestreden vonnis blijkt ondubbelzinnig dat de 
partijen weliswaar zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van 
goederen met gemeenschap van aanwinsten, maar dat het geschil betrek-
king heeft op de overdracht, door de eiser aan de verweerster, van zijn 
onverdeelde rechten op een pand gelegen te P. en niet op de vereffening 
van de gemeenschap van aanwinsten.
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Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek is noch een bepaling van open-
bare orde noch een dwingende bepaling ; de rechter hoeft dus niet ambts-
halve na te gaan of de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
de eiser voor de feitenrechter heeft aangevoerd dat de nieuwe vordering 
die de verweerster in haar conclusie had aangevoerd, niet ontvankelijk 
was omdat zij niet gegrond was op een feit of een akte aangevoerd in de 
dagvaarding.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

13 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Nudelholc.

N° 465

1o kamer — 13 september 2012
(C.11.0730.F)

1o LASTGEVING. — LaSTHeBBer meT oPDracHT eeN GoeD Te VerkoPeN. — 
VerBoD om koPer Te worDeN. — Duur.

2o LASTGEVING. — HerroePING. — TIjDSTIP.

3o LASTGEVING. — STILZwIjGeNDe HerroePING.

4o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — BurGerLIjke ZakeN. — 
VerNIeTIGING VaN De BeSTreDeN BeSLISSING. — BeSLISSINGeN DIe HeT GeVoLG 
erVaN ZIjN. — uITwerkING.

1o Het verbod om koper te worden voor een lasthebber die moet verkopen, blijft 
bestaan zolang de lastgeving niet is beëindigd. (Art. 1384, eerste lid, BW)

2o De lastgever kan naar eigen goeddunken zijn volmacht herroepen en die 
herroeping maakt een einde aan de lastgeving. (Artt. 2003 en 2004 BW)

3o Het volbrengen door de lasthebber van de handeling waartoe de lastgeving 
strekt, geldt als stilzwijgende herroeping ervan.

4o De cassatie van de beslissing die uitspraak doet over de vordering van de 
verweerders tot nietigverklaring van de voorlopige koopovereenkomst geldt 

ARREST-2012-09.indb   1940 22/05/13   10:42



N° 465 - 13.9.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1941

voor de dicta, die het gevolg ervan zijn, die uitspraak doen over de vordering 
van de verweerders tot teruggave en over de tegenvordering van de eisers  (1).

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

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 26 mei 2010.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1108, 1126, 1594, 1596, 1779, 1787, 1984, 1987, 1991, 2003 en 2004 van het 
Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 68 van het reglement van plichtenleer dat bindende kracht heeft 
verkregen door artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 september 2006 tot 
goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars en weergegeven is in bijlage 1 bij dat koninklijk besluit.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt met verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter het 
volgende vast : op 4 april 2008 hadden de verweerders de naamloze vennootschap 
Century 21-Primogest, waarvan de eerste eiser afgevaardigd bestuurder is, belast 
met de exclusieve opdracht een koper te vinden voor het pand in Beez waarvan 
zij eigenaar waren ; de opdracht betrof de bemiddeling, de onderhandeling over de 
verkoop en de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst ; er was een 
minimumprijs van 210.587,50 euro vastgelegd ; op 21 april 2008 werd een voorlopige 
koopovereenkomst gesloten tussen de verweerders en de eisers tegen de prijs 
van 211.000 euro en er is vastgesteld dat op die prijs een voorschot van 12.000 euro 
is betaald ; de verweerders vorderen dat de overeenkomst wordt tenietgedaan 
en steunen daarvoor met name op artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek ; zij 
vorderen tevens het herstel van het pand in zijn vorige staat ; de eisers komen op 
tegen het beginsel zelf van de vordering en stellen een tegenvordering in om de 
verweerders te doen veroordelen tot het verlijden van de op de betwiste voorlo-
pige koopovereenkomst volgende authentieke koopakte,

het arrest, het vonnis van de eerste rechter bevestigend, verklaart de hoofdvor-
dering gegrond en de tegenvordering niet-gegrond, zegt dat de op 21 april tussen 
de partijen getekende voorlopige koopovereenkomst nietig is en veroordeelt de 
eisers in de kosten.

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande drie soorten redenen, zowel 
eigen redenen als die welke het van de eerste rechter heeft overgenomen :

1. “Artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : “Bij een openbare verko-
ping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door tussenper-
sonen, kopers worden : (…) lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop 
waarvan zij belast zijn ; (…)”. (De eerste eiser) voert tevergeefs aan dat hij de 

  (1) Cass. 24 sep. 2007, AR C.06.0094.F, AC 2007, nr. 427.
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betwiste voorlopige koopovereenkomst niet als lasthebber van de (verweerders) 
heeft getekend. De bewuste overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk : “bij bankover-
schrijving van rekening (…) werd een waarborg van 12.000 euro betaald op 15 april 
2008. Die waarborg met de aan de vastgoedmakelaar verschuldigde commissie zal 
door hem worden overhandigd aan de optredende notaris. Het belangconflict dat 
tot de in het Burgerlijk Wetboek omschreven nietigheid leidt, bestaat dus in deze 
zaak””.

 “Artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek heeft niet uitsluitend betrekking op 
het geval waar de lasthebber een akte opstelt waarin hij in twee hoedanigheden 
optreedt en daadwerkelijk tekent als lasthebber van zijn klanten en als koper. 
Artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek heeft een algemene draagwijdte : het 
verbiedt degene die opdracht heeft gekregen een onroerend goed te verkopen de 
koper van dat goed te worden zolang hij de hoedanigheid van lasthebber behoudt 
(…). Het feit dat (de verweerders) hun handtekening op de voorlopige koopover-
eenkomst hebben gezet, is niet voldoende om daaruit op te maken dat er niet 
langer een lastgeving was en dat het belangconflict dat tot de in het Burger-
lijk Wetboek omschreven nietigheid leidt, onbestaande was. Uit geen enkel stuk 
blijkt dat de partijen, bij overeenkomst en voortijdig, een einde hebben gemaakt 
aan de lastgeving. De op 4 april 2008 gegeven “exclusieve verkoopopdracht” is 
een lastgeving (…). De op dezelfde dag gedagtekende bijlage, met als opschrift 
“kwaliteitsgarantie” verwijst “naar de lastgeving die hem is toevertrouwd” (…). 
De voorlopige koopovereenkomst draagt het briefhoofd van Century 21-Primo-
gest, de vennootschap (van de eerste eiser), en vermeldt : “tussen de ondergete-
kenden : de naamloze vennootschap Century 21-Primogest (…) die verklaart op 
te treden als lasthebber van (…)” “werd een waarborg van 12.000 euro betaald op 
15 april 2008. Die waarborg verminderd met de aan de vastgoedmakelaar verschul-
digde commissie zal door hem worden overhandigd aan de optredende notaris”. 
Die tweede vermelding is gerechtvaardigd door de lastgeving en wijst erop dat 
het belangenconflict bestaat”.

2. Het belangenconflict “wordt tevens bevestigd door de volgende bijzondere 
omstandigheid : zeer korte tijd nadat (de eerste eiser) de voorlopige koopovereen-
komst heeft getekend, stelt hij aan een huurder van het pand voor om het appar-
tement dat hij betrok, te verkopen tegen een prijs van 169.000 euro”.

 “De heer O. verduidelijkt in zijn verklaring van 5 juni 2008 dat het koopvoor-
stel betrekking had op het appartement met de op dezelfde verdieping gelegen 
studio en een garage ; de heer O. en zijn levensgezellin of echtgenote hebben de 
verklaring van 5 juni 2008 bevestigd toen zij niet meer in het goed woonden”.

3. “Dat zelfde belangenconflict is bovendien (…) duidelijk in strijd met het 
reglement van plichtenleer dat geldt voor het beroep van vastgoedmakelaar 
en goedgekeurd is door het koninklijk besluit van 27 september 2006 waarvan 
artikel 68 bepaalt : “de vastgoedmakelaar (…) mag openlijk voorstellen om 
medecontractant van zijn opdrachtgever te worden, voor zover hij de opdracht 
met betrekking tot desbetreffend goed stopzet en de wettige belangen van zijn 
opdrachtgever niet worden geschaad”. Door in de voorlopige koopovereenkomst 
opgesteld met hoofding van de naamloze vennootschap Century 21-Primogest, 
uitdrukkelijk te bepalen dat in overeenstemming met de lastgeving tot verkoop, 
een commissieloon zal worden betaald, is het duidelijk dat de vastgoedmake-
laar in deze zaak niet aan zijn opdracht heeft verzaakt. Onder de naam van de 
vastgoedmakelaar vermeldt de voorlopige koopovereenkomst trouwens : “Deze 
koop werd gesloten dankzij de medewerking van het kantoor Century 21-Primo-
gest (…). Zijn directeur of zaakvoerder, (de eerste eiser) ; is ingeschreven op het 
tableau van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars onder het nummer 
(…)””.
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Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1594 van het Burgerlijk Wetboek kunnen “al degenen aan wie 
de wet het niet verbiedt, (…) kopen of verkopen.” Artikel 1596 van dat wetboek 
bepaalt : “Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door 
henzelf noch door tussenpersonen, kopers worden : (…) Lasthebbers, wat betreft 
de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn” (derde lid).

Laatstgenoemde bepaling die een uitzondering vormt op de algemene regel van 
de bekwaamheid om te kopen, moet strikt worden uitgelegd. Dat verbod wil het 
belangenconflict vermijden dat zou ontstaan indien, in een koopakte, dezelfde 
persoon zou kunnen optreden in twee onverenigbare hoedanigheden, enerzijds, als 
lasthebber van de verkoper, die normaal gezien ernaar streeft tegen de hoogste 
prijs te verkopen, en, anderzijds, als koper, die tegen de laagste prijs wil kopen. 
De vernietiging van een verkoop op grond van artikel 1596, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek vereist het bestaan van een lastgeving, zoniet is er geen last-
hebber die het goed koopt dat hij in opdracht van de lastgever moet verkopen.

Artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt : “Lastgeving of volmacht 
is een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor 
de lastgever en in zijn naam te doen. Het contract komt slechts tot stand door 
de aanneming van de lasthebber”. De lastgeving onderstelt in wezen dat de last-
hebber in naam van de lastgever een rechtshandeling volbrengt. De lastgeving 
kan “bijzonder zijn en (…) slechts een zaak (betreffen)” (Artikel 1987 Burgerlijk 
Wetboek). “De lasthebber is gehouden de lastgeving te volbrengen, zolang hij 
daarvan niet ontheven is”(Artikel 1991 Burgerlijk Wetboek). Luidens artikel 2003 
van het Burgerlijk Wetboek eindigt de lastgeving onder meer door de herroeping 
van de lastgever. Volgens artikel 2004 van dat wetboek kan “de lastgever (zijn) 
volmacht herroepen wanneer zulks hem goeddunkt”. De herroeping van de last-
geving door de lastgever, waardoor een einde wordt gemaakt aan de lastgeving 
en aan de aan de lasthebber toegekende macht om in naam van de lastgever een 
rechtshandeling te volbrengen, is aan geen enkel vormvereiste onderworpen en 
volgt uit feiten die ondubbelzinnig en zeker wijzen op het voornemen om de last-
geving te herroepen. De lastgeving wordt herroepen wanneer de lastgever zelf de 
rechtshandeling volbrengt die hij aan de lastgever had opgedragen. De lastgever 
die de rechtshandeling volbrengt, ontneemt het voorwerp van de lastgeving en 
beëindigt ze eenzijdig ; de lastgeving wordt aldus gebrekkig doordat het voorwerp 
ervan teloorgaat ; een overeenkomst moet immers krachtens de artikelen 1108 en 
1126 van het Burgerlijk Wetboek noodzakelijkerwijs een voorwerp hebben.

Wanneer een persoon een derde ermee heeft gelast een voorlopige koopover-
eenkomst te tekenen in zijn naam, in de hoedanigheid van verkoper van een 
goed, en hij zelf die voorlopige koopovereenkomst tekent, in plaats van zich voor 
de volbrenging van die handeling door die derde te laten vertegenwoordigen, is 
laatstgenoemde niet langer de lasthebber van die persoon. De lastgeving werd 
immers noodzakelijkerwijs beëindigd doordat de voormalige lastgever die rechts-
handeling in eigen naam heeft volbracht. Degene die aanvankelijk opdracht had 
gekregen om een voorlopige koopovereenkomst in naam van een persoon te 
tekenen, wordt daardoor van die opdracht ontheven en, indien hij bij die koop 
optreedt in de hoedanigheid van koper van dat goed, heeft hij niet tegelijkertijd 
de tweevoudige hoedanigheid van lasthebber van de verkoper en van koper, wat 
zou leiden tot het in artikel 1596, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek vervatte 
verbod.

Wanneer het gaat om een bedongen lastgeving die dus onder de toepassing valt 
van de voormelde artikelen 1984, 1987, 2003 en 2004 van het Burgerlijk Wetboek, 
staat artikel 1596, derde lid, van dat wetboek niet eraan in de weg dat degene 
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die opdracht heeft gekregen een goed te verkopen, dat goed koopt wanneer die 
eigenaar hem zelf toestaat het hem te verkopen, daar de lastgeving is geëindigd 
doordat de eigenaar persoonlijk bij de verkoop is opgetreden zonder zich daar te 
hebben laten vertegenwoordigen door de oorspronkelijke lasthebber, wiens verte-
genwoordigingsbevoegdheid automatisch werd beëindigd. De eigenaar van het 
goed die persoonlijk is opgetreden bij de verkoop heeft dus op zijn eigen belang 
kunnen toezien.

In deze zaak stelt het arrest vast dat de verweerders de voorlopige overeen-
komst betreffende de verkoop van hun pand aan de eisers persoonlijk hebben 
ondertekend. Ondanks die vaststelling oordeelt het arrest dat het in artikel 1596, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verbod hier speelt, vooral op 
grond dat de vastgoedvennootschap Century 21-Primogest, waarvan de eerste 
eiser afgevaardigd bestuurder was, de lasthebber van de verweerders is gebleven, 
aangezien die vennootschap een lastgeving om te verkopen had gekregen en “de 
voorlopige koopovereenkomst het briefhoofd draagt van Century 21-Primogest 
die verklaart op te treden als lasthebber van …”. Die overwegingen sluiten niet 
uit dat de voorlopige koopovereenkomst door de verweerders in hun eigen naam 
is getekend en dat zij dus niet kon worden getekend door de eerste eiser in 
een tweevoudige hoedanigheid van koper én van lasthebber van de verweerders, 
verkopers.

Het arrest dat weigert aan te nemen dat de ondertekening van de voorlopige 
koopovereenkomst door de verweerders in hun eigen naam, de lastgeving van 
de vennootschap Century 21-Primogest om de voorlopige koopovereenkomst in 
hun eigen naam te tekenen, noodzakelijk heeft beëindigd en dus de toepassing 
van artikel 1596, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft belet, schendt de in 
de aanhef van het middel vermelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek, met 
uitzondering van de artikelen 1779 en 1797.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Het middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1596, derde lid, Burgerlijk Wetboek mogen lastheb-
bers, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door tussenper-
sonen kopers worden van de goederen met de verkoop waarvan zij belast 
zijn.

Dat verbod blijft bestaan zolang de lastgeving niet werd beëindigd.
Overeenkomstig de artikelen 2003 en 2004 van voornoemd wetboek kan 

de lastgever zijn volmacht naar eigen dunken herroepen en die herroe-
ping maakt een einde aan de lastgeving.

Het volbrengen door de lasthebber van de handeling waartoe de lastge-
ving strekt, geldt als stilzwijgende herroeping ervan.

Het arrest stelt vast, zowel met zijn eigen redenen als met die van het 
beroepen vonnis die het overneemt, dat de verweerders op 4 april 2008 de 
naamloze vennootschap Primogest, waarvan de eerste eiser afgevaar-
digd bestuurder is, belast hebben met de exclusieve opdracht een koper 
voor hun pand te vinden, met de daarmee gepaard gaande lastgeving om 
over de verkoop te onderhandelen en de voorlopige koopovereenkomst 
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te tekenen, en dat op 21 april 2008 tussen de verweerders en de eisers een 
voorlopige koopovereenkomst werd getekend.

Het arrest dat overweegt dat “het feit dat [de verweerders] de voorlo-
pige [koop]overeenkomst hebben getekend, niet voldoende is om daaruit 
op te maken dat er niet langer een lastgeving was” en de nietigheid van 
die overeenkomst uitspreekt op grond van artikel 1596, derde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, schendt de voornoemde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing die uitspraak doet over de vordering 

van de verweerders tot nietigverklaring van de voorlopige koopovereen-
komst geldt voor de dicta, die het gevolg ervan zijn, die uitspraak doen 
over de vordering van de verweerders tot teruggave en over de tegenvor-
dering van de eisers.

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 Bergen.

13 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en 
mevr. Oosterbosch.

N° 466

1o kamer — 13 september 2012

(C11.0751.F)

1o VerZekerING. — w.a.m.-VerZekerING. — moDeLoVereeNkomST. — 
recHT VaN VerHaaL VaN De VerZekeraar. — ToePaSSINGSVoorwaarDe.

2o VerZekerING. — w. a.m.-VerZekerING. — moDeLoVereeNkomST. 
— recHT VaN VerHaaL VaN De VerZekeraar. — ToePaSSINGSVoorwaarDe. — 
GeVoLG.

3o PrejuDIcIeeL GeScHIL. — GroNDweTTeLIjk HoF. — VerPLIcHTING VaN 
HeT H o F. — GreNZeN. — VraaG DIe GeeN BeTrekkING HeeFT oP HeT arTIkeL DaT 
VaN ToePaSSING IS oP HeT recHT VaN VerHaaL VaN De VerZekeraar.

1o Aangezien de artikelen 24 en 25, 3o, eerste lid, b), van de bij het konink-
lijk besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst geen andere 
toepassingsvoorwaarde dan de niet-naleving van de wet of van de regle-
menten bevat, is het verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerde niet 
afhankelijk van de voorwaarde dat de niet-naleving van de wet of van de 
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reglementen een oorzakelijk verband met het ongeval vertoont  (1). (Artt. 24 
en 25, 3o, eerste lid, b), modelovereenkomst, KB 14 dec. 1992)

2o Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992, krachtens hetwelk in de verzeke-
ringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op de 
verzekeringstussenkomst mag bedongen worden dan wegens niet-nakoming 
van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting, heeft geen 
weerslag op die regel, aangezien het verhaal van artikel 25, 3o, eerste lid, b), 
van de modelovereenkomst niet gegrond is op een door de verzekeringsover-
eenkomst opgelegde verplichting maar op de schending van een wettelijke 
bepaling  (2). (Art. 11, Wet Landverzekeringsovereenkomst ; art. 25, 3o, 
eerste lid, b), modelovereenkomst, KB 14 dec. 1992)

3o Aangezien artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 niet van toepassing is 
op het verhaal dat gegrond is op artikel 25, eerste lid, b), van de mode-
lovereenkomst, hoeft de prejudiciële vraag die de verweerder voorstelt en die 
betrekking heeft op de overeenstemming van het voormelde artikel 11 met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet te worden gesteld aan het Grond-
wettelijk Hof  (3).

(aLLIaNZ BeLGIum N.V. T. G.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 11 maart 2011 in 
hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betref-
fende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen ;

— de artikelen 24 en 25, 3o, eerste lid, b), van de modelovereenkomst voor de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gevoegd bij het 
voormeld koninklijk besluit van 14 december 1992 ;

— de artikelen 2, § 1, 11 en 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de land-
verzekeringsovereenkomst ;

— de artikelen 1134, eerste lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep gedeeltelijk gegrond en 
vernietigt het beroepen vonnis, om alle redenen die hier als volledig weergegeven 
worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen :

  (1) Zie Cass. 19 feb. 2009, AR C.06.0656.F, AC 2009, nr. 137.
  (2) Cass. 19 juni 2009, AR C.08.0362.N, AC 2009, nr. 425.
  (3) Zie Cass. 18 nov. 2011, AR C.11.0676.F, AC 2011, nr. 628.
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 “3. Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 19 juni 2009 beslist dat er 
geen oorzakelijk verband hoeft te worden aangetoond tussen het ongeval en het 
verzuim om te voldoen aan de Belgische wet en reglementen om een motorrijtuig 
te besturen. Het Hof voegt daaraan toe dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan 
door “artikel 11 van de voormelde wet van 25 juni 1992 op de landverzekering, 
krachtens hetwelk in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeelte-
lijk verval van het recht op de verzekeringstussenkomst mag bedongen worden 
wegens niet-nakoming van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplich-
ting, nu het verhaal van artikel 25, 3o, b), van de modelovereenkomst niet steunt 
op een door de verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting, maar op de 
miskenning van een wettelijke verplichting”.

4. Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 bepaalt evenwel niet dat er in de verze-
keringsovereenkomst, in de regel, geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht 
op de verzekeringstussenkomst bedongen mag worden wegens niet-nakoming van 
een bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting.

Luidens dat artikel “mag in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of 
gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan 
wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplich-
ting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het 
schadegeval”.

Volgens die bepaling kan het verval van het recht op de verzekeringsprestatie 
dus alleen worden aangenomen indien de verzekerde een in de overeenkomst 
opgelegde verplichting niet is nagekomen.

Zoals hierboven is aangegeven, worden de partijen dus vermoed artikel 25, 3o, 
b), van de modelovereenkomst te hebben aanvaard, zodat voormeld artikel deel 
uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst (Cass., 5 mars 2010). Dat artikel geeft 
de verzekeraar een contractueel recht van verhaal wanneer het voertuig bestuurd 
wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet 
en reglementen voorschrijven om dat voertuig te besturen. Het artikel preciseert 
bijgevolg de specifieke verplichting waarvan de niet-uitvoering recht geeft op 
verhaal.

Het feit dat die contractuele verplichting ook een wettelijke verplichting is, 
volstaat op zich niet om artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 niet toe te passen 
en de verzekeraar, bijgevolg, te ontheffen van zijn verplichting om het oorzake-
lijk verband tussen het contractueel verzuim bedoeld in artikel 25, 3o, b), van de 
modelovereenkomst en het schadegeval aan te tonen.

5. De toepassing van artikel 25, 3o, b), van de modelovereenkomst, onvermin-
derd elk andersluidend beding dat in de litigieuze verzekeringsovereenkomst 
voorkomt, hangt dus af van de naleving van artikel 11 van de wet van 25 juni 1992, 
dat een bepaling van dwingend recht is.

[De eiseres] moet dus aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
het contractueel verzuim waaraan [de verweerder] zich schuldig zou hebben 
gemaakt en het litigieuze ongeval.”

Grieven

Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betref-
fende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen bepaalt dat “de overeenkomsten betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen moeten beantwoorden aan 
de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde modelovereenkomst”.

Artikel 24 van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992, 
bepaalt dat “wanneer de maatschappij gehouden is ten aanzien van de benadeelden, 
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zij, behoudens iedere andere mogelijke vordering waarover zij beschikt, een recht 
van verhaal heeft in de gevallen en op de personen vermeld in artikel 25”.

Luidens artikel 25, 3o, eerste lid, b), van de modelovereenkomst voor de 
verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, “heeft de maatschappij een 
recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer is […] wanneer, op het ogenblik van het 
schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de 
voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig 
te besturen, bijvoorbeeld door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet 
bereikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft of door een persoon die 
van het recht tot sturen vervallen verklaard is”.

Artikel 2, § 1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
bepaalt daarenboven dat die “wet van toepassing is op alle landverzekeringen 
voor zover er niet wordt van afgeweken door bijzondere wetten”.

Artikel 11, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt dat “in de verzekerings-
overeenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekerings-
prestatie bedongen mag worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, 
in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval”.

Artikel 88, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt dat “de verzekeraar, voor zover 
hij volgens de wet op de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen 
weigeren of verminderen, zich een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de 
verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet 
de verzekeringnemer is”.

Artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bevat daarenboven het 
beginsel dat de uitlegging van de overeenkomsten tussen de partijen beheerst en 
luidens hetwelk “de overeenkomsten degenen die ze hebben aangegaan, tot wet 
strekken”.

Volgens een arrest van 5 maart 2010 (AR C.08.0234.F), ten slotte, “beschikt de 
WAM-verzekeraar, onder voorbehoud van een contractuele afwijking ten gunste 
van de verzekeringnemer of de verzekerde, over het in de artikelen 24 en 25 van 
de modelovereenkomst bepaalde recht van verhaal ; in zoverre de partijen bij 
een WAM-verzekeringsovereenkomst niet zijn overeengekomen om hiervan af te 
wijken, worden zij immers vermoed de toepassing, op hun overeenkomst, van de 
bepalingen van de modelovereenkomst, en met name die welke het verhaal van 
de verzekeraar betreffen, te hebben aanvaard”.

De partijen bij de overeenkomst zijn in dit geval niet overeengekomen dat 
zij zouden afwijken van de toepassing van de bepalingen van de modelovereen-
komst, zodat die bepalingen tot de contractuele verhouding tussen de eiseres en 
de verweerder behoren.

Uit de in het middel bedoelde bepalingen alsook uit de leer van het Hof volgt 
dus dat de eiseres recht van verhaal heeft zoals bepaald in de artikelen 24 en 25 
van de modelovereenkomst.

Dat verhaal is zowel in de overeenkomst als in de wet vastgelegd, in zoverre 
artikel 25, 3o, eerste lid, b), van de modelovereenkomst uitdrukkelijk bepaalt 
dat het recht van verhaal kan worden uitgeoefend “wanneer het rijtuig bestuurd 
wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet 
en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen”.

De verweerder, die door de strafrechter is veroordeeld wegens overtreding van 
de artikelen 6, 2o, b), van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 en 30, 2, 1o, van 
het koninklijk besluit van 16 maart 1968, voldeed niet aan de voorwaarden die 
de Belgische wet en reglementen voorschrijven toen hij een voertuig bestuurde 
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waarin hij een derde vervoerde. De eiseres had dus het recht om een regresvorde-
ring in te stellen.

In artikel 25, 3o, eerste lid, b), van de modelovereenkomst is daarenboven geen 
andere toepassingsvoorwaarde dan de overtreding van de wet en de reglementen 
voorzien. De eiseres hoeft dus niet aan te tonen dat er een oorzakelijk verband 
tussen de foutieve tekortkoming en het schadegeval bestaat om haar recht van 
verhaal te kunnen uitoefenen.

Volgens de rechtspraak van het Hof wijkt artikel 11, eerste lid, van de wet 
van 25 juni 1992, luidens hetwelk “in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of 
gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen mag worden 
dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde 
verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming 
en het schadegeval”, niet af van artikel 25, 3o, eerste lid, b), van het koninklijk 
besluit van 14 december 1992.

Het Hof heeft onlangs immers op uitdrukkelijke en vaststaande wijze de verze-
keraar ontheven van zijn verplichting om het oorzakelijk verband tussen de aan 
de verzekerde verweten tekortkoming en het schadegeval aan te tonen.

Zo heeft het Hof, in een arrest van 19 februari 2009 (C.06.0656.F) beslist dat 
“krachtens artikel 25, 3o, eerste lid, b), van die modelovereenkomst, de maat-
schappij een recht van verhaal op de verzekeringnemer heeft en, indien daartoe 
grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer, op het 
ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet 
voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven 
om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een bestuurder die geen rijbewijs 
heeft ; dat voornoemd artikel 25, 3o, eerste lid, d), bepaalt dat de maatschappij 
eveneens een recht van verhaal tegen dezelfde personen heeft wanneer het scha-
degeval zich voordoet, terwijl het reglementair of contractueel toegelaten aantal 
vervoerde personen overschreden is of wanneer het vervoer van personen in strijd 
is met reglementaire of contractuele bepalingen ; dat, aangezien die bepalingen 
geen enkele andere toepassingsvoorwaarde opleggen dan de niet-naleving van de 
wet, van de reglementen of van de overeenkomst, het verhaal van de verzekeraar 
tegen de verzekerde niet afhankelijk wordt gemaakt van de voorwaarde dat de 
laatstgenoemde aansprakelijk is voor het ongeval of van de voorwaarde dat de 
niet-naleving van de wet, van de verordeningen of van het contract in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval ; dat het bestreden vonnis, doordat het het tegen-
gestelde beweert om de regresvordering af te wijzen die de eiseres heeft ingesteld 
tegen de verweerster, die de verzekerde is in de hoedanigheid van bezitter van het 
voertuig, de voornoemde artikelen schendt”.

In een ander arrest, uitgesproken op 19 juni 2009 (C.08.0362.N), heeft het Hof ook 
beslist dat “de verzekeraar luidens artikel 25, 3o, eerste lid, b), van de modelover-
eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoer-
tuigen, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 14 december 1992, een recht 
van verhaal heeft op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op 
de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer, op het ogenblik van het 
schadegeval, het rijtuig wordt bestuurd door een persoon die niet voldoet aan 
de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat voer-
tuig te besturen. ; (…) dat de verzekeraar, wanneer hij in de polis een dergelijk 
beding opneemt, op contractuele grondslag over een recht van verhaal beschikt 
wanneer de voorwaarden hiertoe vervuld zijn, zonder dat vereist is dat er een 
oorzakelijk verband wordt aangetoond tussen het ongeval en het verzuim om te 
voldoen aan de Belgische wet en reglementen om een motorrijtuig te besturen ; 
dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door artikel 11 van de voormelde wet van 
25 juni 1992 krachtens hetwelk in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of 
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gedeeltelijk verval van het recht op de verzekeringstussenkomst mag bedongen 
worden wegens niet-nakoming van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde 
verplichting, nu het verhaal van artikel 25, 3o, b), van de Modelovereenkomst niet 
steunt op een door de verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting, maar op 
de miskenning van een wettelijke verplichting”.

Het bestreden vonnis, dat erop wijst dat “artikel 11 van de wet van 25 juni 
1992 evenwel niet bepaalt dat er in de verzekeringsovereenkomst, in de regel, 
geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op de verzekeringstussenkomst 
bedongen mag worden wegens niet-nakoming van een bepaalde in de overeen-
komst opgelegde verplichting” en dat “de toepassing van artikel 25, 3o, eerste 
lid, b), van de modelovereenkomst, onverminderd elk andersluidend beding dat 
in de litigieuze verzekeringsovereenkomst voorkomt, dus afhangt van de nale-
ving van artikel 11 van de wet van 25 juni 1992, dat een bepaling van dwingend 
recht is ; [dat] [de eiseres] dus moet aantonen dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen het contractueel verzuim waaraan [de verweerder] zich schuldig 
zou hebben gemaakt en het litigieuze ongeval”, beslist dus bewust om de noch-
tans heldere en recente rechtspraak van het Hof naast zich neer te leggen.

Het bestreden vonnis beslist, ondanks de leer van het Hof, dat het feit dat 
een contractuele verbintenis ook een wettelijke verplichting vormt, op zich niet 
voldoende is om artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 niet toe te passen en om de 
verzekeraar te ontheffen van zijn verplichting om het oorzakelijk verband tussen 
de foutieve tekortkoming en het ongeval aan te tonen.

De feitenrechter, die beslist dat in dit geval artikel 11 van de wet van 25 juni 
1992 toegepast moest worden, heeft aan dat artikel een draagwijdte toegekend 
dat het niet heeft en heeft de betekenis van artikel 25, 3o, eerste lid, b), van de 
modelovereenkomst volledig verdraaid door aan de tegenvordering een voor-
waarde te koppelen die niet in die bepaling is voorzien.

Het bestreden vonnis stelt daarenboven het in artikel 25, 3o, eerste lid, b), van 
de modelovereenkomst bepaalde recht van verhaal gelijk met een grond van 
verval van de dekking en niet met een grond tot uitsluiting van die dekking.

Dat artikel bestraft echter niet een fout bij het besturen van het voertuig maar 
het besturen zelf, door uit te gaan van het evidente beginsel dat het ongeval niet 
zou hebben plaatsgevonden indien de verzekerde het voertuig niet had bestuurd, 
aangezien hij daartoe niet gemachtigd was.

Er bestaat dus geen enkel verband tussen de modaliteiten van een verval en 
de echte uitsluiting van artikel 25, 3o, eerste lid, b), van de modelovereenkomst, 
dat de juridische onbekwaamheid tot het besturen van een voertuig bestraft, 
zodat een werkelijke geschiktheid om op de datum van het ongeval een voertuig 
te besturen niet ter zake doet, aangezien de voormelde wettelijke bepaling geen 
oorzakelijk verband vereist.

Als bewezen is dat een beding van dezelfde aard als dat bedoeld in artikel 25, 3o, 
eerste lid, b), van de modelovereenkomst werd opgenomen in de tussen de partijen 
gesloten verzekeringsovereenkomst, dat het ongeval waarbij de verweerder was 
betrokken in België heeft plaatsgevonden en dat laatstgenoemde niet voldeed 
aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven omdat hij 
een derde vervoerde zonder een rijbewijs te bezitten dat hem daartoe machtigde, 
dient de appelrechter noodzakelijkerwijs te beslissen dat de eiseres automatisch 
haar recht van verhaal kan uitoefenen, zonder dat enig oorzakelijk verband 
tussen het onwettige besturen van het voertuig en het ongeval vereist is.

Het bestreden vonnis dat enerzijds het in artikel 25, 3o, eerste lid, b), van de 
modelovereenkomst bepaalde verhaal beschouwt als een reden van verval van de 
dekking en niet als een reden van uitsluiting, en anderzijds beslist dat de eiseres 
een oorzakelijk verband tussen de litigieuze tekortkoming en het schadegeval 
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diende aan te tonen, schendt de artikelen 24 en 25, 3o, eerste lid, b), van de mode-
lovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen, alsook artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen, en de artikelen 2, § 1, 11 en 88, eerste lid, van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Het bestreden vonnis, dat de uitoefening van het recht van verhaal, dat zowel 
in de wet als in de overeenkomst is vastgelegd, afhankelijk stelt van de voor-
waarde dat de eiseres een oorzakelijk verband tussen de litigieuze tekortkoming 
en het ongeval aantoont, miskent ten slotte ook het in de artikelen 1134, eerste 
lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek vervatte beginsel volgens hetwelk de door 
de partijen aangegane overeenkomsten hen tot wet strekken.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Krachtens artikel 24 Modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
heeft, wanneer de maatschappij gehouden is ten aanzien van de bena-
deelden, zij, behoudens iedere andere mogelijke vordering waarover zij 
beschikt, een recht van verhaal in de gevallen en op de personen vermeld 
in artikel 25.

Luidens artikel 25, 3o, eerste lid, b), Modelovereenkomst, heeft de 
maatschappij een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien 
daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, 
wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt 
door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische 
wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoor-
beeld door een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt 
heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft of door een persoon die 
van het recht tot sturen vervallen verklaard is.

Die bepalingen voorzien in geen andere toepassingsvoorwaarde dan de 
niet-naleving van de wet of reglementen, zodat het verhaal van de verze-
keraar tegen de verzekerde niet afhankelijk is van de voorwaarde dat de 
niet-naleving van de wet of van de reglementen een oorzakelijk verband 
met het ongeval vertoont.

Artikel 11 Landverzekeringsovereenkomstwet, krachtens hetwelk in 
de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het 
recht op de verzekeringsprestatie bedongen mag worden wegens niet-
nakoming van een bepaalde in de overeenkomst opgelegde verplichting, 
heeft geen weerslag op die regel, aangezien het verhaal van artikel 25, 3o, 
eerste lid, b), Modelovereenkomst niet gegrond is op een door de verze-
keringsovereenkomst opgelegde verplichting maar op de schending van 
een wettelijke verplichting.

Het bestreden vonnis, dat van het tegendeel uitgaat, schendt de voor-
melde artikelen.

Aangezien artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 niet van toepassing is 
op het verhaal dat gegrond is op artikel 25, 3o, eerste lid, b), Modelover-
eenkomst, hoeft de prejudiciële vraag die de verweerder voorstelt en die 
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betrekking heeft op de overeenstemming van het voormelde artikel 11 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet te worden gesteld aan 
het Grondwettelijk Hof.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het 

hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.

13 september 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 T’Kint.

N° 467

1o kamer — 13 september 2012
(C.11.0776.F)

1o HoGer BeroeP. — BurGerLIjke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN 
SocIaLe ZakeN INBeGrePeN). — uITBreIDING VaN eIS eN NIeuwe 
eIS. — INcIDeNTeLe VorDerING Voor HeT eerST INGeSTeLD IN HoGer BeroeP. — 
GeeN GeDING meT BePaaLDe ParTIjeN. — GeScHoNDeN weTTeLIjke BePaLING. — 
VaSTSTeLLING.

2o VorDerING IN recHTe. — BurGerLIjke ZakeN. — HoGer BeroeP. — INcI-
DeNTeLe VorDerING Voor HeT eerST INGeSTeLD IN HoGer BeroeP. — GeeN GeDING 
meT BePaaLDe ParTIjeN. — GeScHoNDeN weTTeLIjke BePaLING. — VaSTSTeL-
LING.

3o HoGer BeroeP. — BurGerLIjke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN 
SocIaLe ZakeN INBeGrePeN). — uITBreIDING VaN eIS eN NIeuwe 
eIS. — VorDerING ToT VrIjwarING Voor HeT eerST INGeSTeLD IN HoGer BeroeP 
TeGeN eeN aNDere ParTIj. — GeeN VorDerING TuSSeN DIe ParTIjeN INGeSTeLD IN 
eerSTe aaNLeG. — oNTVaNkeLIjkHeID.

4o VorDerING IN recHTe. — BurGerLIjke ZakeN. — HoGer BeroeP. — 
VorDerING ToT VrIjwarING Voor HeT eerST INGeSTeLD IN HoGer BeroeP TeGeN 
eeN aNDere ParTIj. — GeeN VorDerING TuSSeN DIe ParTIjeN INGeSTeLD IN 
eerSTe aaNLeG. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o en 2o De grief die kritiek uitoefent op het bestreden vonnis omdat het de 
incidentele vordering van de eiseres tegen verschillende verweersters niet-
ontvankelijk had verklaard, op grond dat ze voor het eerst in hoger beroep 
was ingesteld en de eiseres tegen die partijen geen geding voor de eerste 
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rechter aanhangig had gemaakt, houdt geen verband met artikel 1054 van 
het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 1054 Gerechtelijk Wetboek)

3o en 4o Artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluit uit dat een 
partij voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instelt tegen 
een andere partij wanneer tussen die partijen in eerste aanleg geen vorde-
ringen waren ingesteld  (1). (Art. 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek) 

(axa BeLGIum N.V. T. B. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 20 januari 2011 in 
hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 812, tweede lid, en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart de nieuwe vordering die de eiseres in hoger 
beroep had ingesteld en waarin zij de veroordeling vorderde van de verzekerings-
maatschappijen van de voertuigen, die door de verweerder sub 1 waren gedag-
vaard, teneinde in gelijke delen bij te dragen tot de vergoeding van de schade 
van die verweerder op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, 
niet-ontvankelijk om de volgende redenen :

 “Overeenkomstig artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan 
een partij niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tegen een andere 
partij instellen wanneer tussen die partijen in eerste aanleg geen vorderingen 
waren gesteld, zelfs wanneer die tussenvordering zou berusten op een feit of een 
handeling aangevoerd in de oorspronkelijke dagvaarding. (zie Cass., 29 oktober 
2004, J.T., 2005, 378, noot ; zie, in dezelfde zin, J.-Fr. VaN DrooGHeNBroeck, “Inter-
ventions forcées et droits de la défense”, in Le procès au pluriel, Brussel, Bruylant-
Kluwer, 1999, p. 148, nr. 10, en de noot 59). 

Te dezen was er voor de politierechtbank geen geding aanhangig tussen de 
[eiseres] en de hierboven vermelde verzekeraars die [de verweerder sub I] had 
gedagvaard.

De subsidiaire vordering van de [eiseres], die zij voor het eerst in hoger beroep 
instelt, is derhalve niet ontvankelijk”.

Grieven

1. Luidens artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan een 
tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal 
plaatsvinden in hoger beroep.

  (1) Cass. 5 jan. 2007, AR C.06.0026.N, AC 2007, nr. 8 ; Cass. 30 sept. 2009, AR P.09.0597.F, 
AC 2009, nr. 536.
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Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op artikel 812, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, en op de overweging dat “een partij niet voor het eerst in 
hoger beroep een vordering tegen een andere partij kan instellen wanneer tussen 
die partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren ingesteld”, en door gebruik 
te maken van de uitdrukking “geding tussen de partijen”.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat “er voor de politierechtbank geen geding 
aanhangig was tussen de [eiseres] en de andere verzekeraars die [de verweerder 
sub I] had gedagvaard”, legt de uitdrukking “geding tussen de partijen” op 
onjuiste wijze uit.

Het Hof van Cassatie neemt immers aan dat de vordering waardoor een geding 
tussen partijen ontstaat, bij conclusie kan worden ingesteld (Cass., 18 februari 
2008, AC nr. 118 ; Cass., 10 oktober 2002, C.990516.N, www.juridat.be).

Er moet worden vastgesteld dat de verzekeringsmaatschappijen die door [de 
verweerder sub I] zijn gedagvaard, of althans verschillende onder hen, in eerste 
aanleg in hun syntheseconclusie een vordering hebben ingesteld tegen de eiseres.

In de syntheseconclusie van [de verweerster sub 7] is die vordering geformu-
leerd in de volgende bewoordingen : “De vordering tot schadevergoeding die 
ingesteld wordt op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, 
mag in ieder geval alleen maar worden gericht tegen de WAM-verzekeraar van 
het voertuig waarin de passagiers [de verweerster sub 2 en haar zoon] plaatsge-
nomen hadden”.

In haar tweede conclusie formuleert de [verweerder sub 10] die vordering in de 
volgende bewoordingen : “In ieder geval moet worden opgemerkt dat, met toepas-
sing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 op de zwakke weggebrui-
kers, de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Citroen ZX 
waarin de passagiers [de verweerster sub 2 en haar zoon] hadden plaatsgenomen, 
laatstgenoemden moet vergoeden, zodat [de verweerder sub 10] met betrekking 
tot die slachtoffers in ieder geval buiten zake moet worden gesteld”.

In haar aanvullende syntheseconclusie formuleert [de verweerster sub 5] die 
vordering in de volgende bewoordingen : “Wat betreft de schade [waarvan] de 
[verweerders sub 1 en 2] [de vergoeding vorderen]. Met toepassing van artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989 op de zwakke weggebruikers, moet de verzeke-
raar die de Citroën ZX verzekerde waarin de passagiers [de verweerster sub 2 en 
haar zoon] hadden plaatsgenomen, laatstgenoemden vergoeden”.

Die vordering wordt door [de verweerster sub 5] nogmaals geformuleerd in het 
beschikkend gedeelte van haar conclusie : “Voor recht zeggen dat de verzekeraar 
van de Citroën ZX waarin de passagiers [de verweerster sub 2 en haar zoon] hadden 
plaatsgenomen, met toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 
op de zwakke weggebruikers laatstgenoemden moet vergoeden”.

Bijgevolg moet worden aangenomen dat er op rechtsgeldige wijze een geschil 
tussen de eiseres en verschillende, door de [verweerder sub I] gedagvaarde verze-
keringsmaatschappijen aanhangig is gemaakt, doordat zij in hun voor de politie-
rechtbank neergelegde conclusies een vordering hebben geformuleerd.

Bijgevolg moet worden vastgesteld dat het bestreden vonnis, door te beslissen 
dat er, met toepassing van artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
“voor de politierechtbank geen geding aanhangig was tussen de [eiseres] en de 
andere verzekeraars die [de verweerder sub I] had gedagvaard”, de uitdrukking 
“geding tussen de partijen” op onjuiste wijze uitlegt.

2. Artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de gedaagde in hoger 
beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in 
het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder 
voorbehoud heeft betekend of vóór de betekening erin berust heeft.
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In de rechtsleer wordt het volgende aangenomen : “le recours incident peut être 
dirigé contre toute partie dont on a été l’adversaire en première instance et qui 
est présente à la cause devant le juge d’appel à quelque titre que ce soit” (A. FeTT-
weIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit de Liège, 1987, p. 515).

Dus moet worden aangenomen, zoals hierboven is beklemtoond, dat de [verweer-
ders sub 5, 7 en 10] in eerste aanleg tegenpartij van de eiseres waren, wegens de 
vordering die zij in hun conclusie tegen haar hadden ingesteld.

3. De eiseres verzoekt het Hof bijgevolg te beslissen dat het bestreden vonnis de 
artikelen 812, tweede lid, en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Middel

Het middel verwijt het bestreden vonnis dat het de tussenvordering 
van de eiseres tegen de verweerster 3 tot 8 niet-ontvankelijk verklaart 
omdat die vordering voor het eerst is ingesteld in hoger beroep en 
gericht was tegen partijen tegen wie de eiseres voor de eerste rechter 
geen geding aanhangig had gemaakt.

Die grief houdt geen verband met artikel 1054 Gerechtelijk Wetboek.
Voor het overige bepaalt artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 

dat een tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor 
de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep.

Die bepaling sluit uit dat een partij voor het eerst in hoger beroep een 
vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere partij wanneer tussen 
die partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren ingesteld.

Uit de stukken waaruit het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiseres en de verweersters sub 3 tot 8 geen enkele vordering tegen elkaar 
hebben ingesteld voor de eerste rechter.

Het bestaan van een geding tussen die partijen kan niet worden afge-
leid uit de in het middel weergegeven passages uit de conclusies die de 
verweersters sub 5 en 7 in eerste aanleg hebben ingediend en die, terug-
geplaatst in hun context, alleen ertoe strekten de vordering te betwisten 
die de verweerders sub 1 en 2, in hun hoedanigheid van wettelijke beheer-
ders van de persoon en de goederen van hun zoon, en de verweerster sub 
2, in eigen naam, tegen hen hadden ingesteld op grond van artikel 29bis 
van de wet van 21 november 1989. 

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat tussen de eiseres en de verweer-
sters sub 3 en 8 geen geding voor de politierechtbank aanhangig was, 
verantwoordt derhalve naar recht zijn beslissing dat de tussenvorde-
ring van de eiseres, die voor het eerst in hoger beroep is ingesteld, niet 
ontvankelijk is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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13 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu, de heer De 
Bruyn en de heer T’Kint.

N° 468

1o kamer — 14 september 2012
(C.11.0450.N)

VerVoer. — PerSoNeNVerVoer. — oPeNBare DIeNST. — VerVoerweT. — 
GeLDING.

De artikelen 4 en 5 Vervoerwet gelden ook ten aanzien van personenvervoer 
in openbare dienst  (1). (Artt. 4 en 5 Vervoerwet)

(k. e.a. T. VLaamSe VerVoermaaTScHaPPIj De LIjN oI,  
meDe IN Zake VaN amLIN corPoraTe INSuraNce N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Het bestreden vonnis verklaart de oorspronkelijke vordering tot 
schadevergoeding van de eisers, handelend namens de huwgemeenschap, 
in eigen naam en in naam van hun minderjarige kinderen — die gewond 
werden in een ongeval met een bus van de verweerster, bestuurd door 
een aangestelde van Oostmalle Cars — tegen de verweerster ongegrond 
en veroordeelt de eisers tot de kosten.

2. Het cassatiemiddel voert een schending aan van de artikelen 4 en 5 
van de Vervoerwet (titel VIIbis Wetboek van Koophandel), 1165 en 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, 29bis W.A.M.-wet en 149 Grondwet.

Het vecht de beslissing aan waarbij de rechtsverhoudingen tussen 
verweerster, Oostmalle Cars, tweede eiseres en haar kinderen, als volgt 
beoordeeld werden :

“[Verweerster] verstrekt een openbare dienst zodat tussen haar zelf, 
Oostmalle Cars en [tweede eiseres] haar kinderen reglementaire rechts-
verhoudingen tot stand zijn gekomen.

Derhalve zijn de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepa-
lingen van toepassing die, in voorliggend geval, de artikelen 4 en 5 van 
Titel VIIbis van het Wetboek van Koophandel niet omvatten (artikel 5 
van de Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een 
overheidsopdracht van diensten : exploitatie van geregeld vervoer voor 
rekening van de V.V.M. met voertuigen van de V.V.M. uitgeleend aan de 
vervoerder. Opdracht nr. 2004/006 B van 22 maart 2004 ; artikel 3 van het 
contract 1021).

Ook Amlin, de W.A.M.-verzekeraar van Oostmalle Cars, en [eerste 
eiser], de echtgenoot van [tweede eiseres] en de vader van Alain en Aline 
Kabera, moeten zich daarnaar schikken.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Daardoor kunnen [eisers] hun vordering hier niet tegen [verweerster] 
instellen, maar moeten zij zich integendeel tot Amlin wenden (artikel 31 
en het kennelijk aangepaste artikel 32 van de voormelde Algemene 
administratieve bepalingen en voorwaarden ; artikel 3 van het contract 
1021 ; artikel 7 van de bijlage bij contract 1021).

Om die reden kan ook artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst 
niet tussen [verweerster] en Amlin worden toegepast”.

3. Het eerste onderdeel verwijt de appelrechters de artikelen 4 en 5 van de 
Vervoerwet te hebben geschonden door de toepassing ervan uit te sluiten 
in het raam van de openbare dienstverstrekking door De Lijn, terwijl 
het de bedoeling van de wetgever was om de bepalingen van deze wet ook 
toe te passen op het personenvervoer in openbare dienst. Er bestaat geen 
enkele wettelijke bepaling die de toepassing ervan uitsluit in de verhou-
ding tussen De Lijn en haar gebruikers. De toepassing van het gemeen 
recht wordt niet uitgesloten door het feit dat het contract tussen een 
openbare dienst en de gebruikers ervan een administratief contract is. 

4. Het onderdeel komt gegrond voor.
Artikel 4 van de Vervoerwet bepaalt dat de vervoerder aansprake-

lijk is voor ongevallen aan reizigers overkomen, tenzij hij bewijst dat 
de beschadiging, het verlies of de ongevallen het gevolg zijn van een 
vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. 

Artikel 5 van de Vervoerwet bepaalt dat de vervoerder tot vrijwaring 
is gehouden voor de daden van de commissionair of van de tussenper-
soon-vervoerder aan wie hij het vervoer toevertrouwt.

De beide bepalingen worden vermeld onder titel VIIbis van Boek I van 
het Wetboek van koophandel, onder de titel “Vervoerovereenkomst”. 

5. De vraag die aan het Hof in dit onderdeel wordt voorgelegd is of deze 
bepalingen van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen De Lijn en 
haar gebruikers.

Deze vraag moet m.i. bevestigend worden beantwoord. 
In het arrest van 9 mei 1958  (1) heeft het Hof reeds geoordeeld dat 

artikel 4 van de Vervoerwet van toepassing is op de rechtsverhouding 
tussen de NMBS en haar gebruikers. Hieruit blijkt dat de Vervoerwet 
ook geldt in het raam van personenvervoer in openbare dienst. Dat de 
wetgever het noodzakelijk achtte om specifieke bepalingen te voorzien 
voor het spoorwegvervoer (hoofdstuk II Vervoerwet), verhindert niet 
dat de algemene bepalingen (in hoofdstuk I, waaronder de artikelen 4 
en 5) ook gelden voor andere vormen van publiek transport, zoals tram- 
en busvervoer (langs vaste trajecten). Het tegendeel blijkt geenszins 
uit de bewoordingen van de wet, die in het algemeen het vervoer van 
personen regelt. Bij de bespreking van artikel 4 in het parlement (en 
het amendement tot uitbreiding van deze bepaling tot het voervoer 
van personen) worden weliswaar hoofdzakelijk voorbeelden gegeven die 
verband houden met de spoorwegen, maar uit niets blijkt dat hetzelfde 
niet zou gelden ten aanzien van andere vormen van openbaar vervoer  (2). 

  (1) AC 1958, 717.
  (2) Gedr.St. Kamer, zitting van 12 december 1883, p. 201-204.
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In de rechtsleer wordt dit onderscheid tussen tram- en busvervoer en 
spoorwegvervoer overigens evenmin gemaakt, wel integendeel  (1). Dat 
De Lijn thans onder het Vlaamse bevoegheidsniveau valt, doet — gelet 
op de afwezigheid van een afwijkende bepaling — geen afbreuk aan de 
toepassing van de Vervoerwet. 

Gelet op het ruime toepassingsgebied dat de wetgever voor ogen had, 
is de vraag naar de kwalificatie van de verhouding tussen de vervoerder 
en de gebruikers — reglementair volgens het bestreden vonnis — dus 
eigenlijk niet beslissend, zodat, op deze algemene grond, de door het 
onderdeel gestelde rechtsvraag (voorlopig) als volgt kan beantwoord 
worden : de toepassing van de artikelen 4 en 5 van de Vervoerwet wordt 
niet uitgesloten in het raam van de openbare dienstverstrekking door de 
verweerster, de VVM De Lijn OI. 

6. Het louter feit dat er een reglementaire rechtsverhouding zou bestaan 
tussen De Lijn en haar gebruikers sluit de toepassing van de Vervoerwet 
dus niet uit. 

Overigens lijkt deze kwalificatie, waarop het bestreden vonnis steunt, 
niet te kunnen worden gevolgd.

Weliswaar is de verhouding tussen openbare diensten en hun gebrui-
kers niet onbetwist  (2). 

In zijn arrest van 27 november 2006  (3) oordeelde het Hof — i.v.m. de 
verhouding tussen een electriciteitsverdeler en de afnemers — dat de 
rechtsverhouding die de verlening van een openbare dienst betreft, niet 
van contractuele maar van reglementaire aard is en beheerst wordt door 
een publiekrechtelijk reglement. Het onderdeel dat ervan uitging dat de 
vaststelling van het bestaan van een reglementaire verhouding het beroep 
op artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek uitsloot, faalde 
derhalve naar recht. In voornoemde zaak had de vordering tot schadeloos-
stelling betrekking op schade te wijten aan brand in de tellerkast. 

Uit deze rechtspraak is nochtans niet (zonder meer) af te leiden dat ook 
de verhouding tussen De Lijn en haar gebruikers reglementair zou zijn.  (4) 

Vooreerst lijkt de Vervoerswet te zijn opgesteld vanuit het idee dat 
de verhouding tussen de vervoerder en de gebruikers contractueel is, 
zelfs wanneer dit vervoer wordt georganiseerd in het raam van de open-
bare dienstverstrekking. Dit blijkt trouwens reeds uit de titel VIIbis 
(van Boek I) in het Wetboek van Koophandel, “Vervoerovereenkomst”, 
waarin de bepalingen van de wet zijn ingevoegd. Althans wat betreft 

  (1)  Zie L. FreDerIcq, Traité de droit commercial belge, Editions Fecheyr, Gent, 1947, 
p. 678 ; J. FoNTeYNe, “Du moment ou commence et ou prend fin l’obligation de sécurité 
imposée au transporteur de personnes par l’article 4 de la Loi sur le contrat de trans-
port”, RGAR 1935, 1766).

  (2)  Zie o.m. B. PeeTerS, “De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers : 
een contractuele of een reglementaire relatie ?”, RW 1990, p. 137, e.v.

  (3)  AR C.05.0310.N, AC 2006, nr. 600.
  (4)  Hierbij kan worden opgemerkt dat vandaag wordt betwijfeld of het Hof zijn 

rechtspraak van 27 november 2006 zal handhaven na vrijmaking van de electriciteitsdis-
tributiemarkt (A. VaN oeVeLeN, l.c., p. 1581 ; anders : L. PHaNG, “Over de rechtsverhou-
ding tussen elektriciteitsmaatschappijen en hun afnemers en het samenloopverbod in 
deze verhouding”, RABG 2007, p. 1270, nr. 9).
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het spoorwegvervoer, wordt hieruit ook afgeleid dat de wetgever de 
verhouding met de gebruikers zelf heeft gekwalificeerd als een overeen-
komst.  (1) Deze redenering kan worden uitgebreid naar andere vormen 
van publiek transport. De rechtsleer die de Vervoerswet becommentari-
eert, beschrijft de vordering op grond van artikel 4 overigens doorgaans 
eveneens als een vordering ex contractu, ook wanneer het vervoer kadert 
in een openbare dienst  (2). De vraag die hierbij in die rechtsleer uitge-
breid aan bod komt is de vraag wanneer die overeenkomst dan wel tot 
stand komt, op het ogenblik van aankoop van een ticket of biljet, op het 
moment dat men op het perron of aan een halte wacht of op het moment 
dat men instapt in trein, tram of bus.

Bovendien bestaat er in het algemeen een evolutie om bij de uitvoering 
van bepaalde overheidstaken een beroep te doen op privaatrechtelijke tech-
nieken. Dit is overigens ook bij De Lijn het geval aangezien zij contrac-
teert met privaatrechtelijke ondernemingen om haar vervoerstaken uit te 
voeren. De rechtsverhouding is in zeker zin hybride, aangezien de uitvoe-
ring van de taken van een openbare dienst, zoals reglementair bepaald, 
plaatsvindt in een contractueel kader. Het bestaan van een reglementair 
kader dat de prestaties van een openbare dienst determineert (bv. i.v.m. 
tarifering en toegankelijkheid), hoeft evenmin te verhinderen dat de 
verhouding met de gebruikers op een contractuele leest is geschoeid.

7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
8. coNcLuSIe : vernietiging en verwijzing.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 4 oktober 2010

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 5 juli 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 

een middel aan.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Artikel 4 Vervoerwet bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk 
is voor ongevallen aan reizigers overkomen, tenzij hij bewijst dat de 

  (1)  B. PeeTerS, “De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers : een 
contractuele of een reglementaire relatie ?”, RW 1990, p. 143 ; F. De VISScHere, “Het 
administratief contract. De stand van het vraagstuk naar Belgische recht”, RW p. 2399, 
met verwijzing op dit punt naar P. wIGNY, Droit administratif, 1962, nrs. 339-340.

  (2)  L. FreDerIcq, o.c., p. 681-682 ; J. FoNTeYNe, l.c., 1766.
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 beschadiging, het verlies of het ongeval het gevolg is van een vreemde 
oorzaak die hem niet kan worden toegerekend.

Artikel 5 Vervoerwet bepaalt dat de vervoerder tot vrijwaring is 
gehouden voor de daden van de commissionair of van de tussenpersoon-
vervoerder aan wie hij het vervoer toevertrouwt.

Deze bepalingen gelden ook ten aanzien van personenvervoer in open-
bare dienst.

2. Door de toepassing van de artikelen 4 en 5 Vervoerwet uit te sluiten 
in het raam van de openbare dienstverstrekking door de verweerster, 
schendt het vonnis de aangevoerde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de vorderingen van de 

eisers tegen de verweerster ongegrond verklaart en hen veroordeelt tot 
de kosten.

Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen 
partij.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

14 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 469
1o kamer — 14 september 2012

(C.11.0619.N)

1o ecHTScHeIDING eN ScHeIDING VaN TaFeL eN BeD. — GeVoLGeN 
T.a.V. De PerSoNeN. — T.a.V. De ecHTGeNoTeN. — uITkerING Na ecHTScHeIDING. 
— VaSTSTeLLING. — INGrIjPeNDe wIjZIGING IN De BeSTaaNSmIDDeLeN VaN De 
uITkerINGSGerecHTIGDe ecHTGeNooT. — crITerIa.

2o LeVeNSoNDerHouD. — ecHTScHeIDING. — GeVoLGeN T.a.V. De PerSoNeN. 
— T.a.V. De ecHTGeNoTeN. — uITkerING Na ecHTScHeIDING. — VaSTSTeLLING. — 
INGrIjPeNDe wIjZIGING IN De BeSTaaNSmIDDeLeN VaN De uITkerINGSGerecHTIGDe 
ecHTGeNooT. — crITerIa.

1o en 2o De uitkering waarop de echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen, aanspraak kan maken, moet in de regel worden vastgesteld naar 
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de inkomsten van de partijen op het tijdstip van de overschrijving van de 
echtscheiding  (1) ; zo de rechter ook rekening moet houden met de wijzi-
gingen die zich in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde hebben 
voorgedaan tussen de uitspraak van de echtscheiding en de over de uitke-
ring te wijzen beslissing, zelfs al betreft het geen aanzienlijke of ingrijpende 
wijzigingen  (2), moet hij geen rekening houden met toekomstige en onze-
kere wijzigingen in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde  (3). 
(Art. 301 BW)

(c. T. S.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 27 april 2011.

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

Eerste onderdeel 

5. Krachtens artikel 301, § 1, Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepas-
sing, kan de rechtbank aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, 
een uitkering toekennen die, rekening houdend met zijn inkomsten en 
mogelijkheden, hem in staat kan stellen in zijn bestaan te voorzien op 
een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.

Artikel 301, § 3, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepas-
sing, bepaalt dat indien de toestand van de uitkeringsgerechtigde een 
ingrijpende wijziging heeft ondergaan zodat het bedrag van de uitkering 
niet meer verantwoord is, de rechtbank de uitkering kan verminderen 
of opheffen. 

6. De uitkering waarop de echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen, aanspraak kan maken, moet in de regel worden vastgesteld 
naar de inkomsten van de partijen op het tijdstip van de overschrijving 
van de echtscheiding.

  (1) Cass. 11 juni 1992, AR 9365, AC 1991-92, nr. 535.
  (2) Cass. 26 mei 2006, AR C.05.0090.F, AC 2006, nr. 291.
  (3) Artikel 301, § 1 Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor zijn wijziging door 

de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding.
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Zo de rechter ook rekening moet houden met de wijzigingen die zich in 
de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde hebben voorgedaan 
tussen de uitspraak van de echtscheiding en de over de uitkering te 
wijzen beslissing, zelfs al betreft het geen aanzienlijke of ingrijpende 
wijzigingen, moet hij geen rekening houden met toekomstige en onze-
kere wijzigingen in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde.

7. De appelrechters oordelen met betrekking tot de uitkering na 
echtscheiding dat het bedrag dient te worden bepaald op grond van de 
inkomsten en middelen van de voormalige echtgenoten en van de moge-
lijkheden van de uitkeringsgerechtigde ten tijde van de voltrekking van 
de echtscheiding.

Ze oordelen verder dat met de gelden die de verweerster mogelijk 
nog zal ontvangen uit de vereffening-verdeling vooralsnog geen reke-
ning kan worden gehouden gezien deze nog niet beschikbaar zijn en de 
gerechtigheden van de verweerster in de staat van vereffening, gelet op 
de aan de gang zijnde procedure van zwarigheden, geenszins vaststaan.

8. Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters voormeld 
artikel 301, § 1, Burgerlijk Wetboek niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel 
Met hun in r.o. 7 weergegeven oordeel beantwoorden de appelrechters 

het in het onderdeel bedoelde verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

14 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de 
heer Lefèbvre.

N° 470
2o kamer — 18 september 2012

(P.12.0349.N)

1o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reDeLIjke TermIjN. — oVerScHrIjDING. — recHTS-
HerSTeL. — STraFVermINDerING. — BeGrIP.

2o STraF. — aLGemeeN. STraF eN maaTreGeL. weTTIGHeID. — 
aLGemeeN. — reDeLIjke TermIjN. — oVerScHrIjDING. — ecHTSHerSTeL. — 
STraFVermINDerING. — BeGrIP.

1o en 2o De rechter die oordeelt dat het passend rechtsherstel voor de 
miskenning van de redelijke termijn-vereiste van artikel 6.1 EVRM bestaat 
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in een strafvermindering, waarbij hij op een reële en duidelijke wijze de straf 
vermindert ten opzichte van de straf die hij zou hebben opgelegd als hij een 
dergelijke miskenning niet had vastgesteld, moet daarbij niet uitdrukkelijk 
melding maken van die laatste straf zodat de toe te passen strafverminde-
ring niet moet worden beoordeeld in het licht van de door de eerste rechter 
uitgesproken straf  (1).

(D. T. k.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 17 januari 2012.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Eerste middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 163 Wetboek van Strafvordering : de appelrechters stellen vast 
dat de redelijke termijn van de strafvervolging is overschreden ; zij 
bevestigen de door de eerste rechter uitgesproken straf als passend en 
rechtmatig, terwijl die evenwel geen overschrijding van de redelijke 
termijn had aangenomen ; aldus blijven de appelrechters in gebreke om 
de ingevolge de overschrijding van de redelijke termijn verplichte straf-
vermindering op een reële en duidelijke wijze toe te passen.

4. Artikel 163 Wetboek van Strafvordering is van toepassing op de poli-
tierechtbanken.

Het middel dat schending van die bepaling aanvoert, faalt in zoverre 
naar recht.

5. De rechter kan oordelen dat het passend rechtsherstel voor de 
miskenning van de redelijke termijn-vereiste van artikel 6.1 EVRM 
bestaat in een strafvermindering, waarbij hij op een reële en duidelijke 
wijze de straf vermindert ten opzichte van de straf die hij zou hebben 
opgelegd als hij een dergelijke miskenning niet had vastgesteld, zonder 
dat evenwel is vereist dat hij daarbij uitdrukkelijk melding maakt van 
die laatste straf.

  (1) Zie : Cass. 22 maart 2000, AR P.99.1758.F, AC 2000, nr. 197 ; Cass. 17 okt. 2001, AR 
P.01.0807.F, AC 2001, nr. 550 ; Cass. 28 jan. 2004, AR P.03.1533.F, AC 2004, nr. 51 ; Cass. 4 feb. 
2004, AR P.03.1370.F, AC 2004, nr. 57 ; Cass. 16 maart 2004, AR P.03.1110.N, AC 2004, nr. 144 ; 
Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0526.N, AC 2005, nr. 362 ; Cass. 25 april 2007, AR P.06.1608.F, AC 
2007, nr. 208 ; Cass. 17 maart 2010, AR P.09.1691.N, AC 2010, nr. 190 ; Cass. 25 jan. 2012, AR 
P.11.1104.F, AC 2012, nr. 66.
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Hieruit volgt dat de toe te passen strafvermindering niet moet worden 
beoordeeld in het licht van de door de eerste rechter uitgesproken straf.

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

6. De appelrechters oordelen dat :
— ingevolge een abnormale niet te verantwoorden vertraging in het 

dossier in de periode van 7 april 2008 tot 31 december 2009 in hoofde van 
de eiser de duur van de strafvervolging de redelijke termijn is over-
schreden (p. 9) ;

— het de rechter toekomt te bepalen welk rechtsherstel passend is om 
de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn te remediëren 
(p. 10) ;

— de rechter die op regelmatige wijze vaststelt dat de redelijke termijn 
is overschreden een bij wet bepaalde straf kan uitspreken, die hij evenwel 
op reële en duidelijke wijze vermindert ten aanzien van de straf die hij 
zou hebben opgelegd als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet 
had vastgesteld of desgevallend een straf uitspreken die lichter dan de 
bij wet bepaalde minimumstraf is of de beklaagde alleen maar schuldig 
kan verklaren (p. 13) ;

— rekening houdend met de ernst van de feiten en het strafrechtelijk 
verleden van de eiser de door de eerste rechter lastens hem opgelegde 
bestraffing (hoofdgevangenisstraf, geldboete en vervangende gevan-
genisstraf) de wetmatige en passende beteugeling zijn van de bewezen 
verklaarde telastlegging B (p. 13).

Met het geheel van die redenen en hun onderlinge samenhang geven 
de appelrechters te kennen dat rekening houdend met de vastgestelde 
miskenning van de redelijke termijn-vereiste, de door de eerste rechter 
opgelegde bestraffing passend is en dus een reële en duidelijke verminde-
ring inhoudt ten opzichte van de bestraffing die de appelrechters zouden 
hebben opgelegd zonder de overschrijding van de redelijke termijn.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven pleeg-
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.

18 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Gillis (bij de balie te Gent).
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N° 471

2o kamer — 18 september 2012
(P.12.0389.N)

HoGer BeroeP. — STraFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrePeN). — recHTSPLeGING IN HoGer BeroeP. — eeNSTemmIGHeID. — BeVeS-
TIGING VaN De ScHuLDIGVerkLarING aaN HeT BaSISmISDrIjF. — GeeN BeVeSTIGING 
VaN De VerZwareNDe omSTaNDIGHeID. — BeVeSTIGING VaN De oPGeLeGDe STraF.

Wanneer de rechter in hoger beroep voor de feiten die hij bewezen verklaart, 
dezelfde straf uitspreekt als deze opgelegd door de eerste rechter, ook al 
oordeelt hij dat een verzwarende omstandigheid die de eerste rechter bewezen 
verklaard heeft, niet bewezen is, dan spreekt hij geen zwaardere straf uit 
zodat geen eenstemmigheid is vereist  (1).

(m. T. S.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 1 februari 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Wat betreft de burgerlijke rechtsvordering, beveelt het arrest de 
heropening van het debat en stelt het de behandeling van de zaak onbe-
paald uit. Dit is geen eindbeslissing noch een uitspraak als bedoeld in 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep voor-
barig, mitsdien niet ontvankelijk. 

Middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van 
Strafvordering : het arrest spreekt dezelfde straf uit als deze opgelegd 
door het beroepen vonnis, maar spreekt de eiser vrij voor de verzwa-
rende omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd ten aanzien van een 
minderjarige ; het arrest is evenwel niet met eenparigheid gewezen.

3. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt onder meer dat 
eenstemmigheid vereist is voor het gerecht in hoger beroep om de tegen 
de beklaagde uitgesproken straffen te verzwaren. 

  (1) Zie : Cass. 4 jan. 2011, AR P.10.1411.N, AC 2011, nr. 4.
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4. Wanneer de rechter in hoger beroep voor de feiten die hij bewezen 
verklaart, dezelfde straf uitspreekt als deze opgelegd door de eerste 
rechter, ook al oordeelt hij dat een verzwarende omstandigheid die de 
eerste rechter bewezen verklaard heeft, niet bewezen is, dan spreekt hij 
geen zwaardere straf uit. 

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

Ambtshalve onderzoek

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

Onmiddellijke aanhouding

6. Gelet op de verwerping van het cassatieberoep, heeft het arrest 
kracht van gewijsde. Hieruit volgt dat in zoverre ingesteld tegen de 
beslissing over eisers onmiddellijke aanhouding, het cassatieberoep 
geen bestaansreden meer heeft.

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

18 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de 
heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Delbrouck (bij de 
balie te Hasselt).

N° 472

2o kamer — 19 september 2012
(P.12.0394.F)

1o BewIjS. — STraFZakeN. — GeScHrIFTeN. — BewIjSwaarDe. — 
ProceS-VerBaaL. — FeITeN VaN SmaaD eN weerSPaNNIGHeID. — FeITeN VaSTGe-
STeLD Door VerBaLISaNTeN TeGeN wIe STraFBare FeITeN ZouDeN ZIjN GePLeeGD. 
— ToeLaaTBaarHeID.

2o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — recHT oP eeN eerLIjke BeHaNDeLING VaN De 
Zaak. — BewIjS IN STraFZakeN. — ProceS-VerBaaL. — FeITeN VaSTGeSTeLD 
Door De VerBaLISaNTeN TeGeN wIe STraFBare FeITeN ZouDeN ZIjN GePLeeGD. — 
ToeLaaTBaarHeID.

3o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIeS. BeSLuITeN. — weTTIGHeID 
VaN BeSLuITeN eN VerorDeNINGeN. — VerorDeNeND BeSLuIT. — raaD 
VaN STaTe. — aFDeLING weTGeVING. — aDVIeS. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe 
NooDZakeLIjkHeID. — BeoorDeLING.

4o raaD VaN STaTe. — aFDeLING weTGeVING. — VerorDeNeND BeSLuIT. — 
aDVIeS. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe NooDZakeLIjkHeID. — BeoorDeLING.
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5o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIeS. BeSLuITeN. — weTTIGHeID 
VaN BeSLuITeN eN VerorDeNINGeN. — VerorDeNeND BeSLuIT. — raaD 
VaN STaTe. — aFDeLING weTGeVING. — aDVIeS. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe 
NooDZakeLIjkHeID. — BeoorDeLING. — weTTIGHeIDSToeTSING. — recHTer. — 
VerPLIcHTING.

6o raaD VaN STaTe. — aFDeLING weTGeVING. — VerorDeNeND BeSLuIT. — 
aDVIeS. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe NooDZakeLIjkHeID. — BeoorDeLING. — 
weTTIGHeIDSToeTSING. — recHTer. — VerPLIcHTING.

7o GroNDweT. — GroNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 159. 
— recHTerLIjke macHT. — VerorDeNeND BeSLuIT. — raaD VaN STaTe. — aFDe-
LING weTGeVING. — aDVIeS. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe NooDZakeLIjkHeID. 
— BeoorDeLING. — weTTIGHeIDSToeTSING.

8o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIeS. BeSLuITeN. — weTTIGHeID 
VaN BeSLuITeN eN VerorDeNINGeN. — VerorDeNeND BeSLuIT. — raaD 
VaN STaTe. — aFDeLING weTGeVING. — aDVIeS. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe 
NooDZakeLIjkHeID. — BeGrIP. — VerTraGING BIj De omZeTTING VaN VerPLIcHTe 
euroPeSe rIcHTLIjNeN.

9o raaD VaN STaTe. — aFDeLING weTGeVING. — VerorDeNeND BeSLuIT. 
— aDVIeS. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe NooDZakeLIjkHeID. — BeGrIP. — 
VerTraGING BIj De omZeTTING VaN VerPLIcHTe euroPeSe rIcHTLIjNeN.

10o DouaNe eN accIjNZeN. — accIjNSSTeLSeL VaN mINeraLe oLIe. — mINIS-
TerIeeL BeSLuIT VaN 28 DecemBer 1993. — weTTIGHeID. — aDVIeS VaN De raaD 
VaN STaTe. — VrIjSTeLLING. — DrINGeNDe NooDZakeLIjkHeID. — BeGrIP. — 
VerTraGING BIj De omZeTTING VaN VerPLIcHTe euroPeSe rIcHTLIjNeN.

1o en 2o Noch artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch de artikelen 267 en 272 van de 
algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen, noch de eerbiedi-
ging van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, verbieden verba-
lisanten een proces-verbaal op te stellen van de feiten van smaad en weer-
spannigheid die in het kader van hun ambt tegen hen zouden zijn gepleegd ; 
zij verbieden de rechter evenmin om, bij wijze van inlichting, rekening te 
houden met door de ambtenaren opgetekende gegevens.

3o en 4o In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun 
politieke verantwoordelijkheid, de dringende noodzakelijkheid te beoordelen 
die hen vrijstelt van de verplichting om de tekst van ontwerpen van verorde-
nende besluiten aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State voor te leggen.

5o, 6o en 7o Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet moeten de hoven 
en rechtbanken onderzoeken of de ministers, door het advies van de Raad 
van State niet in te winnen, hun bevoegdheid niet overschrijden door het 
wettelijk begrip van dringende noodzakelijkheid te miskennen  (1).

8o, 9o en 10o Wanneer een ministerieel besluit de toepassingsmodaliteiten van 
een koninklijk besluit bevat dat sedert een jaar van kracht is en dat tot doel 
heeft de verplichte Europese richtlijnen om te zetten, verduidelijkt de aanhef 

  (1) Cass. 21 jan. 2008, AR S.07.0025F, Pas., 2008, nr. 41, met concl. adv.-gen. J.-M. Genicot.
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van dat ministerieel besluit, die alleen de voormelde gegevens vermeldt, 
de bijzondere omstandigheden niet die de aanneming van de geplande 
maatregelen dringend noodzakelijk maken, waardoor de Raad van State 
niet binnen een termijn van drie dagen geraadpleegd zou kunnen worden, 
hoewel de termijn voor de omzetting van die richtlijnen reeds bijna een jaar 
verstreken was  (1).

(c. T. c. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 1 februari 2012.

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

Op de rechtszitting van 20 juni 2012 heeft raadsheer Françoise Roggen 
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch 
geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen de eiser is ingesteld wegens weerspannigheid

Eerste middel

Het middel voert met name de schending aan van artikel 6 EVRM, en 
van de artikelen 267 en 272 van de algemene wet van 18 juli 1977 inzake 
douane en accijnzen.

Het middel voert aan dat het aanvullend proces-verbaal van 7 oktober 
2004, dat is opgesteld door de douaneambtenaren en dat feiten vermeldt 
van smaad en weerspannigheid die de eiser bij de controle van zijn voer-
tuig heeft gepleegd, nietig moet worden verklaard en uit de debatten 
moet worden geweerd.

De aangevoerde onregelmatigheid is afgeleid uit de tegenstrijdige 
belangen tussen de eiser en diezelfde ambtenaren, ten gevolge van de 
klacht die hij tegen hen heeft ingediend wegens slagen die hem bij die 
controle zouden zijn toegebracht.

Noch de aangevoerde bepalingen noch de eerbiediging van het recht 
op een eerlijke behandeling van de zaak verbieden de verbalisanten een 
proces-verbaal op te stellen van de strafbare feiten die in het kader 
van hun ambt tegen hen zouden zijn gepleegd. Zij verbieden de rechter 
evenmin om, bij wijze van inlichting, rekening te houden met de gege-
vens die de ambtenaren hebben opgetekend.

De appelrechters, die beslissen dat het voormelde proces-verbaal, in 
zoverre het betrekking heeft op die feiten, geen bijzondere bewijswaarde 

  (1) Cass. 21 jan. 2008, AR S.07.0025F, Pas., 2008, nr. 41, met concl. adv.-gen. J.-M. Genicot.
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heeft, in tegenstelling tot de vaststellingen betreffende het gebruik van 
rode gasolie als motorbrandstof, verantwoorden hun beslissing om het 
niet uit het debat te weren naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die de eerste twee verweerders tegen de 
eiser hebben ingesteld

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen de eiser is ingesteld wegens overtreding van 
artikel 30 van het ministerieel besluit van 28 december 1993 betref-
fende het accijnsstelsel van minerale olie

Tweede middel

Het middel voert de schending aan van artikel 159 Grondwet, en van de 
artikelen 3, § 1 en 84 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

De eiser voert aan dat het ministerieel besluit waarop de strafvorde-
ring gegrond is, onwettig is omdat het niet aan het voorafgaand advies 
van de afdeling wetgeving van de Raad van State is voorgelegd.

In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun 
politieke verantwoordelijkheid, de hoogdringendheid te beoordelen die 
hen vrijstelt van de verplichting om de tekst van ontwerpen van veror-
denende besluiten aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State voor te leggen.

Overeenkomstig artikel 159 Grondwet moeten de hoven en recht-
banken onderzoeken of de ministers, door het advies van de Raad van 
State niet aan te vragen, hun bevoegdheid niet overschrijden door het 
wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen.

Het arrest stelt vast dat de aanhef van het ministerieel besluit van 
28 december 1993 verwijst naar de omstandigheid dat het in hoofd-
zaak de toepassingsmodaliteiten bevat van het koninklijk besluit van 
29 december 1992 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake 
minerale olie, dat op 1 januari 1993 van kracht is geworden.

Zelf had het bovenvermelde koninklijk besluit tot doel om vanaf 
1 januari 1993, verplichte Europese richtlijnen om te zetten. 

Aangezien de termijn voor de omzetting van die richtlijnen reeds bijna 
een jaar verstreken was toen het ministerieel besluit werd genomen, 
verduidelijkt het door de appelrechters aangehaalde uittreksel van de 
aanhef van dat besluit de bijzondere omstandigheden niet die de aanne-
ming van de geplande maatregelen hoogdringend maken, waardoor de 
Raad van State niet binnen een termijn van drie dagen geraadpleegd zou 
kunnen worden.
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Door te beslissen dat het ministerieel besluit voldoet aan de wettelijke 
vereiste om de hoogdringendheid bijzonder met redenen te omkleden, 
miskent het arrest de door de eiser bedoelde bepalingen.

Het middel is gegrond. 

D. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de 
eiser veroordeelt tot betaling van de ontdoken rechten

De eiser voert geen middel aan.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de 
strafvordering die tegen de eiser is ingesteld wegens overtreding van het 
ministeriëel besluit van 28 december 1993 betreffende het accijnsstelsel 
van minerale olie.

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 twee derde van de kosten van zijn cassatiebe-
roep en laat het overige derde ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

19 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. De Baets en de heer T’Kint.

N° 473

2o kamer — 19 september 2012

(P.12.0514.F)

1o caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — TermIjNeN Voor caSSa-
TIeBeroeP eN BeTekeNING. — aLGemeeN. — TermIjN BeDoeLD IN 
arTIkeL 359 SV.. — VereNIGBaarHeID meT De arTIkeLeN 6.3 eN 14 eVrm.

2o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — recHTSmIDDeLeN. — uIToeFeNINGSVoor-
waarDeN.

3o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 14. — recHTSmIDDeLeN. — uIToeFeNINGSVoorwaarDeN.

4o caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — TermIjNeN Voor caSSa-
TIeBeroeP eN BeTekeNING. — aLGemeeN. — TermIjN BeDoeLD IN 
arTIkeL 359 SV.. — arTIkeLeN 6.3 eN 14 eVrm. — ScHeNDING.

5o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — caSSaTIeBeroeP. — TermIjN BeDoeLD IN 
arTIkeL 359 SV. — ScHeNDING VaN arTIkeL 6.3 eVrm.

ARREST-2012-09.indb   1970 22/05/13   10:42



N° 473 - 19.9.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1971

6o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 14. — caSSaTIeBeroeP. — TermIjN BeDoeLD IN arTIkeL 359 SV. — 
ScHeNDING VaN arTIkeL 14 eVrm.

7o GroNDweTTeLIjk HoF. — PrejuDIcIëLe VraaG. — VerPLIcHTING De 
VraaG Te STeLLeN. — GeLIjkHeID eN NoN-DIScrImINaTIe. — oNDerScHeID TuSSeN 
PerSoNeN DIe ZIcH IN DeZeLFDe jurIDIScHe ToeSTaND BeVINDeN. — VerScHIL-
LeNDe reGeLS VaN ToePaSSING.

8o PrejuDIcIeeL GeScHIL. — GroNDweTTeLIjk HoF. — VerPLIcHTING 
De VraaG Te STeLLeN. — GeLIjkHeID eN NoN-DIScrImINaTIe. — oNDerScHeID 
TuSSeN PerSoNeN DIe ZIcH IN DeZeLFDe jurIDIScHe ToeSTaND BeVINDeN. — 
VerScHILLeNDe reGeLS VaN ToePaSSING.

1o, 2o en 3o De artikelen 6.3 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, verbieden de Staten 
die partij zijn bij het Verdrag niet om aan de rechtsmiddelen die in het intern 
recht zijn bepaald, uitoefeningsvoorwaarden te verbinden die de essentie 
ervan niet in het gedrang brengen  (1).

4o, 5o en 6o Aangezien alleen de verklaring van cassatieberoep binnen de 
termijn moet gebeuren die in artikel 359 van het Wetboek van Strafvordering 
is bepaald, en het feit dat de beklaagde zijn cassatieberoep niet binnen 
de voorgeschreven termijn gemotiveerd zou hebben, niet belet dat het 
rechtsmiddel, ten aanzien van de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, alle nuttige gevolgen oplevert die de beklaagde ervan mag 
verwachten, schendt artikel 359 van het Wetboek van Strafvordering de 
artikelen 6.3 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden niet (2).

7o en 8o De prejudiciële vraag die aanvoert dat er verschillende termijnen 
bestaan om cassatieberoep in te stellen, al naargelang de bestreden beslissing 
strafrechtelijk dan wel burgerrechtelijk is, oefent geen kritiek uit op een door 
de wet gemaakt onderscheid tussen personen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar op wie verschillende regels van toepassing zouden 
zijn (3).

(m. T. H. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 13 januari 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, verschil-
lende grieven aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neer-
gelegd die op de griffie is ingekomen op 7 september 2012.

Op de rechtszitting van 19 september 2012 heeft raadsheer Françoise 
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 473.
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II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Het arrest doet uitspraak op tegenspraak ten aanzien van de eiser. 
Met toepassing van artikel 359 Wetboek van Strafvordering, dient het 
cassatieberoep ingesteld te worden vijftien vrije dagen na de dag waarop 
het arrest is uitgesproken. De laatste dag waarover de eiser beschikte 
om cassatieberoep in te stellen was maandag 30 januari 2012. Het cassa-
tieberoep dat op 2 maart 2012 is ingesteld, is laattijdig.

De eiser voert aan dat de termijn om cassatieberoep in te stellen die 
bij het voormelde artikel 359 is bepaald, door zijn korte duur de arti-
kelen 6.3 en 14 EVRM schendt.

De aangevoerde verdragsbepalingen verbieden de Staten die partij zijn 
bij het Verdrag niet om aan de rechtsmiddelen die in het intern recht 
zijn bepaald uitoefeningsvoorwaarden te verbinden die de substantie van 
die bepalingen niet in het gedrang brengen.

Alleen de verklaring van cassatieberoep moet binnen de in artikel 359 
Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn gebeuren. Overeenkom-
stig artikel 420bis, tweede lid, van hetzelfde wetboek, beschikt de eiser 
immers over een termijn van twee maanden sedert de dag waarop de 
zaak op de algemene rol van het Hof is ingeschreven, om zijn middelen 
voor te dragen in een memorie. 

Het feit dat de beklaagde zijn cassatieberoep niet gemotiveerd zou 
hebben binnen de voorgeschreven termijn, belet niet dat het rechtsmiddel, 
ten aanzien van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, 
alle nuttige gevolgen oplevert die de eiser ervan mag verwachten.

Het cassatieberoep van de beklaagde maakt de tegen hem ingestelde 
strafvordering niet bij het Hof aanhangig. Bijgevolg zal hij zich voor het 
Hof niet moeten verdedigen tegen een beschuldiging in strafzaken.

Artikel 359 Wetboek van Strafvordering schendt de artikelen 6.3 en 14 
van het Verdrag dus niet.

De eiser voert ten slotte aan dat het bestaan van verschillende 
termijnen om cassatieberoep in te stellen, al naargelang de bestreden 
beslissing strafrechtelijk dan wel burgerrechtelijk is, de artikelen 10 en 
11 Grondwet schendt. Hij vraagt om een prejudiciële vraag te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof over dit verschil in behandeling.

Reeds uit de wijze waarop de vraag verwoord is, blijkt evenwel dat de 
vraag geen kritiek uitoefent op een door de wet gemaakt onderscheid 
tussen personen die zich in dezelfde juridische toestand bevinden maar 
op wie verschillende regels van toepassing zouden zijn.

Er is geen grond om die prejudiciële vraag te stellen.
Het Hof slaat geen acht op het overige gedeelte van de memorie, dat 

geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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19 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Wouters en mevr. Segier (bij de balie te Brussel).

N° 474

2o kamer — 19 september 2012
(P.12.1377.F)

caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — VormeN. — Vorm eN TermIjN 
Voor memorIeS eN STukkeN. — oNTVaNkeLIjkHeID VaN De memorIe. — 
LaaTTIjDIGe oProePING Voor De recHTSZITTING VaN HeT HoF. — oVermacHT.

Wanneer de laattijdige oproeping voor de rechtszitting van het Hof een eiser 
belet zijn memorie neer te leggen binnen de termijn die bij artikel 420bis, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald, is de memorie die 
wegens overmacht minder dan acht vrije dagen voor de rechtszitting is neer-
gelegd, toch ontvankelijk.

(B.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen arrest nummer 882 van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 27 juni 2012.

De eiser voert in een memorie die op 14 september 2012 op de griffie van 
het Hof is neergelegd en die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

De eiser voert aan dat de oproeping voor de rechtszitting van het Hof, 
die laattijdig is geschied, met name op 11 september 2012, hem belet zijn 
memorie neer te leggen binnen de termijn die bij artikel 420bis, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering is bepaald.

De memorie die wegens overmacht minder dan acht vrije dagen voor 
de rechtszitting is neergelegd, is toch ontvankelijk.

Aangezien de eiser zijn grieven heeft kunnen aanvoeren, kan hij zich 
niet beklagen over het feit dat zijn recht van verdediging en inzonder-
heid zijn recht op een eerlijke behandeling van de zaak voor het Hof 
zouden zijn miskend.

Eerste middel

Het middel oordeelt dat de redelijke termijn voor de berechting van de 
eiser overschreden is en dat een schuldigverklaring zich opdringt.
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Uit het proces-verbaal van de rechtszitting blijkt dat de eiser dat 
verweer niet heeft gevoerd en zich ertoe beperkt heeft om de vrijspraak 
te pleiten.

Nadat het arrest de wisselvalligheden van de rechtspleging in herinne-
ring heeft gebracht, stelt het niet vast dat de redelijke termijn is over-
schreden en omkleedt het zowel de aard van de straf als de strafmaat 
met redenen.

Het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de 
appelrechters is niet ontvankelijk.

Tweede middel

Het middel voert aan dat de eiser niet werd ondervraagd, wat een 
miskenning is van zijn recht van verdediging.

Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aange-
voerd, is niet ontvankelijk.

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 tot de kosten.

19 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Ganeeva en de heer de Quévy (bij de balie te Brussel).

N° 475

2o kamer — 19 september 2012
(P.12.1383.F)

1o oNDerZoek IN STraFZakeN. — BeëINDIGING VaN HeT GerecHTeLIjk 
oNDerZoek. — reGeLING VaN De recHTSPLeGING. — raaDkamer. — INDIeNING 
VaN eeN VerZoek om BIjkomeNDe oNDerZoekSHaNDeLINGeN Te VerrIcHTeN. — 
GeVoLG. — reGeLING VaN De recHTSPLeGING VaN recHTSweGe GeScHorST. — 
VerPLIcHTING om ZITTING Te HouDeN.

2o oNDerZoekSGerecHTeN. — raaDkamer. — reGeLING VaN De recHTSPLe-
GING. — INDIeNING VaN eeN VerZoek om BIjkomeNDe oNDerZoekSHaNDeLINGeN Te 
VerrIcHTeN. — GeVoLG. — reGeLING VaN De recHTSPLeGING VaN recHTSweGe 
GeScHorST. — VerPLIcHTING om ZITTING Te HouDeN.

1o en 2o Artikel 127, §§ 2 en 3, van het Wetboek van Strafvordering, vereist 
niet dat de raadkamer zitting houdt om vast te stellen dat de regeling van 
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de rechtspleging van rechtswege is geschorst door het indienen, binnen de 
wettelijke termijn, van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen 
te verrichten.

(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 28 juni 2012.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Straf-
vordering uitspraak doet

Eerste middel

Artikel 127, § 2 en 3, Wetboek van Strafvordering, vereist niet dat 
de raadkamer zitting houdt om vast te stellen dat de regeling van de 
rechtspleging van rechtswege is geschorst door het indienen, binnen de 
wettelijke termijn, van een verzoek om bijkomende onderzoekshande-
lingen te verrichten.

Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

19 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Duquesne (bij de balie te Marche en Famenne).

N° 476

1o kamer — 20 september 2012
(C.11.0662.F)

OVEREENKOMST. — recHTeN eN VerPLIcHTINGeN VaN ParTIjeN. — 
TuSSeN ParTIjeN. — VerkooP, oVerDracHT VaN ScHuLDVorDerING. — uITDruk-
keLIjk oNTBINDeND BeDING. — ToeBeHoreN VaN De ScHuLDVorDerING.
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Het uitdrukkelijk ontbindend beding dat uitsluitend ten dienste staat van 
een schuldvordering is een toehoren ervan in de zin van artikel 1692 van het 
Burgerlijk Wetboek  (1). (Art. 1692 BW)

(ParFIP BeNeLux N.V. T. aramex carS N.V.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 22 oktober 2010.

Op 6 augustus 2012 heeft advocaat-generaal Jean Marie Genicot een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1692 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest beslist dat de eiseres niet gerechtigd is om de gerechtelijke ontbin-
ding van het contract tussen de verweerster en Proximedia te vorderen op grond 
van het uitdrukkelijk ontbindend beding bij niet-betaling van de maandelijkse 
bedragen, noch om ingeval dat beding ten uitvoer wordt gelegd de bedongen 
schadevergoeding en de teruggave van het materieel te vorderen. Die beslissing 
steunt op de volgende redenen :

 “12. Het contract tussen (de verweerster) en Proximedia is een wederkerig 
contract, aangezien het wederzijdse prestaties impliceert.

Met dat contract heeft Proximedia de schuldvordering op (de verweerster) tot 
betaling van maandelijkse bedragen overgedragen aan (de eiseres).

Niet het gehele contract werd dus aan (de eiseres) overgedragen maar enkel een 
schuldvordering die eruit voortvloeit.

Dat wordt bevestigd door de bewoordingen van de kennisgeving van de over-
dracht aan (de verweerster) : “dit wijzigt geenszins de verbintenissen die de 
vennootschap Proximedia ten aanzien van u is aangegaan en het zal haar de 
mogelijkheid bieden zich toe te leggen op de dienstverlening”.

Bovendien zou de overneming van het gehele contract door (de eiseres) de 
toestemming vereist hebben van (de verweerster) die hier zelfs niet werd geraad-
pleegd, aangezien (de eiseres) nooit de bedoeling heeft gehad om de verbinte-
nissen van Proximedia over te nemen.

Dat heeft verscheidene gevolgen.
13. In tegenstelling tot wat (de eiseres) voorstaat, behoudt (de verweerster) het 

recht zich te beroepen op de exceptie van niet-uitvoering met betrekking tot de 

  (1) Zie concl. van het O.M. in Pas., 20 sept. 2012, nr. 476.
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vervallen maandelijkse betalingen ingeval Proximedia haar verbintenissen niet 
nakomt.

De exceptie van niet-uitvoering, die gegrond is op de onderlinge afhankelijk-
heid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen is immers inherent aan 
de aard van het wederkerig contract, zodanig dat zij bestaat vóór de niet-uitvoe-
ring zelf en vóór de overdracht van de rechten van de schuldeiser en door de 
overgedragen schuldenaar aan de overdrager kan worden tegengeworpen onge-
acht het tijdstip van de niet-uitvoering (Cass., 28 januari 2005, Pas. 2005, nr. 240 ; 
27 september 1984, R.C.J.B., 1987, 511).

14. Het recht om de ontbinding te vorderen is tevens gegrond op de onderlinge 
afhankelijkheid van de verbintenissen uit het wederkerig contract. Een dergelijk 
contract staat of valt met de uitvoering van de verbintenissen ervan door elk van 
de partijen (P. VaN ommeSLaGHe, “La sanction de l’inexécution des obligations 
contractuelles”, T.P.R., 1984, 213 en 214).

Er bestaat evenwel geen enkele wederkerige verhouding tussen (de eiseres) en 
(de verweerster). (De eiseres) is immers tot geen enkele contractuele verbintenis 
jegens (de verweerster) gehouden.

Hieruit volgt dat (de eiseres) niet het recht heeft verkregen om de ontbinding 
van het contract te vorderen in de onderstelling van een contractuele wanpres-
tatie van (de verweerster) (zie Antwerpen, 18 februari 2002, RW 2004-2005, 865). 
Daarentegen heeft (de eiseres) wel het recht de gedwongen tenuitvoerlegging van 
haar schuldvordering te vorderen.

Bijgevolg moet de vordering tot ontbinding van het contract door (de eiseres) 
nietgegrond worden verklaard, aangezien (de eiseres) niet gerechtigd is ze in te 
stellen.

De vordering van (de eiseres) tot gerechtelijke ontbinding van het contract 
moet dus niet-gegrond worden verklaard.

15. Wat geldt voor de gerechtelijke ontbinding geldt ook voor de tenuitvoerleg-
ging van het uitdrukkelijk ontbindend beding waarin het contract voorziet bij 
niet-betaling van de maandelijkse bedragen door (de verweerster) (artikel 9 van 
het contract), dat (de eiseres) impliciet ten onrechte aanmerkt als een beding van 
rouwkoop.

(…) Aangezien het gaat om een overdracht van schuldvordering en niet om 
de overdracht van een wederkerig contract, heeft (de eiseres) niet het recht 
verkregen om dat beding, dat de zaak blijft van Proximedia, ten uitvoer te leggen 
en dat, in deze zaak, geen toebehoren van de overgedragen schuldvordering is.

Proximedia heeft het uitdrukkelijk ontbindend beding niet ten uitvoer gelegd.
(De eiseres) heeft dus geen enkele grond om de contractuele schadevergoeding 

ten belope van 60 pct. van de nog te betalen maandelijkse bijdragen te vorderen 
die bedongen is ingeval dat beding ten uitvoer wordt gelegd.

Tevens moet de vordering van (de eiseres) tot teruggave van het materieel 
worden afgewezen, aangezien zij voortvloeit uit haar vordering tot ontbinding 
van het contract die zelf niet gegrond is”. 

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 1692 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : “De verkoop of overdracht 
van een schuldvordering omvat haar toebehoren, zoals borgtochten, voorrechten 
en hypotheken”. 

De vordering tot ontbinding is een toebehoren van de overgedragen schuldvor-
dering : zij heeft geen enkel belang meer voor de overdrager, aangezien de over-
gedragen schuldenaar jegens eerstgenoemde geen enkele verbintenis meer heeft 
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na de overdracht van schuldvordering. Die vordering heeft enkel nog belang voor 
de overnemer. 

Het uitdrukkelijk ontbindend beding in het contract tussen de overdrager 
(Proximedia) en de overgedragen schuldenaar (de verweerster) moet eveneens, 
net zoals de vordering tot ontbinding en om dezelfde redenen, beschouwd worden 
als een toebehoren van de overgedragen schuldvordering in de zin van artikel 1692 
van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat beslist dat het uitdrukkelijk ontbindend beding in het contract 
tussen de overdrager en de overgedragen schuldenaar niet kan worden beschouwd 
als een toebehoren van de overgedragen schuldvordering is niet naar recht verant-
woord en schendt artikel 1692 van het Burgerlijk Wetboek.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1692 Burgerlijk Wetboek omvat de verkoop of over-
dracht van een schuldvordering haar toebehoren, zoals borgtochten, 
voorrechten en hypotheken. 

Het uitdrukkelijk ontbindend beding dat uitsluitend ten dienste staat 
van een schuldvordering is een toehoren ervan in de zin van die bepaling.

Het arrest stelt vast dat artikel 11 van het contract betreffende huur, 
dienstverlening en Internetabonnement tussen de vennootschap Proxi-
media en de verweerster bepaalt : “Proximedia heeft de uitdrukkelijke 
toestemming om dit contract, geheel of ten dele, over te dragen of als 
zekerheid te stellen, met dien verstande dat die overdracht of zeker-
heidsstelling de vormen en de voorwaarden van het contract op geen 
enkele manier wijzigt. Een gewone brief of een gewone vermelding op 
de maandelijkse facturen zal kunnen gelden als kennisgeving aan de 
abonnee van de overdracht van een schuldvordering in hoofdzaak en in 
toebehoren (interest, schadevergoedingsclausules, enz.)” en oordeelt 
dat Proximedia haar schuldvordering op de verweerster betreffende de 
in dat contract bedongen maandelijkse betalingen aan de eiseres heeft 
overgedragen en dat die overdracht van schuldvordering aan de verweer-
ster kan worden tegengeworpen

Het wijst overigens erop dat het uitdrukkelijk ontbindend beding in 
artikel 9 van het contract geldt in geval van niet-betaling van de maan-
delijkse bedragen door de verweerster.

Bijgevolg verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat 
voornoemd ontbindend beding geen toebehoren is van de schuldvorde-
ring die is overgedragen aan de eiseres en dat zij niet het recht heeft 
verkregen om ze ten uitvoer te leggen.

Het onderdeel is gegrond.
De cassatie van de beslissing die uitspraak doet over de vordering van 

de eiseres tot ontbinding van het contract geldt voor de dicta, die het 
gevolg ervan zijn, die afwijzend beschikken op haar vorderingen tot 
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betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding en tot teruggave 
van het gehuurde materieel.

Het tweede onderdeel van het tweede middel hoeft niet nader onder-
zocht te worden. Het kan immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

vorderingen van de eiseres tot ontbinding van het contract, tot beta-
ling van een verbrekingsvergoeding en tot teruggave van het gehuurde 
materieel, en het uitspraak doet over de kosten van de partijen in het 
cassatiegeding.

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 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 477

1o kamer — 20 september 2012
(C.12.0029.F)

1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — VerZekerINGSoVereeNkomST. 
— uITSLuITINGSBeDING. — VerVaLBeDING. — oNDerScHeID. — BeoorDeLING. — 
BeVoeGDHeID VaN De recHTer.

2o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — aLGemeeN. — LaNDVer-
ZekerINGSoVereeNkomST. — uITSLuITINGSBeDING. — VerVaLBeDING. — oNDer-
ScHeID. — BeoorDeLING. — BeVoeGDHeID VaN De recHTer.

3o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — VerZekerINGSoVereeNkomST 
–VerVaLBeDING. — BeGrIP.

1o en 2o Aangezien artikel 11, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst van dwingend recht is, zoals is vastgelegd 
is in artikel 3 van die wet, dient de rechter na te gaan of een beding van 
een verzekeringscontract dat op een andere manier wordt verwoord geen 
vervalbeding is  (1). (Artt. 3 en 11, eerste lid, Wet Landverzekeringsover-
eenkomst)

3o Het beding op grond waarvan de verzekeraar zijn dekking kan weigeren 
omdat de verzekerde zijn contractuele verbintenissen niet is nagekomen, 
vormt een vervalbeding in de zin van voormeld artikel 11, eerste lid, van 

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 20 sept. 2012, nr. 477.
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de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst  (1). (Art. 11, 
eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(B. T. aG INSuraNceS BeLGIum N.V.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 22 oktober 2010.

Op 3 augustus 2012 heeft advocaat-generaal Jean Marie Genicot een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 3 en 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst.

Aangevochten beslissingen

Het beoordeelt het verweer van de verweerster die zich beroept op artikel 2.2 
van de polis dat bepaalt : “van verzekeringsdekking zijn uitgesloten :

— de diefstal of poging tot diefstal indien de onmisbare voorzorgsmaatregelen 
niet zijn genomen, namelijk :

. indien de deuren of de koffer niet op slot waren,

. indien het dak of een raam niet afgesloten was,

. indien de sleutel waarmee de motor kan gestart worden in of op het voertuig 
achtergelaten werd,

. indien het door de maatschappij opgelegd diefstalbeveiligingssysteem 
niet ingeschakeld werd of niet in een perfecte staat van functioneren werd 
gehouden,’”. 

De verweerster voerde aan dat het om een uitsluitingsbeding ging ; dat het 
niet betwist wordt dat er nog een sleutel in de bagageruimte van de auto lag en 
dat “het niet [aan haar] staat enig oorzakelijk verband aan te tonen tussen de 
diefstal en de aanwezigheid van die sleutel”.

Het arrest verklaart de vordering van de eiseres niet-gegrond en dit om de 
onderstaande redenen :

 “De verzekerde dient aan te tonen dat het risico gedekt is door de overeen-
komst en niet van de dekking is uitgesloten.

In deze zaak grondt de (verweerster) haar weigering om dekking te verlenen op 
artikel 2.2 van de algemene voorwaarden van de polis.

Dat artikel luidt als volgt :
“De maatschappij verzekert niet :[…]

  (1) Zie voetnoot 1.
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— de diefstal of poging tot diefstal indien de onmisbare voorzorgsmaatregelen 
niet zijn genomen, namelijk : […]

. indien de sleutel waarmee de motor kan gestart worden in of op het voertuig 
achtergelaten werd,”.

[De eiseres] betwist niet dat het dubbel van haar sleutel in een reiskoffer zat 
die zij in de bagageruimte van haar auto had laten liggen.

Er hoeft niet te worden nagegaan of die omstandigheid in oorzakelijk verband 
staat met het schadegeval, aangezien het litigieuze beding een uitsluitingsbeding 
en geen vervalbeding is. 

Dat beding sluit duidelijk de dekking uit zodra er in het voertuig nog een 
sleutel ligt waarmee de motor kan worden gestart ; het maakt niets uit of die 
sleutel al dan niet zichtbaar is.

Het is niet onredelijk aan de verzekeringnemer bijzondere voorzorgsmaat-
regelen op te leggen om te voorkomen dat diefstal wordt gepleegd of dat het 
gestolen voertuig opnieuw gebruikt of makkelijk doorverkocht wordt. 

Die zienswijze van [de eiseres], waarin zij eigenlijk staande houdt dat zij 
geen enkele voorzichtigheid heeft begaan omdat de sleutel op “een uitgekiende 
verborgen plek” zat, kan niet worden gevolgd. 

Het feit dat een sleutel wordt achtergelaten, al was het binnen in de bagage-
ruimte, levert immers een onachtzaamheid op waardoor het hergebruik of het 
doorverkopen van de gestolen auto vergemakkelijkt wordt. 

Aangezien de voorwaarden van het uitsluitingsbeding vervuld zijn, dient de 
[verweerster] het schadegeval niet te dekken”. 

Grieven

Krachtens artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek dient de verze-
keraar het bewijs te leveren van het feit dat tot uitsluiting of verval van het 
recht op verzekeringsprestatie leidt.

Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat 
krachtens artikel 3 van die wet van dwingend recht is, bepaalt : “in de verzeke-
ringsovereenkomst mag geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verze-
keringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, 
in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval”.

Aldus omschrijft die bepaling het vervalbeding, namelijk dat op grond waarvan 
de verzekeraar zijn dekking kan weigeren wegens de wanuitvoering door de 
verzekerde van een welbepaalde verbintenis – dus wegens een gedraging van de 
verzekerde na het sluiten van het contract - en verplicht zij de verzekeraar het 
oorzakelijk verband aan te tonen tussen de feiten van een dergelijk beding en het 
schadegeval.

Het litigieuze beding volgens hetwelk de verzekeraar de diefstal niet dekt 
“indien de onmisbare voorzorgsmaatregelen niet zijn genomen”, en waarin 
vervolgens een aantal van die maatregelen als voorbeeld worden opgesomd, en 
dat aldus de dekking van de verzekeraar doet afhangen van het ontbreken van 
een onachtzaamheid van de verzekerde, is een beding in de zin van artikel 11 van 
de wet van 25 juni 1992 en valt onder de regeling die dat artikel instelt.

Daaruit volgt dat het arrest, dat vaststelt dat de eiseres “niet [betwist] dat het 
dubbel van haar sleutel in een reiskoffer zat die zij in de bagageruimte van haar 
auto had laten liggen” en beslist dat “er niet hoeft te worden nagegaan of die 
omstandigheid in oorzakelijk verband staat met het schadegeval, aangezien het 
litigieuze beding een uitsluitingsbeding en geen vervalbeding is”, niet naar recht 
verantwoord is (schending van alle in het middel vermelde bepalingen).
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III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Krachtens artikel 11, eerste lid, wet van 25 juni 1992 op de land-verze-
keringsovereenkomst mag in de verzekeringsovereenkomst geen geheel 
of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen 
worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst 
opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de tekortkoming en het schadegeval.

Aangezien die bepaling van dwingend recht is, krachtens artikel 3 wet 
van 25 juni 1992, dient de rechter na te gaan of een clausule van de verze-
kerings-overeenkomst die op een andere manier wordt verwoord geen 
vervalbeding is. 

Het beding op grond waarvan de verzekeraar zijn dekking kan weigeren 
wegens de niet-nakoming door de verzekerde van zijn contractuele 
verbintenissen vormt een vervalbeding in de zin van voormeld artikel 11. 

Het arrest stelt vast dat artikel 2.2 van de algemene voorwaarden van 
de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst bepaalt : “de 
maatschappij verzekert niet : de diefstal of poging tot diefstal indien de 
onmisbare voorzorgsmaatregelen niet zijn nagekomen, namelijk : indien 
de sleutel waarmee de motor kan gestart worden in of op het voertuig 
achtergelaten werd”.

Het arrest dat oordeelt dat “[voormeld] beding een uitsluitingsbeding 
en geen vervalbeding is” en dat “er geen grond bestaat om na te gaan of 
[de niet betwiste omstandigheid dat het dubbel van de sleutels van de 
eiseres in de bagageruimte van haar auto zat] in oorzakelijk verband 
staat met het schadegeval” schendt voormeld artikel 11.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest ;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over ;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

20 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr Oosterbosch.
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N° 478

1o kamer — 21 september 2012
(C.11.0636.N)

VerkeerSBeLaSTING oP moTorrIjTuIGeN. — euroVIGNeT. — oNDer-
worPeN VoerTuIGeN. — VereISTe BeSTemmING. — VoerTuIG-werkTuIGmacHINe.

Voertuigen waarvan de algemene bestemming niet het goederenvervoer over 
de weg is, zijn niet onderworpen aan het eurovignet ; voertuigen die te 
beschouwen zijn als een voertuig-werktuigmachine, zoals voertuigen waarop 
een hoogtewerker vast is gemonteerd, zijn bijgevolg niet aan het eurovignet 
onderworpen  (1). (Artt. 3 en 5 Wet 27 dec. 1994 ; Art. 2, vierde streepje, 
Richtlijn Raad EG 93/89 25 okt. 1993)

(maeS HooGwerkerS N.V.  
T. BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting tussen de partijen betreft de vraag of het 
voertuig van eiseres waarop een hoogtewerker vast gemonteerd staat, 
beschouwd moet worden als een “zware vrachtwagen” in de zin van 
artikel 2 van de Wet van 27 december 1994 die onderworpen is aan het 
eurovignet. Eiseres was van oordeel dat haar voertuig niet als een zware 
vrachtwagen beschouwd diende te worden in de zin van deze bepaling, 
terwijl de belastingadministratie aannam dat het voertuig van eiseres 
wel als dusdanig diende te worden beschouwd.

De appelrechters oordeelden bij het bestreden arrest dat het voertuig 
van eiseres wel degelijk als een zware vrachtwagen dient te worden 
beschouwd en dat dit voertuig niet valt onder de vrijstelling van artikel 5 
van de wet van 27 december 1994.

2. Artikel 3 van de Wet van 27 december 1994 bepaalt het volgende :
“Aan het eurovignet zijn onderworpen de motorvoertuigen en de samen-

gestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor het vervoer van goederen 
over de weg, waarvan de maximaal toegelaten massa ten minste 12 ton 
bedraagt.

De motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen worden hierna 
met het woord “voertuigen” aangeduid”.

Artikel 4 van de Wet van 27 december 1994 luidt als volgt :
“Het eurovignet is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de in artikel 3 

bedoelde voertuigen rijden op het wegennet door de Koning aangeduid.
Voor de voertuigen die in België zijn of moeten zijn ingeschreven, is 

het eurovignet echter verschuldigd vanaf het ogenblik waarop deze voer-
tuigen op de openbare weg rijden”.

Krachtens artikel 5 zijn van het eurovignet vrijgesteld : 2o de 
voertuigen die in België ingeschreven zijn en slechts af en toe op de 
openbare weg in België rijden en die worden gebruikt door natuurlijke of 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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rechtspersonen die het goederenvervoer niet als hoofdactiviteit hebben, 
mits het vervoer dat met deze voertuigen plaatsvindt tot het Belgisch 
grondgebied beperkt is. 

3. Deze regeling vindt haar grondslag in de Richtlijn 93/89/EEG van de 
Raad van 25 oktober 1993 betreffende de toepassing door de Lidstaten 
van de belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg 
gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik van sommige infra-
structuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruikte rechten.

Uw Hof deed reeds uitspraak over deze problematiek van de toepasse-
lijkheid van het eurovignet in het arrest van 11 maart 2011  (1).

Ik kan terzake verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij dat 
arrest.

4. De invoering van het eurovignet is één van de maatregelen die 
werden genomen met het oog op de opheffing van de concurrentieversto-
ringen tussen de vervoersondernemingen van de Lidstaten. 

Om die reden wordt aangenomen dat slechts voertuigen worden 
getroffen die, gelet op hun kenmerkende eigenschappen, bestemd zijn 
om regelmatig en duurzaam, en niet slechts af en toe, aan de mededin-
ging op het gebied van het vervoer deel te nemen  (2).

Deze maatregel richt zich aldus tot de vervoerssector.
5. Het begrip voertuig wordt in de Richtlijn 93/89/EEG gedefinieerd 

als “een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitslui-
tend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg en waarvan het 
maximum toegestane totaalgewicht tenminste 12 ton bedraagt”.

In het verslag namens de Commissie voor de Financiën, uitgebracht 
door de heer Leroy, wordt het volgende gesteld  (3) :

“In een bijlage die door de Minister verstrekt wordt (bijlage 1) 
wordt het begrip vervoerssector toegelicht. Daar staat te lezen 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 
hun eigen producten te leveren ; 

b) het vervoer voor rekening van derden : het betreft bedrijven die zich 
uitsluitend bezig houden met het vervoer van goederen voor derden”.

Hieruit volgt dat het eurovignet van toepassing is op de vervoers-
sector waarvan de activiteit erin bestaat goederen te transporteren over 
de weg. 

6. Bij arrest van 28 oktober 1999, C-193/98,P, oordeelde het Hof van 
Justitie dat om uit te maken of een motorvoertuig of een samenstel van 
voertuigen uitsluitend bestemd is voor goederenvervoer over de weg in 
de zin van artikel 2, 4-, van Richtlijn 93/89/EEG, de algemene bestemming 
van het voertuig in aanmerking moet genomen worden, ongeacht het 
gebruik dat er in een bepaald geval van kan worden gemaakt. 

  (1) AR F.10.0049.F, AC 2011, nr. 192.
  (2) Hof van Justitie, arrest van 28 okt. 1999, A. PFeNNIGmaNN, par. 32.
  (3) Parl. St. Senaat, zitting 1994-1995, 1239/2, Verslag namens de Commissie voor de 

Financiën, p. 30-31.
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Daaruit volgt dat motorrijtuigen die voldoen aan de definitie van 
voormeld artikel 2 van Richtlijn 93/89/EEG, maar waarmee het goede-
renvervoer een andere bestemming dient dan het enkel transport van de 
goederen, buiten de heffing blijven  (1).

7. In mijn conclusie vóór het arrest van Uw Hof van 11 maart 2011 heb 
ik in dit verband reeds verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op 
artikel 3 van de Nederlandse wet BZM, die het verdrag van 9 februari 
1994 in Nederland heeft goedgekeurd, zoals geciteerd in de conclusie van 
advocaat-generaal M.E. Van Hilten vóór het arrest van de Hoge Raad 
van 16 oktober 2009 in de zaak 08/03317 : 

“5.3.8. De artikelsgewijze toelichting op artikel 3 van de Wet BZM, 
vermeldt omtrent de voorwaarde van uitsluitende bestemming van 
goederenvervoer over de weg : “... De beperking die in de definitie is 
aangebracht tot de uitsluitende bestemming van de vrachtwagens voor 
het goederenvervoer over de weg, is overgenomen van de richtlijn. Met 
het vereiste van deze bestemming wordt tot uitdrukking gebracht dat 
het motorrijtuig, waarvan het gebruik niet uitsluitend ligt in de sfeer 
van het goederenvervoer over de weg, niet valt onder het bereik van de 
richtlijn en daarmee ook niet onder het onderhavige wetsvoorstel. Dit 
leidt ertoe dat motorrijtuigen die overigens voldoen aan de definitie 
maar waarmee het goederenvervoer een andere bestemming dient dan 
het enkele transport van de goederen buiten de heffing blijven. Hierbij 
kan bij voorbeeld worden gedacht aan bepaalde voor de motorrijtuigen-
belasting vrijgestelde vrachtwagens, zoals vrachtwagens die worden 
gebruikt voor het ophalen van huisvuil c.q. grof vuil, of ten behoeve van 
het vervoer van voor vernietiging bestemd vee. Voorts blijven bij voor-
beeld ook rijdende landbouwwerktuigen en rijdende hijskranen buiten 
de heffing. (...)”.

In zijn conclusie verwijst de advocaat-generaal verder naar het besluit 
van 19 augustus 1996, nr. VB95/4190, V-N 1996, Blz. 3486, waarin de Neder-
landse staatssecretaris van Financiën getracht heeft het begrip “uitslui-
tend bestemd voor goederenvervoer”, als volgt te verduidelijken : “Met 
het vereiste van een bestemming zoals verwoord in artikel 3, onderdeel 
a, van de Wet BZM, wordt tot uitdrukking gebracht dat een motorrij-
tuig, waarvan het gebruik niet uitsluitend ligt in de sfeer van het goede-
renvervoer over de weg, in beginsel niet is onderworpen aan de belasting. 
Dit leidt er toe dat motorrijtuigen die overigens voldoen aan de definitie 
(een toegestane maximum massa van 12.000 kg of meer), maar waarbij 
het goederenvervoer een andere bestemming dient dan het enkele trans-
port van goederen buiten de heffing blijven. Het vorenstaande houdt in 
dat, om buiten de heffing te vallen, het goederenvervoer dat met het 
betreffende motorrijtuig wordt verricht feitelijk ondergeschikt moet 
zijn aan het eigenlijke gebruiksdoel van het motorrijtuig. Dat er sprake 
is van een ander gebruiksdoel dan het vervoer van goederen is veelal af 
te leiden uit de bouw en/of inrichting van het motorrijtuig. Veelal zijn 
die zodanig dat het duidelijk is dat het motorrijtuig een andere functie 

  (1) Zie voormeld arrest van het Hof van Justitie van 28 okt. 1999, C-193/98 evenals 
Cass. 11 maart 2011, AR F.10.0049.N, AC 2011, nr. 192, www.cassonline.be
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heeft dan het vervoer van goederen en dat de bouw en/of inrichting niet 
rechtstreeks dienstbaar zijn aan het transport. Dergelijke voorzieningen 
dienen in of op het motorrijtuig vast te zijn aangebracht, dat wil zeggen 
dat zij niet naar believen kunnen worden verwijderd”.

8. Het arrest van het Hof van Justitie van 28 oktober 1999 heeft aanlei-
ding gegeven tot vaste rechtspraak van de hoven van beroep  (1) en recht-
banken van eerste aanleg  (2).

Ook in de rechtsleer werden uit dat arrest de zich opdringende conclu-
sies getrokken (J. wILmS, R. mermaNS en J. LemmeNS, “Eurovignet — 
Enkele knelpunten”, A.F.T. januari 2011, 30 : “Indien de visie van het 
Europese Hof van Justitie wordt toegepast op voertuigen-werkmachines, 
kunnen we niet anders dan concluderen dat de algemene bestemming 
van dergelijke voertuigen-werkmachines ipso facto niet kan leiden tot 
een exclusief goederenvervoer over de weg, zelfs al vervoeren zij tezelf-
dertijd goederen”. (…) Indien we het standpunt van het Europese Hof van 
Justitie volgen, moeten we concluderen dat voertuigen-werkmachines 
een dubbele functie hebben, namelijk deze van voertuig én werktuig. 
Derhalve zijn zij niet uitsluitend gericht op goederenvervoer”).

De Minister van Financiën verklaarde dat de fiscale administratie 
ingevolge deze rechtspraak inmiddels is teruggekomen op haar stand-
punt dat zgn. “chapevrachtwagens” aan het eurovignet onderworpen 
zijn : voortaan vallen deze vrachtwagens buiten het toepassingsgebied 
van het eurovignet op voorwaarde dat de machine (chapemenger) op 
bestendige wijze vastgemaakt is aan de vrachtwagen  (3).

9. In casu stellen de appelrechters in het bestreden arrest vast dat :
— eiseres een firma is gespecialiseerd in het ter beschikking stellen 

van hoogtewerkers voor diverse doeleinden ;
— op het kwestieuze voertuig Mercedes een hoogtewerker vast is 

gemonteerd en dat niet wordt betwist dat dit voertuig beschouwd dient 
te worden als een voertuig-werktuigmachine ;

— het voertuig in het kader van de verhuuractiviteiten van eiseres 
regelmatig op de openbare weg rijdt en dat het voertuig van eiseres 
wordt ingezet voor het vervoer van haar eigen machine, dienstig voor 
verhuur ;

— het vervoer van het door eiseres verhuurd materiaal volledig vreemd 
is aan het uitvoeren van de werken, waarbij het werktuig of de voertuig-
werktuigmachines door de huurder worden gebruikt ;

— het daarbij niet relevant is of het verhuurde materiaal al dan niet 
eigendom is van eiseres. 

De appelrechters oordelen vervolgens dat het aldus gaat om een louter 
vervoer van goederen onderworpen aan het eurovignet en dat het voer-
tuig van eiseres niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 van de 

  (1) Antwerpen 22 juni 2000, Fisc.Koer. 2000, p. 35 ; Antwerpen 2 maart 2004, FJF 2005, 
p. 57 ; Antwerpen 27 april 2004, FJF 2005, p. 209 ; Gent 25 sept. 2007, Fisc.Koer. 2007, p. 688 ; 
Antwerpen 30 sept. 2008, Fisc.Koer. 2008, p. 728 ; Gent 20 mei 2008, TGR 2009, p. 135.

  (2) Rb. Brugge 18 dec. 2001, FJF 2002, p. 180 ; Rb. Luik 9 nov. 2006, FJF 2008, p. 210 ; Rb. 
Bergen 27 mei 2008, FJF 2010, p. 90.

  (3) V. & A. Kamer 2009-2010, nr. 88, 45 ; Fiscoloog, 3 feb. 2010, nr. 1191, 17.
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wet van 27 december 1994 om van het eurovignet te kunnen worden vrij-
gesteld.

10. Zoals hoger gesteld, is het eurovignet enkel van toepassing ingeval 
van uitsluitende bestemming van goederenvervoer over de weg. 

In casu stellen de appelrechters vast dat het voertuig een werktuig-
machine is met als bestemming het uitvoeren van allerhande werken en 
dat dit voertuig wordt ingezet in het kader van de verhuuractiviteiten 
van eiseres. 

Derhalve is de hoofdbestemming van de werktuigmachine niet het 
transport, maar wel het uitvoeren van werken. Het transport ervan is 
slechts een noodzakelijke voorwaarde voor de inzetbaarheid ervan.

Verder wordt het voertuig niet ingezet in het kader van het goederen-
vervoer maar wel in het kader van de verhuuractiviteiten van eiseres. 

Er kan dan ook niet gesteld worden dat de uitsluitende bestemming 
van het voertuig het goederenvervoer is, zodat het niet aan het euro-
vignet is onderworpen.

Het eerste onderdeel van het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : vernietiging.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 4 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 14 maart 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

De eiseres voert navolgend middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— de artikelen 1, 2, 3 en 5, 2o, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring 
van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde 
wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door 
de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bonds-
republiek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 
Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeenkomst Richtlijn 93/89/
EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (hierna 
genoemd de wet van 27 december 1994 tot invoering van een eurovignet), zoals van 
kracht voor de wijziging ervan bij decreten van 9 juli en 23 december 2010 ;

— artikel 2, 1o, van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten 
voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te 
Brussel op 9 februari 1994 door de regering van Koninkrijk België, het Koninkrijk 
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en 
het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeen-
komstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 
25 oktober 1993, goedgekeurd bij wet van 27 december 1994 ;
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— artikel 2, vierde streepje van Richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993.

Bestreden beslissing

De appelrechters verklaren de vordering van eiseres die ertoe strekte het 
bezwaarschrift van 14 juni 2004 ontvankelijk en gegrond te verklaren en de 
taxatie uit hoofde van het eurovignet ten laste van het voertuig met nummer-
plaat HQB 537, zoals vereffend ten bedrage van 1.250,00 euro, verhoogd met een 
boete van 250,00 euro, te ontheffen c.q. te vernietigen en de Belgische Staat te 
veroordelen tot terugbetaling van alle ten onrechte geïnde bedragen, te verhogen 
met de moratoire interesten en tot de kosten van het geding, ongegrond, op grond 
van de volgende motieven :

 “2.2. — Ten gronde

2.2.1. — Artikel 2 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het 
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen 
door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994, bepaalt dat 
er voor het gebruik van het wegennet door zware vrachtwagens een recht voor 
gebruik van het wegennet wordt geheven, een met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belasting “eurovignet” genaamd.

Krachtens artikel 3 van deze wet zijn aan het eurovignet onderworpen de 
motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor het 
vervoer van goederen over de weg, waarvan de maximaal toegelaten massa ten 
minste 12 ton bedraagt.

Volgens artikel 5 van de wet van 27 december 1994 zijn van het eurovignet vrij-
gesteld :

1o de voertuigen uitsluitend bestemd voor de landsverdediging, voor de diensten 
van de burgerbescherming en de rampeninterventie, voor de brandweerdiensten 
en andere hulpdiensten, voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de openbare orde en voor de diensten voor onderhoud en beheer 
van de wegen en die als zodanig geïdentificeerd zijn ;

2o de voertuigen die in België ingeschreven zijn en slechts af en toe op de openbare 
weg in België rijden en die worden gebruikt door natuurlijke of rechtspersonen 
die het goederenvervoer niet als hoofdactiviteit hebben, mits het vervoer dat met 
deze voertuigen plaatsvindt tot het Belgisch grondgebied beperkt is.

2.2.2. — De belastingadministratie neemt aan dat een voertuig, om belastbaar 
te zijn, uitsluitend moet bestemd zijn voor het vervoer van goederen over de weg, 
waarbij onder “vervoer van goederen” wordt verstaan “elk vervoer van goederen 
of zaken dat, in principe, een lading of een lossing van de inhoud van het voertuig 
impliceert”. Op grond van deze principes neemt de administratie aan dat bepaalde 
voertuigen aan de grondvereisten niet voldoen en derhalve buiten het toepassings-
gebied van het eurovignet vallen. Dit is o.a. het geval voor de werktuigmachines, 
waarmee bedoeld wordt de kranen, de liften, de mechanische opladers, de bulldo-
zers, de takelauto’s – hefkranen, de mallejannen, de werkhuis — aanhangwagens, 
de werfketen, enz. … Met voertuigen — werktuigmachines worden gelijkgesteld 
de alleen rijdende vrachtwagens, en de samengestelde voertuigen (tractoren + 
opleggers, vrachtwagens + aanhangwagens) die uitsluitend dienen om werktuig-
machines te vervoeren of voertuigen — werktuigmachines samen met de bijho-
righeden die onmisbaar zijn voor hun werking. Van zodra evenwel het voertuig 
(voertuig — werktuigmachine, vrachtauto, samenstel van voertuigen) aangewend 
wordt voor het vervoer van goederen of om het even welke voorwerpen, is het 
belastbaar aan het tarief verschuldigd voor het totaal van zijn assen.

2.2.3. — [Eiseres] is een firma gespecialiseerd in het ter beschikking stellen van 
hoogtewerkers voor diverse doeleinden.
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Op het kwestieuze voertuig Mercedes is een hoogtewerker vast gemonteerd. Het 
wordt niet betwist dat dit voertuig dient beschouwd te worden als een voertuig — 
werktuigmachine. Dit voertuig rijdt in het kader van de verhuuractiviteiten van 
[eiseres] regelmatig op de openbare weg. Het voertuig van [eiseres] wordt ingezet 
voor het vervoer van haar eigen machine, dienstig voor verhuur. Het vervoer 
van het door [eiseres] verhuurd materiaal is volledig vreemd aan de uitvoering 
van de werken, waarbij het werktuig of de voertuig — werktuigmachines door de 
huurder worden gebruikt. Het is daarbij niet relevant of het verhuurd materiaal 
al dan niet eigendom is van [eiseres]. Het gaat aldus om een louter vervoer van 
goederen onderworpen aan het eurovignet.

Het voertuig van [eiseres] voldoet bijgevolg niet aan de voorwaarden van 
artikel 5 van de wet van 27 december 1994 om van het eurovignet te kunnen 
worden vrijgesteld.

2.3. — Besluit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De vordering van [eiseres] ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg bij 
verzoekschrift van 30 april 2007 en aldaar bekend onder AR 07/1048/A is weliswaar 
toelaatbaar, doch ongegrond. Het bestreden vonnis dient op dit punt hervormd te 
worden” (bestreden arrest, Blz. 12 en 13).

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 2 van de wet van 27 december 1994 tot invoering van een euro-
vignet wordt er een recht voor gebruik van het wegennet geheven, een met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting, hierna te noemen “eurovignet”.

Krachtens artikel 3 van deze wet zijn aan het eurovignet onderworpen, de 
motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor 
het vervoer van goederen over de weg, waarvan de maximaal toegelaten massa 
tenminste 12 ton bedraagt.

Het krachtens artikel 1 van voormelde wet van 27 december 1994 tot invoering 
van een eurovignet toepasselijke artikel 2 van het Verdrag van 9 februari 1994 tot 
invoering van een eurovignet bepaalt dat de begripsbepalingen van artikel 2 van 
de Richtlijn nr. 93/89/EEG van toepassing zijn op dit verdrag.

Artikel 2, vierde streepje, van de Richtlijn 93/89/EEG bepaalt dat voor de toepas-
sing van deze richtlijn wordt verstaan onder “voertuig” : een motorvoertuig of 
een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederenver-
voer over de weg en waarvan het maximum toegestane totaalgewicht tenminste 
12 ton bedraagt. Met vervoer wordt bedoeld het overbrengen van de ene naar de 
andere plaats van goederen en veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de goederen 
geladen en gelost kunnen worden.

Voormelde richtlijn heeft tot doel concurrentieverstoringen tussen de vervoers-
ondernemingen van de lidstaten op te heffen door geleidelijke harmonisatie van 
de heffingstelsels en de invoering van rechtvaardige mechanismen voor de toere-
kening van de infrastructuurkosten aan de vervoerondernemers. Hieruit volgt 
dat slechts voertuigen worden getroffen die, gelet op hun kenmerkende eigen-
schappen, bestemd zijn om regelmatig en duurzaam en niet slechts af en toe, aan 
de mededinging op het gebied van het vervoer deel te nemen.

In zijn arrest van 28 oktober 1999, C-193/98 oordeelde het Hof van Justitie dat 
om uit te maken of een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen uitslui-
tend bestemd is voor goederenvervoer over de weg in de zin van artikel 2, vierde 
streepje, van de Richtlijn nr. 93/89/EEG, de algemene bestemming van het voer-
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tuig in aanmerking moet genomen worden, ongeacht het gebruik dat er in een 
bepaald geval van kan worden gemaakt.

Relevant voor de kwalificatie als voertuig in de zin van de artikelen 2 en 3 van 
de wet van 27 december 1994 en van artikel 2, vierde streepje, van de Richtlijn 
93/89/EEG zijn derhalve de karakteristieken en de bestemming van het voertuig 
zelf, en niet de aard van de hoofdactiviteit van de natuurlijke of rechtspersoon 
door wie het voertuig wordt ingezet.

De appelrechters stellen vast dat op het kwestieuze voertuig Mercedes een 
hoogtewerker vast gemonteerd is en dat niet wordt betwist dat dit voertuig dient 
beschouwd te worden als een voertuig - werktuigmachine. Uit deze vaststellingen 
blijkt dat het voertuig weliswaar verplaatst kan worden, maar dat van enig laden 
en lossen geen sprake kan zijn. Het voertuig kan niet worden afgesplitst van 
de werktuigmachine. De hoofdbestemming van het onafsplitsbaar geheel is de 
functie als werktuig. De verplaatsbaarheid is slechts een noodzakelijke voor-
waarde voor de inzetbaarheid van de werktuigmachine.

Door, na te hebben vastgesteld dat de hoogtewerker vast gemonteerd is op 
het voertuig en dat het geheel moet worden beschouwd als een voertuig-werk-
tuigmachine die in het kader van allerhande werken wordt ingezet, te beslissen 
dat het voertuig een voertuig is in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 
27 december 1994 en van artikel 2, vierde streepje, van de Richtlijn 93/89/EEG, en 
dit louter op grond van de niet relevante vaststelling dat het voertuig gebruikt 
wordt in het kader van de verhuuractiviteiten van eiseres, zonder hierbij acht 
te slaan op de kenmerken en bestemming van het voertuig zelf, terwijl uit de 
vaststellingen van de appelrechters blijkt dat de bestemming van het onlosma-
kelijk geheel (voertuig-werktuigmachine) het inzetten in het kader van aller-
hande werken is, en het transport van de werktuigmachine slechts een noodza-
kelijke voorwaarde is voor en derhalve ondergeschikt is aan de inzetbaarheid 
ervan, schenden de appelrechters de artikelen 1, 2 en 3 van voormelde wet van 
27 december 1994 tot invoering van een eurovignet, artikel 2 van het Verdrag van 
9 februari 1994 tot invoering van een eurovignet en artikel 2, vierde streepje, van 
de Richtlijn nr. 93/89/EEG.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 2 van de wet van 27 december 1994 tot invoering van een euro-
vignet wordt er een recht voor gebruik van het wegennet geheven, een met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting, hierna te noemen “eurovignet”.

Krachtens artikel 3 van deze wet zijn aan het eurovignet onderworpen, de 
motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor 
het vervoer van goederen over de weg, waarvan de maximaal toegelaten massa 
tenminste 12 ton bedraagt.

Krachtens 5, 2o van deze wet zijn van het eurovignet vrijgesteld de voertuigen 
die in België ingeschreven zijn en slechts af en toe op de openbare weg in België 
rijden en die worden gebruikt door natuurlijke of rechtspersonen die het goede-
renvervoer niet als hoofdactiviteit hebben, mits het vervoer dat met deze voer-
tuigen plaatsvindt tot het Belgisch grondgebied beperkt is.

Het krachtens artikel 1 van voormelde wet van 27 december 1994 tot invoering 
van een eurovignet toepasselijke artikel 2 van het Verdrag van 9 februari 1994 tot 
invoering van een eurovignet bepaalt dat de begripsbepalingen van artikel 2 van 
de Richtlijn nr. 93/89/EEG van toepassing zijn op dit verdrag.

Artikel 2, vierde streepje, van de Richtlijn 93/89/EEG bepaalt dat voor de toepas-
sing van deze richtlijn wordt verstaan onder “voertuig” : een motorvoertuig of 
een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederenver-
voer over de weg en waarvan het maximum toegestane totaalgewicht tenminste 
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12 ton bedraagt. Met vervoer wordt bedoeld het overbrengen van de ene naar de 
andere plaats van goederen en veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de goederen 
geladen en gelost kunnen worden.

In zijn arrest van 28 oktober 1999, C-193/98 oordeelde het Hof van Justitie dat 
om uit te maken of een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen uitslui-
tend bestemd is voor goederenvervoer over de weg in de zin van artikel 2, vierde 
streepje van de Richtlijn nr. 93/89/EEG, de algemene bestemming van het voer-
tuig in aanmerking moet genomen worden, ongeacht het gebruik dat er in een 
bepaald geval van kan worden gemaakt.

Daaruit volgt dat motorrijtuigen die voldoen aan de definitie van voormeld 
artikel 2 van de Richtlijn nr. 93/89/EEG, maar waarmee het goederenvervoer 
een andere bestemming dient dan het enkele transport van goederen, buiten de 
heffing blijven.

In zoverre voor de toepassing van de artikelen 3 en 5, 2o, van de wet van 
27 december 1994 tot invoering van een eurovignet en 2, vierde streepje, van de 
Richtlijn nr. 93/89/EEG ook de hoofdactiviteit van de natuurlijke of rechtspersoon 
door wie het voertuig wordt ingezet, relevant is voor de kwalificatie als voertuig 
in de zin van artikel 3 van de wet van 27 december 1994 en 2, vierde streepje, van 
de Richtlijn 93/89/EEG en voor de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, 2o, van voor-
melde wet van 27 december 1994, dient, voor de toepassing van voormelde bepa-
lingen, de hoofdactiviteit te bestaan in het louter transport.

De appelrechters stellen vast dat op het kwestieuze voertuig Mercedes een 
hoogtewerker vast gemonteerd is en dat niet wordt betwist dat dit voertuig dient 
beschouwd te worden als een voertuig - werktuigmachine. 

De appelrechters stellen vast dat dit voertuig in het kader van de verhuuracti-
viteiten van eiseres regelmatig op de openbare weg rijdt. De appelrechters stellen 
nog vast dat het voertuig van eiseres wordt ingezet voor het vervoer van haar 
eigen machine, dienstig voor verhuur. De appelrechters stellen daarbij nog vast 
dat het vervoer van het door eiseres verhuurd materieel volledig vreemd is aan 
de uitvoering van de werken, waarbij het werktuig of de voertuig - werktuigma-
chines door de huurder worden gebruikt.

De appelrechters besluiten op grond van deze overwegingen dat het gaat om een 
louter vervoer van goederen onderworpen aan het eurovignet.

Aldus stellen de appelrechters vast dat het vervoer van de hoogtewerker een 
andere bestemming dient dan het enkele transport van goederen. Met name 
kadert het vervoer van de hoogtewerker in het kader van de verhuuractiviteiten 
van eiseres. De appelrechters konden in die omstandigheden niet naar recht 
beslissen dat het aldus gaat om het louter vervoer van goederen onderworpen aan 
het eurovignet.

Door, na te hebben vastgesteld dat de hoogtewerker vast gemonteerd is op het 
voertuig en dat het voertuig rijdt in het kader van de verhuuractiviteiten van 
eiseres en wordt ingezet voor het vervoer van haar machine, dienstig voor verhuur, 
te beslissen dat het voertuig van eiseres uitsluitend bestemd is voor het vervoer 
van goederen over de weg in de zin van artikel 3 van de wet van 27 december 1994 
tot invoering van een eurovignet en van artikel 2, vierde streepje, van de Richt-
lijn nr. 93/89/EEG, schenden de appelrechters deze bepalingen.

Door verder, na te hebben vastgesteld dat de hoogtewerker vast gemonteerd is 
op het voertuig en dat het voertuig rijdt in het kader van de verhuuractiviteiten 
van eiseres en wordt ingezet voor het vervoer van haar machine, dienstig voor 
verhuur, te beslissen dat het voertuig van eiseres niet kan beschouwd worden als 
een voertuig dat wordt gebruikt door een natuurlijke of rechtspersoon die het 
goederenvervoer niet als hoofdactiviteit heeft, schenden de appelrechters nog 
artikel 5, 2o, van de wet van 27 december 1994 tot invoering van een eurovignet.
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Door op grond van deze overwegingen ten slotte te beslissen dat het voertuig 
van eiseres terecht aan het eurovignet werd onderworpen, schenden de appelrech-
ters alle in het middel genoemde bepalingen.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 3 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeu-
ring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik 
van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel 
op 9 februari 1994 en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig 
richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 
25 oktober 1993, zijn aan het eurovignet onderworpen, de motorvoer-
tuigen en de samengestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor het 
vervoer van goederen over de weg, waarvan de maximaal toegelaten 
massa ten minste 12 ton bedraagt.

Het toepasselijke artikel 2, 1o, van voormeld verdrag bepaalt dat de 
begripsbepalingen van artikel 2 van richtlijn 93/89/EEG van toepassing 
zijn op dit verdrag.

Artikel 2, vierde streepje, van voormelde richtlijn bepaalt dat voor de 
toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder ‘voertuig’ : een motor-
voertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is 
voor het goederenvervoer over de weg en waarvan het maximum toege-
stane totaalgewicht ten minste 12 ton bedraagt.

2. Bij arrest van 28 oktober 1999, C-193/98, Pfennigmann, oordeelt het 
Hof van Justitie van de Europese Unie dat om uit te maken of een 
motorvoertuig of een samenstel van voertuigen uitsluitend bestemd is 
voor goederenvervoer over de weg in de zin van artikel 2, vierde streepje, 
van voormelde richtlijn, de algemene bestemming van het voertuig in 
aanmerking moet worden genomen.

Uit dit arrest volgt dat motorrijtuigen die niet voldoen aan de definitie 
van artikel 2, vierde streepje, van voormelde richtlijn, omdat hun alge-
mene bestemming niet het goederenvervoer over de weg is, niet onder-
worpen zijn aan het eurovignet. De vrijstellingsregeling van artikel 3 
van de richtlijn en van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 is op 
deze voertuigen niet toepasselijk.

3. De appelrechters stellen vast dat :
— op het kwestieuze voertuig Mercedes een hoogtewerker vast is 

gemonteerd ;
— niet wordt betwist dat dit voertuig dient beschouwd te worden als 

een voertuig-werktuigmachine.
4. De appelrechters die, na aldus te hebben vastgesteld dat de algemene 

bestemming van bedoeld voertuig niet het goederenvervoer over de weg 
is, oordelen dat, aangezien het voertuig in het kader van de verhuurac-
tiviteiten van de eiseres regelmatig op de openbare weg rijdt, dit niet 
voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden van artikel 5 van de wet van 
27 december 1994, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

21 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer De Bruyn.

N° 479

1o kamer — 21 september 2012
(F.11.0023.N)

rekeNHoF. — recHTSmacHT. — oNDerworPeN rekeNPLIcHTIGeN.

Nu de rekenplicht die aan de inning van rijksgelden is verbonden, niet uitslui-
tend het beheer van rijksgelden omvat, maar ook betrekking heeft op het 
stellen van invorderingsdaden om de rechten van de Schatkist te vrijwaren, 
is in de regel elke rekenplichtige, die belast is met het beheer van de finan-
ciën van de Staat en die instaat voor de inning van rijksgelden en/of voor de 
invordering van fiscale schulden, onderworpen aan de rechtsmacht van het 
Rekenhof dat uitspraak doet over de geldelijke aansprakelijkheid van een 
rekenplichtige tegenover de Staatskas  (1). (Art.180, tweede lid, Grondwet ; 
Art. 8, eerste, vierde en zevende lid, Wet Rekenhof 29 okt. 1846 ; Artt. 59, 
60, tweede lid, en 66, Wet Rijkscomptabiliteit)

(BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Bij arrest van het Rekenhof van 8 januari 2010 (nr. 3.564.072 A1) 
werd bij het afsluiten van de rekening van verweerder, in zijn hoedanig-
heid van rekenplichtige van het btw-ontvangkantoor Brussel 4, voor de 

  (1) Zie de conclusie van het O.M. : in hoofdorde had het O.M. geconcludeerd tot 
de verwerping van de voorziening omdat eisers vordering lastens de betrokken btw-
ontvanger sedert 19 oktober 2010, zijnde vijf jaar na het neerleggen van zijn ambt op 
19 oktober 2005, hoe dan ook verjaard is omdat er in casu vóór die datum geen arrest 
tot veroordeling werd gewezen. Het O.M. steunde daarbij op artikel 8, laatste lid, van 
de Wet op het Rekenhof van 29 oktober 1846 dat bepaalt dat een rekenplichtige vijf jaar 
na het neerleggen van zijn ambt definitief kwijting bekomt indien binnen die termijn 
geen arrest tot veroordeling werd gewezen. Het arrest laat dit door het O.M. opgeworpen 
middel van onontvankelijkheid van de voorziening onbeantwoord.
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periode van 1 april 1990 tot 19 oktober 2005, een tekort vastgesteld van 
110.509.576,52 EUR. 

Op 28 mei 2010 ging eiser over tot dagvaarding van verweerder voor het 
Rekenhof waarbij de betaling werd gevorderd van voormeld niet door 
verweerder ingevorderd bedrag. 

Op de inleidende zitting van 24 juni 2010 verzocht het Rekenhof de 
partijen te concluderen over de jurisdictionele bevoegdheid van het 
Rekenhof aangezien op 31 december 2003 de postrekeningen in de plaat-
selijke btw-kantoren werden afgesloten en definitief afgeschaft en alle 
betalingen in het vervolg dienden te worden uitgevoerd bij de regionale 
centra voor informatieverwerking te Mechelen en te Namen, waardoor 
het voor het Rekenhof niet duidelijk was in welke mate verweerder in 
de periode nà 31 december 2003 nog belast was met de inning van de btw-
aanslagen waarvan hem de niet-invordering werd verweten.

In het bestreden arrest van 14 oktober 2010 verklaarde het Rekenhof 
zich onbevoegd voor de behandeling van eisers vordering op grond dat 
het Rekenhof geen rechtsmacht heeft ten aanzien van een ambtenaar 
van eiser die wordt belast met de invordering van belastingen, maar niet 
instaat voor de inning ervan. 

2. In hoofdorde.
Overeenkomstig artikel 8, laatste lid, van de inrichtingswet van het 

Rekenhof bekomt een rekenplichtige vijf jaar na het neerleggen van 
zijn ambt definitief kwijting indien binnen die termijn geen arrest tot 
veroordeling werd gewezen  (1).

De vordering van de Belgische Staat heeft betrekking op de deficitaire 
eindebeheersrekening “Invordering” Ontvanger btw over de periode 
1 april 1990 tot 19 oktober 2005 tijdens dewelke verweerder de functie 
heeft uitgeoefend van waarnemend ontvanger btw op het ontvangkan-
toor te Brussel 4.

Verweerder heeft bijgevolg als rekenplichtige definitief kwijting 
bekomen op 19 oktober 2010, zijnde vijf jaar na het neerleggen van zijn 
ambt op 19 oktober 2005, nu tot op heden geen arrest tot veroordeling 
werd gewezen. 

Het dictum van de door eiser bekritiseerde beslissing van het Rekenhof 
blijft bijgevolg wettig verantwoord op grond dat eisers’ vordering sedert 
19 oktober 2010 (vijf dagen na het bestreden arrest van het Rekenhof dd. 
14 oktober 2010) is verjaard.

Het middel kan bijgevolg niet tot cassatie leiden zodat het onontvan-
kelijk is bij gebrek aan belang.

3. In subsidiaire orde.
Krachtens artikel 180, tweede lid van de gecoördineerde Grondwet is 

het Rekenhof belast met het nazien en het verevenen der rekeningen 
van het algemeen bestuur en van allen die tegenover de staatskas reken-
plichtig zijn. Het waakt erover dat geen artikel van de uitgaven der 
begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaats heeft. 
Het Hof oefent tevens algemeen toezicht uit op de verrichtingen met 

  (1) Cf. bestreden arrest, p. 12, voorlaatste alinea.
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betrekking tot de vaststelling en de invordering van de door de Staat 
verkregen rechten, met inbegrip van de fiscale ontvangsten.

4. Het Rekenhof wordt verder georganiseerd door de wet van 29 oktober 
1846 op de inrichting van het Rekenhof. 

In artikel 5 van deze wet worden de bevoegdheden herhaald die door 
de Grondwet zijn vastgelegd. Zo is het Rekenhof belast met het onder-
zoek en het verevenen van de rekeningen van alle rekenplichtigen van 
de Staat. De verrichtingen met betrekking tot de vaststellingen en de 
invordering van de rechten verschuldigd aan de Staat en de provincies, 
met inbegrip van de fiscale ontvangsten, zijn eveneens onderworpen aan 
de algemene controle van het Rekenhof.

Krachtens artikel 8 van diezelfde wet van 29 oktober 1846 sluit het 
Rekenhof de rekeningen af van de rekenplichtigen van de Staat en de 
provincies. Het Rekenhof stelt vast of de rekeningen van de rekenplich-
tigen effen zijn, een tegoed vertonen of met een tekort sluiten. Indien de 
afgesloten rekening een tekort vertoont, is het de minister of de besten-
dige deputatie van de provincieraad, die beslist of de rekenplichtige voor 
het Rekenhof moet worden gedagvaard met het oog op de terugbetaling 
van het tekort. Desgevallend veroordeelt het Rekenhof de rekenplich-
tige tot het aanzuiveren van (een gedeelte) van zijn tekort.

5. Uit de voormelde bepalingen blijkt alvast dat het Rekenhof, naast 
het vaststellen van de rekeningen van de rekenplichtigen, eveneens 
gelast is met het algemeen toezicht op de invordering van de door de 
Staat verkregen rechten, met inbegrip van de fiscale ontvangsten.

6. Hoewel het begrip “rekenplichtige” een basisbegrip is in het kader 
van de comptabiliteit van de Staat, wordt dit begrip als dusdanig in geen 
enkele, in voege zijnde wettelijke of reglementaire tekst gedefinieerd.

Herhaaldelijk omschreef Uw Hof dit begrip als volgt : rekenplichtige, 
onderworpen aan de rechtsmacht van het Rekenhof, is hij die daaraan 
rekenschap moet afleggen van de aan zijn beheer toevertrouwde open-
bare gelden. In de huidige stand van de wetgeving dient de hoedanig-
heid van rekenplichtige te worden afgeleid uit de aard van de werk-
zaamheden bij of krachtens de wet toegekend aan de personen die ermee 
belast zijn openbare gelden te besturen of te beheren ; voor de erkenning 
van die hoedanigheid is geen benoeming of een formele aanduiding, door 
of krachtens de wet, in die hoedanigheid vereist  (1).

De ambtenaar die de hoedanigheid heeft van rekenplichtige zal zowel 
onderworpen zijn aan de controlebevoegdheid van het Rekenhof, op 
grond van artikel 8, vierde lid, van de wet van 29 oktober 1846, als aan de 
rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof, op grond van artikel 8, 
achtste lid, van diezelfde wet. 

Anders dan het bestreden arrest oordeelt  (2), steunt de rechtsprekende 
bevoegdheid van het Rekenhof mede op artikel 180 Gw, in die zin dat 
aan de hand van deze grondwettelijke bepaling moet worden uitgemaakt 

  (1) Cass. 16 okt. 1975, AC 1976, 215 ; Cass. 13 juni 1983, AC 1982-1983, nr. 607 ; Cass. 30 okt. 
1986, AC 1986-1987, nr. 133 ; zie ook VaN ParYS, T. en cLemeNT, E., “De aan de rechtsmacht 
van het Rekenhof onderworpen “rekenplichtige””, RW, 1993-1994, 1319 e.v.

  (2) P. 8, vierde lid.
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welke ambtenaar rekenplichtige is en aldus onder de bevoegdheid van het 
Rekenhof valt, waarbij geen onderscheid moet worden gemaakt tussen 
de administratieve en rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof  (1).

7. Waar het Rekenhof zich in onderhavige zaak bevoegd heeft verklaard 
om bij arrest van 8 januari 2010 de rekening van verweerder administra-
tief af te sluiten, en hierbij een tekort heeft vastgesteld, impliceert dit 
dat het Rekenhof de verweerder als een rekenplichtige heeft beschouwd, 
waardoor verweerder ook aan de rechtsprekende bevoegdheid van het 
Rekenhof zal onderworpen zijn.

Nu het Rekenhof verweerder als een rekenplichtige heeft beschouwd in 
zijn arrest van 8 januari 2010 heeft het zijn rechtsmacht aangaande deze 
kwestie aldus reeds definitief uitgeput en kon het deze hoedanigheid 
niet meer in vraag stellen. 

Het bestreden arrest oordeelde derhalve niet wettig dat het Rekenhof, 
spijts zijn arrest van 8 januari 2010, er toch toe gehouden was om zijn 
jurisdictionele bevoegdheid ten aanzien van verweerder te onderzoeken 
en dat het dienaangaande geenszins was gebonden door de administra-
tieve afsluiting van 8 januari 2010  (2). 

Gelet op het arrest van 8 januari 2010, heeft het Rekenhof zich bijge-
volg niet wettig zonder rechtsmacht verklaard om zijn rechtsprekende 
functie uit te oefenen ten aanzien van verweerder en de hoedanigheid 
van rekenplichtige ten onrechte aan verweerder ontzegd.

Het eerste onderdeel van het enig middel komt mij dan ook gegrond voor.
8. De bevoegdheden van de ontvangers, in hun hoedanigheid van reken-

plichtige, worden hoofdzakelijk omschreven in het KB van 17 juli 1991 
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Artikel 59 van dat KB stelt vooreerst dat de inning van rijksgelden alleen 
kan geschieden door een rekenplichtige van de Staatskas en krachtens 
een wettelijk gevestigde titel.

Onder de “inning van rijksgelden” moet niet alleen “het beheer van 
rijksgelden” worden verstaan. Het omvat ook de invorderingstaken van 
de rekenplichtige. Immers is er voor bronbelastingen, waaronder de 
btw, geen wettelijk gevestigde uitvoerbare titel nodig om de betaling 
uit te lokken en de boekhoudkundige verwerking van die belastingen 
te verzorgen. Ingevolge de toepassing van het btw-Wetboek is de btw 
immers verschuldigd ingevolge het zich voordoen van het belastbaar 
feit, zijnde de economische handeling. Het is maar wanneer de verschul-
digde btw wordt betwist of de btw-ontvanger tot gedwongen invordering 
wenst over te gaan bij gebrek aan spontane betaling dat er een wettelijk 
gevestigde uitvoerbare titel nodig is. 

Inzake btw is het dwangbevel dat door de ontvanger wordt uitgevaar-
digd, enerzijds, een taxatietitel waarin de belastingschuld geconcreti-

  (1) Cass. 16 okt. 1975, Pas., 1976, 204, met conclusies van voormalig Proc.-gen., toen 
adv.-gen., DumoN, F. ; Cass. 30 okt. 1986, AC 1986-1987, nr. 133 ; zie over de grondwette-
lijke grondslag van de rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof : Comm. Publiek 
Procesrecht, Antwerpen, Kluwer, losbladig, Rekenhof, art.8, p. 4-5 ; jaNSSeNS, L., “De 
rechtsprekende bevoegdheid van het Rekenhof”, TBP, 1998, 625.

  (2) p. 9, derde alinea.
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seerd wordt bij gebrek aan spontane en onvoorwaardelijke betaling van 
de verschuldigde belasting en, anderzijds, een akte die geldt als uitvoer-
bare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld  (1).

Vermits de “inning van rijksgelden” volgens artikel 59 alleen kan 
geschieden krachtens een wettelijk gevestigde titel, impliceert dit dus 
dat onder de “inning van rijksgelden” in de zin van dit artikel ook de 
“invordering van rijksgelden” wordt bedoeld. 

Dit blijkt overigens impliciet uit een arrest van Uw Hof van 20 juni 
2002  (2) : volgens Uw Hof volgt uit de bepaling van artikel 59 dat de 
ontvanger, een rekenplichtige ambtenaar in de administratie bevoegd 
voor de invordering van de betrokken schuld (nl. een boete) in beginsel 
bevoegd is voor de invordering op grond van de wettelijke titel die de 
schuld heeft opgelegd. Uw Hof bevestigt aldus aan de hand van de bepa-
ling over de inning van rijksgelden de bevoegdheid om tot invordering 
van rijksgelden over te gaan.

9. Krachtens artikel 60, tweede lid van het KB van 17 juli 1992, verkrijgt 
ook iedere ambtenaar aan wie enige verrichting van rijksgelden is opge-
dragen, de hoedanigheid van rekenplichtige, door het feit alleen dat de 
betrokken gelden tegen zijn kwitantie of zijn ontvangstbewijs gestort 
zijn. Geen verrichting met rijksgelden mag geschieden, geen openbare 
kas mag beheerd worden dan door een agent staande onder de bevelen 
van de Minister van Financiën, door hem of op zijn voordracht benoemd, 
verantwoordelijk tegenover hem voor zijn beheer en aan de rechtsmacht 
van het Rekenhof onderworpen.

10. Uit de artikelen 59 en 60, tweede lid, van het KB van 17 juli 1991, 
kan derhalve worden afgeleid dat het voor de hoedanigheid van reken-
plichtige volstaat dat de betrokkene gelast is met enige verrichting van 
rijksgelden. 

Het lijdt geen twijfel dat een diensthoofd van een ontvangkantoor, ook 
al beheert hij de staatsgelden niet materieel, minstens verantwoorde-
lijk blijft voor het behoud van de vastgestelde rechten. Zulks impliceert 
dat hij tijdig alle nodige maatregelen moet nemen om de inning ervan te 
verzekeren (ook al gebeurt de effectieve storting op een centrale reke-
ning, nl. die van het Regionaal Centrum voor Informatieverwerking) en 
de verjaring van de hem toevertrouwde rechten te vermijden.

Hij is hiervoor als enige verantwoordelijk. Het vermijden van de verja-
ring van de vastgestelde rechten en de invordering van die rechten zijn 
kerntaken van een ontvanger. Een ingetreden verjaring heeft tot gevolg 
dat de schuldvordering van de Staat, waar staatsgelden tegenoverstaan, 
niet meer gedwongen kan worden ingevorderd. Dit kan aanleiding geven 
tot de vaststelling van een tekort op de rekening van de ontvanger. 

In die zin moeten de verrichtingen van de ontvanger die strekken 
tot het behoud van de schuldvorderingen van de Staat gekwalificeerd 
worden als een verrichting met rijksgelden.

  (1) Cass. 9 maart 2006, AR C.04.0284.N, AC 2006, nr. 140, en AR C.04.0313.N, AC 2006, 
nr. 141, www.cassonline.be.

  (2) AR F.00.0062.N, AC 2002, nr. 372.
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11. Naast de inning van de rijksgelden is de ontvanger ook verantwoor-
delijk voor de invordering van de vastgestelde rechten. Die verantwoorde-
lijkheid wordt nader besproken in artikel 66 van het KB van 17 juli 1991.

Artikel 66 bepaalt dat elke rekenplichtige aansprakelijk is voor de 
invordering van de kapitalen, inkomsten, rechten en belastingen, 
waarvan de inning hem is toevertrouwd. Alvorens decharge te verkrijgen 
voor de niet-ingevorderde posten, moet hij doen vaststellen dat de niet-
invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten is en dat hij te 
bekwamer tijd alle nodige maatregelen getroffen en de nodige vervol-
gingen ingesteld heeft.

Hoewel het nog uitgaat van het samengaan van de boekhoudkundige 
en invorderingstaken die één geheel uitmaken, legt dit artikel vooral 
de nadruk op de aansprakelijkheid voor de invordering van kapitalen, 
inkomsten, rechten en belastingen en voorziet het in een regeling van 
decharge van niet-ingevorderde posten. Uit dit artikel kan dus worden 
afgeleid dat aan de component “invordering” eveneens een rekenplicht 
wordt gekoppeld.

12. In zijn globaliteit bestaat de comptabiliteit van vastgestelde 
rechten derhalve uit twee componenten : enerzijds, een component van 
beheer van overheidsgelden en, anderzijds, een component invordering. 

De beide componenten kenmerken zich ten gronde door het reken-
plichtige karakter ervan. Het voormelde artikel 66 is daar een illus-
tratie van. 

De uitsplitsing van de componenten over twee verschillende hoofden 
heeft dan ook enkel tot gevolg dat de aansprakelijkheid die vroeger 
voor twee verschillende soorten handelingen minstens gedeeltelijk bij 
dezelfde persoon berustte, formeel wordt uitgesplitst over twee verschil-
lende personen. Maar dit neemt niet weg dat de ontvanger die mate-
rieel geen staatsgelden beheert, rekenplichtig blijft voor de component 
“invordering”.

13. In een arrest van 24 april 2008 leidde Uw Hof de bevoegdheid van een 
btw-ontvanger om in betalingsfaciliteiten te voorzien af van de reken-
plicht van de ontvanger. Zo stelde Uw Hof in dat arrest uitdrukkelijk 
dat de rekenplichtige “de mogelijkheid heeft om op autonome wijze en 
op zijn verantwoordelijkheid de invordering en de vervolging te organi-
seren en om in die optiek in betalingsfaciliteiten te voorzien”. (…) en 
dat “voormelde mogelijkheid om op autonome wijze en op eigen verant-
woordelijkheid de invordering en de vervolging te organiseren en om in 
die optiek in betalingsfaciliteiten te voorzien, exclusief (toekomt) aan 
de rekenplichtige”  (1).

14. Inmiddels voorziet de wetgever in een aangepaste omschrijving 
van het begrip “rekenplichtige”. Artikel 35 van de wet van 22 mei 2003 
houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van 
de federale staat, dat in casu evenwel nog niet toepasselijk is, stelt nu 
uitdrukkelijk dat aan de diensten toebehorende gelden of waarden, met 
inbegrip van de vastgestelde rechten, alleen in het bezit mogen worden 
gehouden onder de verantwoordelijkheid van een rekenplichtige die aan 

  (1) Cass. 24 april 2008, AR F.06.0042.N, AC 2008, nr. 251, www.cassonline.be.
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de rechtsmacht van het Rekenhof is onderworpen en aan wie het beheer 
van die activa wordt toevertrouwd door of krachtens een wet of veror-
dening. 

Dit artikel bevestigt het rekenplichtige karakter van de component 
“invordering” dat strekt tot het behoud van de vastgestelde rechten van 
de Staat, en kan in dat verband als een interpretatieve bepaling worden 
beschouwd die een einde wil stellen aan een interpretatieprobleem.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 22 mei 2003 wijst 
immers in die richting : 

“De definitie van de hoedanigheid van rekenplichtige steunt op de 
criteria die door het Hof van Cassatie en door de Commissie ad hoc van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers werden vastgesteld, maar de 
notie van het uitgeoefende beheer werd uitgebreid tot het beheer over 
waarden, met inbegrip van de vastgestelde rechten, om beter de realiteit 
van de kasvoorraad van de rekenplichtige weer te geven. De regeling van 
de rekenplichtige der waren wordt behouden”  (1) en 

“Er werd tevens een nieuwe notie toegevoegd namelijk het beheer 
over “waarden met inbegrip van de vastgestelde rechten”. Het gaat 
om een aanpassing van de tekst aan de realiteit aangezien het meer 
en meer voorkomt dat de kasvoorraad die de rekenplichtigen beheren, 
gedeeltelijk bestaat uit andere waarden dan geldsommen, zoals roerende 
waarden met al dan niet vaste opbrengst. Bovendien werd het opportuun 
geacht, rekening houdend met de tendens die zich aftekent binnen de 
organisatie van de administratie om de invordering en de inning van de 
vastgestelde rechten aan afzonderlijke ambtenaren toe te vertrouwen, 
en teneinde elk interpretatieprobleem te vermijden, uitdrukkelijk te 
preciseren dat de vastgestelde rechten openbare “waarden” vormen in 
de zin van onderhavige bepaling. Zij zijn opgenomen in de activa op de 
balans. Het is dus derhalve duidelijk dat de ambtenaren die enkel worden 
belast met de invordering van vastgestelde rechten, worden bekleed met 
het rekenplichtig beheer in zijn volle betekenis, waarover zij rekening 
moeten afleggen aan het Rekenhof”  (2).

15. Zoals gezegd, ligt de bevoegdheid van het Rekenhof voor de reke-
ningen van de rekenplichtigen van de Staat en de provincies vervat in 
de artikelen 7 e.v. van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van 
het Rekenhof. 

Eén van de taken van het Rekenhof bestaat in de afsluiting van 
de rekening van de rekenplichtige. In casu achtte het Rekenhof zich 
bevoegd om op 8 januari 2010 uitspraak te doen over de rekening inzake 
het beheer van verweerder, in de hoedanigheid van invorderaar van het 
vierde ontvangkantoor der btw te Brussel, over de periode van 1 april 
1990 tot 19 oktober 2005, rekening die sluit met een tekort aan niet-inge-
vorderde vatgestelde rechten van 110.509.576,52 €. Uit dit document blijkt 
dat het Rekenhof de betrokkene, ook als is hij een “invorderaar”, als een 
rekenplichtige heeft beschouwd.

  (1) M.v.T., Parl. St., Kamer, 2002, nr. 1870/001, p. 41.
  (2) M.v.T., Parl. St., Kamer, 2002, nr. 1870/001, p. 84.
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Zoals blijkt uit Hoofdstuk III. “Directie Invordering” van het activi-
teitenverslag van de “Algemene administratie van de belastingen en de 
invordering” over het jaar 2003, zijn de Centrale diensten van de toen-
malige Directie Invordering (thans inning en invordering), om beter te 
beantwoorden aan de voorwaarden inzake administratieve vereenvoudi-
ging (transparantie, dienstverlening aan de klant) maar ook om te anti-
ciperen op het voorschrift van de Wet van 22 mei 2003 houdende organi-
satie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, 
overgegaan tot het afsluiten en definitieve afschaffing van de postreke-
ningen in de plaatselijke btw-ontvangkantoren en dit met ingang van 
31 december 2003 om middernacht, met uitzondering van de postrekening 
van het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB).

Het weze vermeld dat de postrekeningen van de btw-ontvangers voor-
dien slechts werden gebruikt in zeer uitzonderlijke gevallen. Slechts 
de manueel te verwerken boekingen gebeurden nog via de postreke-
ningen van de btw-ontvangers, zoals bij faillissement en bij interna-
tionale invorderingsbijstand. De boekhoudkundige vereffening van de 
btw-schulden wordt sedert de oprichting van de Regionale centra voor 
informatieverwerking (verder RCIV’s) door die centra, gevestigd te 
Mechelen en te Namen, verricht.

Deze RCIV’s werden opgericht bij Ministerieel Besluit van 4 oktober 
1984 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 29 juli 1969 tot oprich-
ting van een Centrum voor informatieverwerking bij het Bestuur der 
Registratie en Domeinen.

Overeenkomstig artikel 2 van dit Ministerieel Besluit zijn deze centra 
belast met het uitvoeren van werkzaamheden die behoren tot de bevoegd-
heden van de Administratie van de btw, registratie en domeinen. Zij zijn 
met name belast met het bijhouden en het verwerken van het geauto-
matiseerde bestand van de invorderingen waarvan de initiële gegevens 
afkomstig zijn van de taxatiediensten door de codering van de invorde-
ringsorders om, in voorkomend geval, naderhand te worden vervolledigd 
en bijgewerkt door diezelfde taxatiediensten of door de btw-ontvang-
kantoren. 

Deze opdracht houdt het beheer van het centrale bestand in en van 
andere bestanden die onontbeerlijk zijn voor een performante geauto-
matiseerde procedure. 

De RCIV’s vervullen dus de gewone, boekhoudkundige taken door de 
geautomatiseerde verzending van betaalberichten en de ontvangst, de 
toerekening en de boekingen van de betalingen. Zij staan dus in voor de 
boekhoudkundige verwerking van geautomatiseerde gegevens.

Alle betalingen inzake btw (met uitzondering van de aangiften inge-
diend door de gewone in België gevestigde btw-belastingplichtigen en 
van de eventueel erop betrekking hebbende voorschotten die door het 
CIV te Brussel beheerd worden) worden uitgevoerd bij de RCIV’s. Deze 
centra beheren tevens de sommen die niet konden worden aangezuiverd 
tengevolge van de inhouding van belastingkredieten inzake btw alsmede 
de vooruitbetalingen betreffende invoer (regime van de vooruitbeta-
lingen inzake btw verschuldigd door de invoerders-belastingplichtigen).
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Kort geschetst komt de bevoegdheidsverdeling tussen de RCIV’s en 
de btw-ontvangers erop neer dat de RCIV’s instaan voor de boekhoud-
kundige verrichtingen van de btw-schulden maar dat de btw-ontvanger, 
bij gebrek aan betaling, de nodige invorderingsmaatregelen moet 
stellen opdat de btw-schulden vooralsnog kunnen worden geïnd. De btw-
ontvanger staat dus nog steeds in voor de inning en invordering van 
de btw-schulden. Hij stelt de passende vervolgingen in en het resultaat 
ervan wordt op de rekening van het bevoegd RCIV gestort. Alleen de 
boekhoudkundige verwerking van de betalingen is gecentraliseerd in 
een RCIV.

Het is dus al vanaf de oprichting van de RCIV’s in 1984 dat de btw-
ontvanger slechts in zeer beperkte mate instaat voor het beheer van de 
rijksgelden. 

De beslissing van de Centrale diensten om de postrekeningen in de 
btw-ontvangkantoren af te schaffen met ingang van 31 december 2003 om 
middernacht, kan dus niet van die aard zijn om de bevoegdheid van het 
Rekenhof plots in vraag te stellen.

16. De Administratie kan dan ook worden gevolgd waar zij voorhoudt 
dat, niettegenstaande er inzake btw een uitsplitsing van bevoegdheden 
bestaat over twee rekenplichtigen, nl. één bevoegd voor de invordering 
en één bevoegd voor de boekhoudkundige verwerking van de betalingen 
— waarbij de inning van de btw-schulden door het stellen van de nodige 
invorderingsmaatregelen uitsluitend toekomt aan de rekenplichtige 
ontvanger en de RCIV’s alleen zorgen voor de boekhoudkundige verwer-
king van die door de ontvanger uitgelokte betalingen. — deze uitsplit-
sing van de bevoegdheden enkel tot gevolg heeft dat de beide rekenplich-
tigen, elk wat de hen toevertrouwde taken betreft, onderworpen blijven 
aan de rechtsmacht van het Rekenhof, die overigens verder reikt dan de 
toepassing van artikel 66 van het KB van 17 juli 1991 houdende coördi-
natie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Door zich zonder rechtsmacht te verklaren ten aanzien van verweerder 
op grond dat hij niet meer instaat voor de inning van de rijksgelden en 
bijgevolg niet de hoedanigheid meer heeft van rekenplichtige, heeft het 
Rekenhof zijn beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoord.

Ook het tweede onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.

17. In zoverre verweerder in ieder geval tot 31 december 2003, met name 
de periode voorafgaand aan de afsluiting en definitieve afschaffing van 
de postrekeningen in de plaatselijke btw-ontvangkantoren, zelf instond 
voor de inning van rijksgelden, was het Rekenhof alleszins bevoegd om 
zijn rechtssprekende functie uit te oefenen ten aanzien van verweerder 
voor de periode van 1 april 1990 tot 31 december 2003 zodat het bestreden 
arrest zich niet wettig volledig zonder rechtsmacht heeft verklaard om 
kennis te nemen van de vordering van eiser. 

Ook het vierde onderdeel lijkt mij derhalve gegrond.

Besluit : — In hoofdorde : verwerping.

— In subsidiaire orde : Vernietiging met verwijzing naar de Commissie 
ad hoc van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
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arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Nederlandse 
Kamer van het Rekenhof van 14 oktober 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 14 maart 2012 een schriftelijke 
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

Tweede onderdeel

1. Luidens artikel 180, tweede lid, Grondwet is het Rekenhof belast met 
het nazien en het verevenen der rekeningen van het algemeen bestuur en 
van allen die tegenover de staatskas rekenplichtig zijn. 

De rechtsmacht van het Rekenhof, dat een rechtsprekende functie 
uitoefent ten aanzien van de rekenplichtigen die tegenover de staatskas 
rekenplichtig zijn, steunt op zijn grondwettelijke bevoegdheid om de 
rekeningen af te sluiten van deze categorie van ambtenaren.

2. Luidens artikel 8, eerste lid, wet van 29 oktober 1846 op het Rekenhof 
sluit het Rekenhof de rekeningen af van de rekenplichtigen van de Staat 
en de provincies ; het stelt vast of de rekeningen van de rekenplichtige 
effen zijn, een tegoed vertonen of met een tekort sluiten.

Krachtens het vierde lid van die wetsbepaling is het de minister of 
de bestendige deputatie van de provincieraad die, indien de afgesloten 
rekening een tekort vertoont, beslist of de rekenplichtige voor het 
Rekenhof moet worden gedagvaard met het oog op de terugbetaling van 
het tekort.

Krachtens het zevende lid van die wetsbepaling heeft de gedagvaarde 
rekenplichtige het recht om de juistheid te betwisten van de afgesloten 
rekening waaruit een tekort blijkt. 

3. Krachtens artikel 59 Gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabi-
liteit kan de inning van rijksgelden alleen geschieden door een reken-
plichtige van de Staatskas en krachtens een wettelijk gevestigde titel. 

Krachtens artikel 60, tweede lid, Gecoördineerde wetten op de Rijks-
comptabiliteit verkrijgt iedere ambtenaar aan wie enige verrichting 
van rijksgelden is opgedragen, de hoedanigheid van rekenplichtige, 
door het feit alleen dat de betrokken gelden tegen zijn kwitantie of 
zijn ontvangstbewijs gestort zijn ; geen verrichting met rijksgelden mag 
geschieden, geen openbare kas mag beheerd worden dan door een agent 
staande onder de bevelen van de minister van Financiën, door hem of 
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op zijn voordracht benoemd, verantwoordelijk tegenover hem voor zijn 
beheer en aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen.

Krachtens artikel 66, eerste lid, Gecoördineerde wetten op de Rijks-
comptabiliteit is elke rekenplichtige aansprakelijk voor de invordering 
van de kapitalen, inkomsten, rechten en belastingen, waarvan de inning 
hem is toevertrouwd. 

Krachtens het tweede lid van die wettelijke bepaling moet hij, alvo-
rens decharge te verkrijgen voor de niet-ingevorderde posten, doen vast-
stellen dat de niet-invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten 
is en dat hij te bekwamer tijd alle nodige maatregelen heeft getroffen en 
de nodige vervolgingen heeft ingesteld.

4. Uit de samenhang van die wettelijke bepalingen volgt dat de reken-
plicht die aan de inning van rijksgelden is verbonden, niet uitsluitend 
het beheer van rijksgelden omvat, maar ook betrekking heeft op het 
stellen van invorderingsdaden om de rechten van de Schatkist te vrij-
waren.

Hieruit volgt tevens dat in de regel elke rekenplichtige, die belast 
is met het beheer van de financiën van de Staat en die instaat voor de 
inning van rijksgelden en/of voor de invordering van fiscale schulden, 
onderworpen is aan de rechtsmacht van het Rekenhof dat uitspraak doet 
over de geldelijke aansprakelijkheid van een rekenplichtige tegenover 
de Staatskas.

5. Het Rekenhof oordeelt dat :
— overeenkomstig de thans nog van kracht zijnde en in aanmerking 

te nemen bepalingen van de artikelen 59, 60, tweede lid, en 66, eerste lid, 
Gecoördineerde Wetten op de rijkscomptabiliteit de rechtsmacht van 
het Rekenhof slechts uitdrukkelijk wordt gevestigd ten aanzien van een 
ambtenaar die wordt belast met de inning van belastinggelden ;

— zijn rechtsmacht ten aanzien van een ambtenaar van de Federale 
Overheidsdienst Financiën die wordt belast met de invordering van 
belastingen, maar niet instaat voor de inning ervan, momenteel niet 
uitdrukkelijk wordt gevestigd en bevestigd door een expliciete wette-
lijke bepaling.

6.Door op die gronden aan te nemen dat het Rekenhof geen rechts-
macht heeft ten aanzien van de verweerder die de functie uitoefende van 
btw-ontvanger, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.

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 de Commissie ad hoc, samengesteld uit leden 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die uitspraak doet met 
inachtneming van de vormen bepaald voor het Rekenhof, zonder dat 
enig verder rechtsmiddel kan worden ingesteld.
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21 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gedeeltelijk gelijk-
luidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer De Bruyn en de heer Verbist.

N° 480

1o kamer — 21 september 2012
(F.11.0051.N)

INkomSTeNBeLaSTINGeN. — aaNSLaGProceDure. — BeZwaar. — 
uITBreIDING. — aaNSLaGeN GeVeSTIGD oP DeZeLFDe BeTwISTe BeSTaNDDeLeN. 
— Naar eeN VoLGeND aaNSLaGjaar oVerGeDraGeN BeDrIjFSLaSTeN.

Wanneer een bezwaar betrekking heeft op de aftrekbaarheid van bedrijfs-
lasten die in het belastbare tijdperk door de belastingschuldige werden 
gedragen, maar die, bij gebrek aan voldoende belastbare inkomsten, niet inte-
graal konden worden afgetrokken in het aanslagjaar dat betrekking heeft 
op het jaar waarin die bedrijfslasten werden gedragen, geldt dit bezwaar 
eveneens voor het volgende aanslagjaar of de volgende aanslagjaren gedu-
rende dewelke het overige deel van die bedrijfslasten werd afgetrokken  (1). 
(Art. 367 WIB92)

(BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN T. VeLuka N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Het bestreden arrest wordt bekritiseerd in zoverre het voor recht 
zegt dat het door verweerster voor het aanslagjaar 2001 ingediende 
bezwaarschrift met toepassing van artikel 367 WIB92 ook geldt voor de 
aanslag die voor het aanslagjaar 2002 werd gevestigd.

2. Eiser verwijt het hof van beroep in dit enig cassatiemiddel artikel 367 
WIB92, alsook de artikelen 366 en 371 WIB92 te hebben geschonden. 
Anders dan het hof van beroep beslist, is volgens eiser de aanslag in 
de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2002 niet gevestigd op 
dezelfde bestanddelen als die welke de basis vormen van de aanslag in 
de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2001, zodat het bezwaar, 
ingediend tegen de aanslag voor het aanslagjaar 2001, niet van ambts-
wege kon worden uitgebreid tot de aanslag voor het aanslagjaar 2002.

3. Artikel 366 WIB92 bepaalt dat de belastingschuldige, alsmede de 
echtgenote op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, tegen het 
bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten 
inbegrepen, schriftelijk bezwaar kunnen indienen bij de directeur der 
directe belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de 
boete zijn gevestigd. 

Overeenkomstig artikel 367 WIB92 geldt het bezwaarschrift gericht 
tegen een aanslag die gevestigd is op betwiste bestanddelen, van ambts-

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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wege voor de andere aanslagen gevestigd op dezelfde bestanddelen of als 
supplementen voor de beslissing van de directeur der directe belastingen 
of van de door hem gedelegeerde ambtenaar, zelfs wanneer de termijnen 
tot bezwaar tegen die andere aanslagen zouden zijn verstreken. 

Voornoemde bepaling biedt aldus de mogelijkheid aan de belasting-
plichtige om voor aanslagen, waarvoor de bezwaartermijn reeds is 
verstreken, toch nog een ontheffing te bekomen, zonder dat daartoe 
vereist is dat het hier over hetzelfde aanslagjaar moet gaan. Dergelijke 
voorwaarde blijkt immers niet uit voornoemde bepaling. 

Opdat van voornoemde bepaling toepassing zou kunnen worden 
gemaakt is enkel vereist dat :

— er een regelmatig en ontvankelijk bezwaarschrift werd ingediend, 
— de andere aanslagen gevestigd zijn op dezelfde bestanddelen of als 

supplement, 
— de andere aanslagen of het supplement gevestigd zijn vóór de beslis-

sing van de gewestelijke directeur of de door hem gedelegeerde ambtenaar. 
Volgens de ter zake geldende rechtspraak verwijst het begrip “dezelfde 

bestanddelen” naar dezelfde materiële elementen die de belastbare basis 
helpen vormen  (1). Daaruit vloeit voort dat de betwisting moet kunnen 
worden ingeroepen tegen de andere belastingen gesteund op de bewuste 
elementen  (2).

Algemeen wordt aangenomen dat de woorden “andere belastingen” 
in artikel 268 WIB64 niet betekenen dat het steeds zou moeten gaan 
om belastingen van verschillende aard. In feite worden ook andere 
“aanslagen” bedoeld die kunnen gevestigd zijn in dezelfde belasting. Het 
volstaat dat het gaat om andere aanslagen voor zover ze gevestigd worden op 
dezelfde bestanddelen  (3).

4. Zoals het hof van beroep opmerkt, sluit de tekst van artikel 367 
WIB92 niet uit dat het bezwaar ambtshalve ook zou gelden voor een 
aanslag van een ander aanslagjaar dan dat waarvoor de aanslag die in 
het ingediende bezwaarschrift werd geviseerd, werd gevestigd, wanneer 
dezelfde elementen de belastbare basis hebben helpen vormen  (4). 

Het hof van beroep voegt eraan toe dat “in het algemeen de wetgever 
als bedoeling had om de invloed die kon uitgaan van een bezwaar tegen 
een bepaalde aanslag, te laten doorwerken in een andere aanslag wat 
de belastbare grondslag betreft. De idee is immers dat de onjuistheid 

  (1)  Cass. 19 nov. 2009, AC 2009, nr. 558, met concl. O.M. ; Cass. 5 maart 1957, Pas., 1957, 
I, 798 ; Cass. 23 feb. 1965, Pas., 1965, I, 648 ; Cass. 23 jan. 1968, Pas., I, 651 ; Cass. 19 nov. 2004, 
Pas., 2004, 1834 ; zie ook Ch. carDYN, H. DePreT en M. Loockx, Procédure fiscale conten-
tieuse, II, Brussel, Bruylant, 1992, 62, nr. 48.

  (2)  Com. IB, art. 367/2.
  (3)  Com. IB 1964, nr. 268/2 ; VaN BeSIeN, J., “Indiening van een bezwaarschrift inzake 

inkomstenbelastingen”, in Fiscale praktijkstudies, nr. 8, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. 119, 
nr. 108.

  (4)  Zie in die zin Ch. carDYN, H. DePreT en M. Loockx, o.c., 65, nr. 48 ; M. marLIère en 
A. ScHeYVaerTS, Manuel de procédure fiscale, Limal, Anthemis, 2011, 387 ; J. VaN BeSIeN, 
Indienen van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelasting, Antwerpen, Kluwer, 1988, 118, 
nr. 107 ; Gent 7 jan. 1953, Rev.Fisc. 1953, 110 ; Gent 11 maart 2003, www.fiscalnet.be ; Gent 
8 juni 2004, FJF nr. 2005/108 ; Gent 28 nov. 2006, AR 1996/FR/200, www.fiscalnet.be ; Brussel 
31 okt. 2008, TFR 2009, 682.
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van een bepaalde aanslag tot gevolg kan hebben dat andere aanslagen 
ook onjuist blijken te zijn omdat ze gevestigd zijn op dezelfde materiële 
elementen die de belastbare basis helpen vormen als in de later geves-
tigde aanslag. 

Het is tegen die achtergrond niet uitgesloten dat ingevolge artikel 367 
WIB92 een bezwaar uitgebreid wordt tot een aanslag voor een ander 
aanslagjaar, zowel van een eerder als van een later aanslagjaar”. 

Dat blijkt inderdaad uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 30 maart 1949 houdende exceptionele en interpretatieve maatregelen 
inzake directe belastingen  (1) en van de wet van 27 juli 1953 tot invoe-
ring van maatregelen ter bevordering van maatregelen om de invorde-
ring der directe belastingen te bespoedigen  (2), die aan de grondslag van 
artikel 367 WIB92 lagen. 

Ik kan terzake verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij het arrest 
van Uw Hof van 19 november 2009 waarin ik uitgebreid aandacht heb besteed 
aan de wetsgeschiedenis van artikel 367 WIB92 en artikel 268 WIB64  (3). 

Dezelfde materiële elementen kunnen de belastbare basis van meerdere 
aanslagjaren helpen vormen  (4). Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wat 
betreft de inkomsten uit onroerende goederen. De onroerende voorhef-
fing wordt immers gevestigd in functie van de toestand op 1 januari van 
het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, terwijl de aanslag 
inzake de personenbelastingen met betrekking tot de onroerende inkom-
sten van datzelfde goed met betrekking tot datzelfde kalenderjaar zal 
worden gevestigd in het aanslagjaar, genoemd naar het daarop volgende 
kalenderjaar  (5). 

5. In onderhavige zaak betrof het bezwaar, ingediend met betrekking 
tot het aanslagjaar 2001, de omzetting door de administratie van een 
over te dragen verlies naar een belastbaar bedrag. Het betwiste bestand-
deel met betrekking tot het aanslagjaar 2001 was derhalve een vorig 
beroepsverlies dat door de administratie werd verminderd, waardoor er 
voor het aanslagjaar 2001 een belastbare basis ontstond. 

De beperking van het overdraagbaar verlies had tot gevolg dat ook 
met betrekking tot het aanslagjaar 2002 de belastbare grondslag toenam. 

Datzelfde overdraagbaar verlies, dat door de administratie werd 
verworpen, hielp bijgevolg zowel voor het aanslagjaar 2001 als voor het 
aanslagjaar 2002 de belastbare basis vormen en ging terug op dezelfde 
bron/oorsprong van betwisting, met name beroepskosten die ter discussie 
stonden met betrekking tot het aanslagjaar 2000, te weten de “finders 
fee”, betaald aan de bvba Cave, voor een bedrag van 247.893,52 euro, en de 
kosten huwelijksfeest ten belope van 2.749,72 euro.

In dat verband vestigt verweerster in haar memorie van antwoord 
terecht de aandacht van Uw Hof erop dat, anders dan eiser in het cassa-

  (1)  Gedr. St. Kamer 1948-1949, nr. 323/2-3.
  (2)  Gedr. St. Kamer 1952-1953, nr. 277/4.
  (3)  Cass. 19 nov. 2009, AR F.02.0076.N, AC 2009, nr. 558, met concl. O.M.
  (4)  J. VaN BeSIeN, Indienen van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelasting, 

Antwerpen, Kluwer, 1988, 118, nr. 107.
  (5)  Ch. carDYN, H. DePreT en M. Loockx, o.c., 65, nr. 48, noot 24.
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tiemiddel stelt, de “finders fee” een verworpen uitgave van het aanslag-
jaar 2000, en niet van het aanslagjaar 2001, uitmaakte.

Ingevolge de verwerping van die beroepskosten met betrekking tot 
het aanslagjaar 2000 werden de “vorige beroepsverliezen”, die de belast-
bare basis van het aanslagjaar 2001 hielpen vormen, herleid, waardoor 
de belastbare grondslag zowel voor het aanslagjaar 2001 als voor het 
aanslagjaar 2002 toenam. Anders gezegd, de verwerping van de beroeps-
kosten met betrekking tot het aanslagjaar 2000, wat leidde tot de 
vermindering van de “vorige beroepsverliezen” met betrekking tot het 
aanslagjaar 2001, werkte door bij de vestiging van de aanslag voor het 
aanslagjaar 2002, vermits ingevolge de verwerping van die beroepskost 
de “vorige beroepsverliezen” werden beperkt, waardoor de belastbare 
basis voor het aanslagjaar 2001 en vervolgens ook die van 2002 op dezelfde 
grond toenam. 

De eerste rechter besliste dat deze factuur van 8 augustus 2000 van de 
bvba Cave ten bedrage van 247.893,52 euro ten onrechte werd verworpen, 
zonder op dat punt door de administratie in hoger beroep te worden 
bekritiseerd. Dat betekende dat de vorige verliezen met betrekking tot 
het aanslagjaar 2001 ten onrechte werden omgezet in een belastbaar 
bedrag. Die vaststelling bepaalde bovendien mede de belastbare grond-
slag voor het aanslagjaar 2002, vermits de oorspronkelijke verwerping 
van voornoemde beroepsuitgave en de daaruit voortvloeiende verliezen 
ook de belastbare basis voor het aanslagjaar 2002 beïnvloedde. 

Het hof van beroep kon bijgevolg wettig beslissen dat de beide aanslagen 
werden gevestigd op dezelfde — betwiste — belastbare bestanddelen 
zoals vereist door artikel 376 WIB92. 

Zoals verweerster opwerpt in haar memorie van antwoord faalt het 
middel bijgevolg naar recht. 

Besluit : Verwerping.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 11 mei 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 14 maart 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

1. Artikel 367 WIB92 bepaalt dat het bezwaarschrift gericht tegen 
een aanslag die gevestigd is op betwiste bestanddelen, van ambtswege 
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geldt voor de andere aanslagen gevestigd op dezelfde bestanddelen of als 
supplement vóór de beslissing van de directeur der belastingen of van 
de door hem gedelegeerde ambtenaar, zelfs wanneer de termijnen tot 
bezwaar tegen die andere aanslagen zouden zijn verstreken.

2. Hieruit volgt dat wanneer een bezwaar betrekking heeft op de 
aftrekbaarheid van bedrijfslasten die in het belastbare tijdperk door de 
belastingschuldige werden gedragen, maar die, bij gebrek aan voldoende 
belastbare inkomsten, niet integraal konden worden afgetrokken in het 
aanslagjaar dat betrekking heeft op het jaar waarin die bedrijfslasten 
werden gedragen, dit bezwaar eveneens geldt voor het volgende aanslag-
jaar of de volgende aanslagjaren gedurende dewelke het overige deel van 
die bedrijfslasten werd afgetrokken.

3. De appelrechters stellen vast dat de verweerster aanvoert dat de 
vaststelling dat de belastbare grondslag voor het aanslagjaar 2001 ten 
onrechte van een over te dragen verlies werd omgezet naar een belast-
baar bedrag en dat dit tot gevolg heeft dat in de aanslag voor aanslag-
jaar 2002 geen overdraagbare verliezen werden in aanmerking genomen.

4. Op grond van die vaststelling hebben zij naar recht kunnen beslissen 
dat de beide aanslagen op dezelfde belastbare bestanddelen werden 
gevestigd zoals bedoeld in artikel 367 WIB92.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

21 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. 
— Advocaat : mevr. Geinger.

N° 481

1o kamer — 21 september 2012
(F.11.0085.N)

1o aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — DaaD. — FouT. — 
BeSTuurDer oF ZaakVoerDer. — NIeT DoorSTorTeN VaN De BeDrIjFSVoorHeF-
FING. — oNrecHTmaTIGe DaaD.

2o INkomSTeNBeLaSTINGeN. — VoorHeFFINGeN eN BeLaSTING-
kreDIeT. — BeDrIjFSVoorHeFFING. — NIeT- DoorSTorTING. — aaNSPrake-
LIjkHeID BeSTuurDerS oF ZaakVoerDerS. — oNrecHTmaTIGe DaaD.

3o VeNNooTScHaPPeN. — HaNDeLSVeNNooTScHaPPeN. — aLGemeeN.  
— aaNSPrakeLIjkHeID BeSTuurDerS oF ZaakVoerDerS. — NIeT DoorSTorTeN 
VaN De BeDrIjFSVoorHeFFING. — oNrecHTmaTIGe DaaD.

1o, 2o en 3o De bestuurder of zaakvoerder is enkel uit onrechtmatige daad 
aansprakelijk voor de schade die de fiscus heeft geleden door het niet kunnen 
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innen van de bedrijfsvoorheffing indien de beslissing de bedrijfsvoorheffing 
niet door te storten een inbreuk uitmaakt op de algemene zorgvuldigheids-
norm in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ; de fout die 
door de bestuurder of zaakvoerder werd begaan en die verband houdt met 
het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing in het raam van het verder-
zetten van een verlieslatende activiteit kan de oorzaak zijn van schade bij 
de fiscus die bestaat in de bedrijfsvoorheffing die niet kan geïnd worden bij 
de vennootschap. (Artt. 1382 en 1383 BW)

(T. 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 31 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 14 maart 2012 ter griffie een 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

1. Als een onrechtmatige daad in de zin van de artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek wordt aangemerkt elke schending van een wette-
lijke of reglementaire norm waarin een welbepaalde gedraging geboden 
of verboden wordt.

Daarnaast maakt ook elke inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm een 
onrechtmatige daad uit. De zorgvuldigheidsnorm wordt geschonden 
wanneer men zich anders gedraagt dan een normaal vooruitziend en 
zorgvuldig persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert.

Niet elke wettelijke verplichting van de vennootschap maakt een 
wettelijke verplichting uit in hoofde van de bestuurders of zaakvoerder 
in eigen naam. De verplichting tot het doorstorten van de bedrijfs-
voorheffing aan de fiscus rust meer bepaald enkel op de vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid en niet op haar bestuurders of zaakvoerder 
persoonlijk.

Indien de bestuurder of zaakvoerder op grond van een wettelijke of 
reglementaire bepaling niet tot een welbepaalde gedraging gehouden is, 
moet zijn aansprakelijkheid op grond van de algemene zorgvuldigheids-
norm beoordeeld worden.

De bestuurder of zaakvoerder is derhalve enkel uit onrechtmatige daad 
aansprakelijk voor de schade die de fiscus heeft geleden door het niet 
kunnen innen van de bedrijfsvoorheffing indien de beslissing de bedrijfs-
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voorheffing niet door te storten een inbreuk uitmaakt op de algemene 
zorgvuldigheidsnorm in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.

De fout die door de bestuurder of zaakvoerder werd begaan en die 
verband houdt met het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing in 
het raam van het verderzetten van een verlieslatende activiteit kan de 
oorzaak zijn van schade bij de fiscus die bestaat in de bedrijfsvoorheffing 
die niet kan geïnd worden bij de vennootschap.

2. De appelrechter oordeelt dat :
— er in hoofde van de zaakvoerder van de vennootschap begrip kan 

worden opgebracht voor het in gebreke blijven door zijn vennootschap 
van de betaling van de bedrijfsvoorheffing in de beginperiode die gedekt 
wordt door de kohierartikels 530401160 en 531201961 omdat de zaakvoerder 
alsdan vermocht te denken, zonder hierbij onredelijk te zijn, dat de 
zaken van de vennootschap zouden kunnen worden rechtgetrokken ;

— er nadien geen begrip meer kan zijn voor het niet betalen van de 
bedrijfsvoorheffing ;

— voor de navolgende ingekohierde bedragen de eiser de algemene 
zorgvuldigheidsnorm niet nakwam door de bedrijfsvoorheffing door Safe 
Work Solutions bvba niet te laten doorstorten en door de van de bruto-
lonen van de werknemers ingehouden sommen van hun bestemming 
door Safe Work Solutions bvba te laten onttrekken.

3. De appelrechter die op die gronden oordeelt dat het oorzakelijk 
verband vaststaat tussen de fout van de eiser en de schade namelijk het 
verlies van de belastingschuldvorderingen te rekenen vanaf de bedrijfs-
voorheffing opgenomen onder kohier artikel 531201962, verantwoordt 
zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel berust op de veronderstelling dat de verweerder voor 
de inwerkingtreding van artikel 442quater WIB92 niet op grond van de 
regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid de zaakvoerder of 
bestuurders van een vennootschap vermocht aansprakelijk te stellen 
voor de schade die bestaat uit de bedrijfsvoorheffing die bij de vennoot-
schap niet kon geïnd worden.

Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat het onderdeel dat 
uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

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

21 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer van Eeck-
houtte.
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N° 482

1o kamer — 21 september 2012
(F.11.0096.N)

INkomSTeNBeLaSTINGeN. — aaNSLaGProceDure. — BeZwaar. 
— DIrecTorIaLe BeSLISSING. — VorDerING IN recHTe. — TermIjN VaN DrIe 
maaNDeN. — GeeN VorDerING INGeSTeLD. — GeVoLG.

Op grond van artikel 375, § 1, tweede lid, WIB92, is de directoriale beslissing 
ten aanzien van een ingediend bezwaar, waarvan de kennisgeving geschiedt 
bij ter post aangetekende brief, onherroepelijk, indien geen vordering is 
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de in artikel 1385unde-
cies Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie maanden  (1). (Art. 375, 
§ 1, tweede lid, WIB92)

(BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Het bestreden arrest oordeelt, onder verwijzing naar rechtspraak 
van Uw Hof, dat in geval van betwisting omtrent de datum van verzen-
ding van het aanslagbiljet, er moet vanuit gegaan worden dat de 
bezwaartermijn pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat vaststaat 
dat de belastingplichtige van het bestaan van de belastingschuld kennis 
heeft gekregen. 

De betekening van een dwangbevel of de kennisgeving van een 
betalingsbevel kan maar als een kennisgeving van de aanslag, die de 
bezwaartermijn doet lopen, worden beschouwd indien dit dwangbevel of 
betalingsbevel alle vermeldingen bevat die nodig zijn om het bestaan 
van een uitvoerbare titel te bewijzen en de belastingplichtige in staat te 
stellen bezwaar in te dienen. 

Om als kennisgeving van de aanslag te kunnen worden beschouwd, 
volstaat het niet dat een dwangbevel vergezeld is van een kohieruit-
treksel : de belastingplichtige moet ook in kennis worden gesteld van het 
bedrag en de aard van de belastbare inkomsten en van de bezwaartermijn 
en de instantie die over het bezwaarschrift moet oordelen. Pas wanneer 
die gegevens aan de belastingplichtige kenbaar worden gemaakt, begint 
de bezwaartermijn te lopen.

Het bestreden arrest stelt vervolgens dat het dwangbevel van 27 oktober 
2005, noch de daarbij gevoegde stukken een aanduiding bevatten van de 
bezwaartermijn en van de instantie die over het bezwaarschrift moet 
oordelen. Derhalve is volgens het appelgerecht de bezwaartermijn nooit 
beginnen lopen. 

De omstandigheid dat verweerster op 27 maart 2006 daadwerkelijk 
bezwaar heeft ingediend, doet daaraan geen afbreuk, evenmin als het 
feit dat verweerster tegen de directoriale beslissing van 22 mei 2006 over 
dit bezwaar, waarbij het bezwaarschrift onontvankelijk werd verklaard, 

  (1) Zie de concl. van het O.M.

ARREST-2012-09.indb   2011 22/05/13   10:42



2012 ARRESTEN VAN CASSATIE 21.9.12 - N° 482

geen verhaal heeft ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel.

2. Het door het bestreden arrest aangevoerde feit dat het dwangbevel 
van 27 oktober 2005, noch de daarbij gevoegde stukken enige aanduiding 
bevatten over de bezwaartermijn of de instantie die over het bezwaar-
schrift moet oordelen, is in casu evenwel niet relevant.

Het staat immers vast dat de ambtenaar, die daartoe overeenkom-
stig artikel 375, § 1, WIB92 door de directeur der belastingen gedelegeerd 
was, op 22 mei 2006 een beslissing heeft genomen over de ontvankelijk-
heid van het bezwaarschrift dat verweerster op 27 maart 2006 had inge-
diend tegen de aanslag gevestigd onder kohierartikel 729 236 055 voor het 
aanslagjaar 2000.

In deze beslissing wordt geoordeeld dat het bezwaarschrift van 27 maart 
2006 niet ontvankelijk was om reden dat het bezwaarschrift werd inge-
diend buiten de op straffe van verval voorgeschreven termijn van drie 
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de datum van de inning van de 
belasting op een andere wijze dan per kohier.

In bedoelde beslissing stelde de daartoe door de directeur der belas-
tingen gedelegeerde ambtenaar vast dat de betwiste belasting voor het 
aanslagjaar 2000 werd gevestigd op 18 december 2002, dat het aanslag-
biljet werd verzonden op 20 december 2002 en dat de termijn om een 
geldig bezwaarschrift in te dienen bijgevolg op 20 maart 2003 verstreek.

Om tot de niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift van 27 maart 
2006 wegens laattijdigheid te kunnen besluiten, heeft de daartoe door de 
directeur der belastingen gedelegeerde ambtenaar zich derhalve nood-
zakelijk ook uitgesproken over het feit dat naar zijn mening een regel-
matig aanslagbiljet betreffende de aanslag in de personenbelasting voor 
het aanslagjaar 2000 met kohierartikel 729 236 055 naar verweerster werd 
verstuurd op 20 december 2002, dat zij dat aanslagbiljet had ontvangen 
en derhalve vaststond dat de bezwaartermijn was beginnen te lopen.

3. Verweerster heeft tegen die beslissing binnen de in artikel 1385 unde-
cies, Gerechtelijk Wetboek gestelde termijn van drie maanden vanaf de 
kennisgeving van de beslissing, geen vordering in rechte ingesteld. Zij 
betwist dus geenszins de beslissing van 22 mei 2006 betreffende de niet- 
ontvankelijkheid van haar bezwaarschrift wegens laattijdigheid en de 
motieven die aan de grondslag van die beslissing liggen. Hierdoor is de 
directoriale beslissing van 22 mei 2006 onherroepelijk geworden zowel 
naar vorm als naar inhoud.

4. Het hof van beroep schendt derhalve artikel 375, § 1, tweede lid, 
WIB92 door het onherroepelijk karakter van de directoriale beslissing 
van 22 mei 2006 te negeren en te stellen dat de bezwaartermijn betref-
fende de aanslag voor het aanslagjaar 2000 met kohierartikel 729 236 055 
nog niet is beginnen te lopen. Het gezag en het kracht van gewijsde dat 
aan die directoriale beslissing kleeft, werd aldus door de appelrechters 
miskend.

5. Volgens de rechtspraak van Uw Hof vindt het gezag van gewijsde 
inzake directe belastingen zijn wettelijke grondslag niet in de arti-
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kelen 1350 van het Burgerlijk Wetboek en 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, doch in de algemene rechtsbeginselen van deze belastingen, 
welke de vestiging van de belasting beheersen en volgens welke een 
aanslag slechts gedurende bepaalde termijnen, behoudens wettelijke 
uitzonderingen, maar éénmaal mag worden gevestigd, alsook in de arti-
kelen 276 en 278 WIB64, thans in de artikelen 375, § 1, WIB92 en 1385unde-
cies Gerechtelijk Wetboek  (1).

In een arrest van 13 januari 1995 van Uw Hof is sprake van een algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde inzake directe belastingen  (2).

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak 

deed over de betwiste aanslag in de personenbelasting over aanslagjaar 
2000 en over de kosten.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 9 juni 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 14 maart 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

1. Op grond van artikel 375, § 1, tweede lid, WIB92, is de directoriale 
beslissing ten aanzien van een ingediend bezwaar, waarvan de kennis-
geving geschiedt bij ter post aangetekende brief, onherroepelijk, indien 
geen vordering is ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de 
in artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn.

2. De appelrechters, die vaststellen dat de verweerster tegen de direc-
toriale beslissing van 22 mei 2006 over het door haar ingediende bezwaar 
geen verhaal heeft ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg, hebben 
niet zonder schending van deze wetsbepaling kunnen oordelen dat het 
incidenteel beroep van verweerster diende te worden ingewilligd.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,

  (1) Cass. 23 okt. 1980, AC 1980-1981, nr. 122 ; Cass. 3 mei 1973, AC 1973, 840 ; Cass. 29 juni 
1972, AC 1972, 1046 ; Cass. 30 april 1970, AC 1970, 805 ; P. maHaux, “Het rechterlijk gewijsde 
in het Gerechtelijk Wetboek”, Openingsrede, AC 1971, 48.

  (2) Cass. 13 jan. 1995, AR F.93.0025.N, AC 1995, nr. 26.

ARREST-2012-09.indb   2013 22/05/13   10:42



2014 ARRESTEN VAN CASSATIE 24.9.12 - N° 483

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over de 
aanslag voor het aanslagjaar 2000 en in zoverre dit de kosten voor een 
derde ten laste legt van de eiser.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

21 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 483

3o kamer — 24 september 2012
(C.10.0676.F)

1o recHTSBeGINSeLeN (aLGemeNe). — oVermacHT.

2o VorDerING IN recHTe. — VaSTGeSTeLDe TermIjN. — oVermacHT. — 
VaSTGeSTeLDe TermIjN. — VerLeNGING. — Duur.

1o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel waarbij overmacht de fout 
uitschakelt en het verval belet van de uitoefening van een recht die de wet 
afhankelijk stelt van een bepaalde termijn  (1). 

2o Wanneer zich overmacht voordoet in de loop van een vastgestelde termijn, 
wordt die termijn slechts verlengd met de tijd die nodig is om te handelen en 
niet met die welke overeenstemt met de duur van de verhindering (2).

(axa BeLGIum N.V. e.a.  
T. GemeeNScHaPPeLIjk moTorwaarBorGFoNDS)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 2 april 2010.

De zaak is bij beschikking van 6 september 2012 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 31 juli 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeL

De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt :

  (1), (2) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 483.
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Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-
ondernemingen, zoals het van toepassing was voor de opheffing ervan bij de wet 
van 22 augustus 2002 ;

— artikel 19bis-11, inzonderheid § 1, 7o, van de wet van 21 november 1989 betref-
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen ;

— artikel 21, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet 
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het 
van toepassing was voor de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 11 juli 
2003 ; 

— artikel 25, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 
houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het 
Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds ;

— algemeen rechtsbeginsel dat overmacht de fout uitschakelt en het verval 
belet van de uitoefening van een recht die de wet afhankelijk stelt van een 
bepaalde termijn ; 

— voor zover nodig, artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart de hogere beroepen van de eisers niet gegrond, 
bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, en in het bijzonder in 
zoverre het de vorderingen van de eisers niet ontvankelijk had verklaard, en 
veroordeelt de eisers in de kosten van het hoger beroep van de verweerder, op 
grond van alle redenen en in het bijzonder op grond dat :

 “Bespreking van verval van recht 

1o Artikel 80, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, (artikel 19bis-11, § 1, 7o, van de wet van 21 november 
1989) bepaalt de vergoeding die [de verweerder] verschuldigd is voor het herstel 
van de door de benadeelden geleden schade “wanneer de identiteit van het motor-
rijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet is vastgesteld ; in dat geval wordt 
[de verweerder] in de plaats gesteld van de aansprakelijke persoon” ;

2o Volgens artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 
(thans artikel 25, § 1, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003) tot uitvoering 
van voornoemde wet, “moeten de benadeelden, op straffe van verval van recht, 
binnen de termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval, dit 
laatste aan [de verweerder] aangeven. Evenwel treedt geen verval van recht op 
voor hen die het schadegeval niet hebben aangegeven binnen de gestelde termijn, 
maar bewijzen dat [de verweerder] er op een andere wijze kennis van had”. 

De partijen zijn het erover eens dat het een vervaltermijn betreft (niet vatbaar 
voor schorsing of stuiting) die in principe op de dag van het ongeval ingaat.

De voorwaarden die uitdrukkelijk zijn opgesomd in artikel 19bis-11, § 1, 1o tot 
3o, van de wet van 21 november 1989 voor het uitstellen van de aanvang van de 
termijn, zijn hier niet van toepassing (afstand door de verzekeraar van zijn toela-
ting of intrekking van zijn toelating, een opgelegd verbod van activiteit, faillis-
sement van de verzekeraar of toevallig feit).

Er wordt niet betwist dat het ongeval niet binnen de termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de dag van het ongeval van 27 november 2000 aan [de verweerder] is 
aangegeven, en niets weerlegt de verklaring [van de verweerder] dat [hij] er niet 
op een andere wijze kennis van had.
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Bijgevolg leidt het verstrijken van de termijn van vijf jaar in principe niet tot 
het verval van recht en derhalve tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. 

[De eisers] beroepen zich echter op een geval van overmacht — en het staat aan 
hen dat te bewijzen — wat kan leiden tot een verlenging van de termijn. 

Zij menen dat het feit dat zij, zolang het strafonderzoek voortduurde waarvan 
ze de inhoud niet konden kennen voor dat onderzoek was afgesloten, in de onover-
komelijke onwetendheid verkeerden over de vraag of de bestelwagen al dan niet 
geïdentificeerd was. In hun ogen is dit een geval van overmacht wat ervoor zou 
hebben gezorgd dat de verjaringstermijn van vijf jaar niet is ingegaan voor het 
strafonderzoek werd afgesloten op 4 april 2001, namelijk de dag waarop het theo-
retisch mogelijk werd om het strafdossier te raadplegen. De vorderingen die zij 
voor 4 april 2006 hebben ingesteld zouden bijgevolg ontvankelijk zijn. 

Het is aannemelijk dat [de eiser] — of [de eiseres] — niet a priori kon weten of 
iemand de nummerplaat van die bestelwagen heeft kunnen noteren, aangezien de 
eiser zeer ernstig gewond was en onmiddellijk met een ziekenwagen was wegge-
voerd en dat één van hen pas na de afsluiting van het strafdossier te weten kon 
komen dat voornoemd voertuig niet geïdentificeerd was. 

De vervaltermijn van vijf jaar kan echter slechts worden verlengd wegens over-
macht als degene die eraan is onderworpen tijdens de hele duur van die termijn 
niet heeft kunnen handelen. 

In dat geval zou de termijn opnieuw beginnen lopen vanaf het tijdstip dat de 
onmogelijkheid tot handelen is opgehouden. 

In casu werd het strafonderzoek afgesloten op 4 april 2001 en restte er dus vier 
en een half jaar om de aangifte [aan de verweerder] te doen. Zelfs de andere data 
die [de eiseres] of [de eiser] opgeven, (met name 23 februari 2005, datum waarop 
AGF, WAM-verzekeraar [van de eiser], heeft meegedeeld dat het strafdossier was 
geseponeerd, of 21 september 2005, datum waarop P&V, WAM-verzekeraar van de 
heer P., zijn weigering tot vergoeding heeft meegedeeld), die beduidend minder 
pertinent lijken, vallen nog binnen de termijn van vijf jaar.

Wat dat betreft maakt het niet uit te beschouwen dat er gedurende het gehele 
strafonderzoek niet kan worden gehandeld of dat, integendeel, een voorlopige 
aangifte van het ongeval [aan de verweerder] steeds een mogelijkheid is om zijn 
rechten te vrijwaren daar [de eiseres] en [de eiser] in elk geval met volledige 
kennis van zaken konden handelen na kennis te hebben genomen van het afge-
sloten strafdossier en voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar. 

Zij kunnen zich niet beroepen op overmacht (cf. Bergen, 10 januari 1978, R.G.A.R., 
1981, p. 10311 : “de oorspronkelijke eisers waren bij een vastgestelde termijn met 
verval tot gevolg niet verhinderd te handelen door overmacht, maar door nala-
tigheid of om een andere reden, die enkel van hun wil afhankelijk is, waardoor 
zij niet hebben voldaan aan de dwingende vormvereiste op grond waarvan [de 
verweerder] in het geding kon zijn betrokken”).

Zoals de eerste rechter heeft beslist, moeten zowel de hoofdvordering als de 
vordering tot vrijwillige tussenkomst onontvankelijk worden verklaard wegens 
verval van recht. Het vonnis wordt bevestigd”. 

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 80, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-
ondernemingen, zoals het van toepassing was voor de opheffing ervan bij de wet 
van 22 augustus 2002, bepaalde :

 “Elke benadeelde kan [van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds] de 
vergoeding bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die 
door een motorrijtuig zijn veroorzaakt ;
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1o wanneer de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, 
niet is vastgesteld ; in dat geval wordt [het Fonds] in de plaats gesteld van de 
aansprakelijke persoon”.

Artikel 19bis-11, § 1, 7o, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van 
22 augustus 2002, bepaalt evenzo dat “elke benadeelde [van het Fonds] de vergoe-
ding kan bekomen van de schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien 
het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet kan worden geïdentifi-
ceerd” en dat [het Fonds] in dat geval in de plaats wordt gesteld van de aanspra-
kelijke persoon. 

Krachtens artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, zoals 
het van toepassing was voor de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 
11 juli 2003 “moeten de benadeelden, op straffe van verval van recht, binnen de 
termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval, dit laatste aan 
[het Fonds] aangeven. Evenwel treedt geen verval van recht op voor hen die het 
schadegeval niet hebben aangegeven binnen de gestelde termijn, maar bewijzen 
dat [het Fonds] er op een andere wijze kennis van had.”

Artikel 25, § 1, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststel-
ling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en [het 
Fonds] bepaalt op gelijke wijze dat “de benadeelden, op straffe van verval van 
recht, binnen de termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval, 
dit laatste aan [het Fonds] moeten aangeven. Evenwel treedt geen verval van 
recht op voor hen die het schadegeval niet hebben aangegeven binnen de gestelde 
termijn, maar bewijzen dat [het Fonds] er op een andere wijze kennis van had”.

Het litigieuze ongeval deed zich voor op 27 november 2000, en de eisers beschikten 
zowel overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 18 december 1981 
als artikel 25 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 over een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf die datum om voornoemd ongeval [aan het Fonds] aan te 
geven. Die termijn wordt als een vervaltermijn beschouwd, en kan dus in principe 
niet verlengd worden op grond van schorsing of stuiting. Die termijn kan evenwel 
verlengd worden als degene die eraan onderworpen is, door overmacht tijdens de 
volledige termijn of een gedeelte ervan verhinderd was om te handelen.

[Het bestreden vonnis] stelt vast dat de eisers het ongeval niet overeenkomstig 
de artikelen 21 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 25 van het 
koninklijk besluit van 11 juli 2003 aan de verweerder hebben aangegeven binnen 
de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf het ongeval, aangezien de voornoemde 
termijn is verstreken voor de dagvaarding en de vrijwillige tussenkomst van de 
eisers, die dagtekenen van 25 januari 2006 en 10 maart 2006. 

De eisers beroepen zich echter op overmacht als rechtvaardigingsgrond voor de 
verlenging van de termijn. De eisers verklaren immers dat zij tijdens de gehele 
duur van het strafonderzoek in de onoverkomelijke onwetendheid verkeerden 
over het feit dat de litigieuze bestelwagen niet was geïdentificeerd en dat die 
onoverkomelijke onwetendheid een geval van overmacht was. De eisers hebben 
dus pas na de seponering van het strafdossier op 4 april 2001 kunnen vaststellen 
dat de bestelwagen nog steeds niet geïdentificeerd was en dus de vergoeding van 
de verweerder kunnen vorderen. De eisers voerden aan dat zij op 25 januari 2006 
en 10 maart 2006 nog mochten optreden tegen de verweerder, aangezien de termijn 
van vijf jaar was verlengd met de duur van de onmogelijkheid die de overmacht 
had veroorzaakt.

[Het bestreden vonnis] aanvaardt het bestaan van overmacht aan de zijde van 
de eisers tot op de datum van het afsluiten van het strafonderzoek en stelt dat 
“men kan aannemen dat [de eiser] — of [de eiseres] — niet a priori kon weten of 
iemand de nummerplaat van die bestelwagen heeft kunnen noteren, aangezien de 
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eiser zeer ernstig gewond was en onmiddellijk met een ziekenwagen was wegge-
voerd en dat één van hen pas na de afsluiting van het strafdossier te weten kon 
komen dat voornoemd voertuig niet geïdentificeerd was”. 

Het overweegt “echter” dat de vervaltermijn van vijf jaar slechts kan worden 
verlengd wegens overmacht als degene die eraan onderworpene is, tijdens de hele 
duur van die termijn niet heeft kunnen handelen”.

[Het bestreden vonnis] oordeelt bijgevolg dat de eisers zich niet kunnen 
beroepen op overmacht en dat hun recht om tegen de verweerder op te treden 
vervallen is, op grond dat de eisers niet in de onmogelijkheid verkeerden om te 
handelen “tijdens de gehele termijn” van vijf jaar waarbinnen zij het ongeval 
[aan de verweerder] moesten aangeven, maar enkel tijdens een gedeelte van die 
termijn. 

[Het bestreden vonnis] beslist aldus dat een termijn waarbinnen een partij een 
handeling moet vervullen, slechts wegens overmacht kan worden verlengd als die 
overmacht tijdens die gehele termijn heeft voortgeduurd. 

Het is bijgevolg niet naar recht verantwoord. 

[Het bestreden vonnis] neemt immers terecht aan dat een vervaltermijn, 
zoals de termijn van vijf jaar waarbinnen een benadeelde zijn ongeval aan de 
verweerder moet aangeven, kan worden verlengd in geval van overmacht. Zo 
rechtvaardigt overmacht dat een partij een handeling, die volgens de wet binnen 
een welbepaalde termijn moet plaatsvinden, niet verricht en dat die partij gedu-
rende de gehele termijn of een gedeelte daarvan die handeling onmogelijk kon 
verrichten. De overmacht die de betrokkene belet een welbepaalde handeling te 
verrichten tijdens een gedeelte van de termijn waarover hij daartoe beschikt, 
heeft tot gevolg dat die termijn wordt verlengd met de tijd die overeenstemt met 
de door die overmacht veroorzaakte onmogelijkheid om te handelen. Dat zou 
onder meer het geval zijn als de periode van overmacht zou eindigen daags voor 
het einde van de wettelijke termijn. 

In tegenstelling tot wat het bestreden vonnis beslist, leidt de onmogelijkheid 
om te handelen gedurende een gedeelte van de wettelijk vervaltermijn tot verlen-
ging wegens overmacht van die termijn met de duur van de onmogelijkheid om 
te handelen, zodat een wettelijk vervaltermijn dus alleen dan wegens overmacht 
niet wordt verlengd wanneer de onmogelijkheid om te handelen gedurende de 
gehele termijn zou hebben voortgeduurd. 

[Het bestreden vonnis] is dus niet naar recht verantwoord en schendt alle in 
het middel aangevoerde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 
van de Grondwet, daar het beslist dat de eisers zich niet op overmacht kunnen 
beroepen ter verlenging van de termijn van vijf jaar waarbinnen ze het ongeval 
aan de verweerder moesten aangeven, op grond dat de bewuste onmogelijkheid 
niet gedurende de gehele termijn zou hebben voortgeduurd. 

Het bestreden vonnis stelt trouwens : “Wat dat betreft maakt het niet uit te 
beschouwen dat er gedurende het gehele strafonderzoek niet kan worden gehandeld 
of dat, integendeel, een voorlopige aangifte van het ongeval [aan de verweerder] 
steeds een mogelijkheid is om zijn rechten te vrijwaren daar [de eiseres] en [de 
eiser] in elk geval met volledige kennis van zaken konden handelen na kennis te 
hebben genomen van het afgesloten strafdossier en voor het verstrijken van de 
termijn van vijf jaar”. 

Die reden, namelijk dat het niet uitmaakt “te beschouwen” dat de eisers een 
voorlopige aangifte aan de verweerder konden doen, houdt geen verband met de 
beslissing van het bestreden vonnis en rechtvaardigt de beslissing niet om de 
vorderingen van de eisers wegens verval van recht niet ontvankelijk te verklaren. 
Het bestreden vonnis stelt immers “dat men kan aannemen dat [de eiser] — of [de 
eiseres] — niet a priori kon weten of iemand de nummerplaat van die bestelwagen 
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heeft kunnen noteren, aangezien de eiser zeer ernstig gewond was en onmiddel-
lijk met een ziekenwagen was weggevoerd en dat één van hen pas na de afsluiting 
van het strafdossier te weten kon komen dat voornoemd voertuig niet geïdenti-
ficeerd was”. Om die reden erkent het bestreden vonnis overmacht aan de zijde 
van de eisers, waardoor zij het ongeval niet bij de verweerder hebben kunnen 
aangeven, maar beslist het vervolgens dat die overmacht de termijn van vijf jaar 
niet verlengt, aangezien de onmogelijkheid om te handelen wegens overmacht 
niet gedurende de gehele termijn zou hebben voortgeduurd. Zo is de reden op 
grond waarvan het bestreden vonnis bepaalt dat het niets ter zake doet te over-
wegen dat de eisers de voorlopige aangifte van het ongeval aan de verweerder 
konden doen zodra het zich had voorgedaan, overbodig en vreemd aan de beslis-
sing dat de vorderingen van de eisers niet ontvankelijk zijn, aangezien het daar-
enboven beslist dat de eisers wel degelijk met overmacht te kampen hadden, 
waardoor ze het ongeval niet aan de verweerder hebben kunnen aangeven zolang 
het strafonderzoek niet was afgesloten. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Eerste onderdeel

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk “overmacht 
de fout uitschakelt en het verval belet van de uitoefening van een recht 
die de wet afhankelijk stelt van een bepaalde termijn”. 

Wanneer overmacht zich voordoet in de loop van een vervaltermijn, 
wordt die termijn slechts verlengd met de tijd die nodig is om te handelen 
en niet met die welke overeenstemt met de duur van de verhindering.

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

Dictum
Het Hof
Verwerpt de voorziening ; 
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

24 september 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de 
heer T’Kint.

N° 484

2o kamer — 25 september 2012
(P.11.1950.N)

1o arBeIDSoNGeVaL. — VerGoeDING. — cumuLaTIe eN VerBoD. — ScHa-
DeVerGoeDING VoLGeNS GemeeN recHT. — ScHaDeVerGoeDING oP GroND VaN De 
arBeIDSoNGeVaLLeNweT. — moGeLIjkHeID ToT cumuLaTIe. — DraaGwIjDTe.

2o aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — ScHaDe. — aLGe-
meeN. — VerGoeDING. — arBeIDSoNGeVaL. — ScHaDeVerGoeDING VoLGeNS 
GemeeN recHT. — ScHaDeVerGoeDING oP GroND VaN De arBeIDSoNGeVaLLeNweT. 
— moGeLIjkHeID ToT cumuLaTIe. — DraaGwIjDTe.
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3o arBeIDSoNGeVaL. — VerGoeDING. — cumuLaTIe eN VerBoD. — moGe-
LIjkHeID ToT cumuLaTIe. — ScHaDeVerGoeDING VoLGeNS GemeeN recHT. — ScHa-
DeVerGoeDING oP GroND VaN De arBeIDSoNGeVaLLeNweT. — VerScHIL IN meer 
VaN De ScHaDeVerGoeDING IN GemeeN recHT. — BerekeNING.

4o aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — ScHaDe. — aLGe-
meeN. — VerGoeDING. — arBeIDSoNGeVaL. — ScHaDeVerGoeDING VoLGeNS 
GemeeN recHT. — ScHaDeVerGoeDING oP GroND VaN De arBeIDSoNGeVaLLeNweT. 
— VerScHIL IN meer VaN De ScHaDeVerGoeDING IN GemeeN recHT. — BerekeNING.

5o aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — ScHaDe. — 
maTerIëLe ScHaDe. eLemeNTeN eN GrooTTe. — DoDeLIjk oNGeVaL. — eIGeN 
ScHaDe VaN De oVerLeVeNDe ParTNer. — mINDerjarIGe kINDereN. — DeeL VaN 
De oVerLeDeN ParTNer IN De koSTeN VaN oNDerHouD eN oPVoeDING. — VerGoe-
DING ToeGekeND Naar GemeeN recHT. — omVaNG.

1o, 2o, 3o en 4o Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, 
dat bepaalt dat de volgens het gemene recht toegekende vergoeding die geen 
betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals 
zij gedekt is door deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens 
deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de getroffene en diens recht-
hebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van lichamelijke schade 
volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene recht bere-
kende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel 
tot beloop van het verschil ; om dit verschil te berekenen moet de rechter dus 
een vergelijking maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels 
van het gemene recht en de vergoedingen berekend volgens de regels van 
de Arbeidsongevallenwet  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW en 46, § 2, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet)

5o Wanneer de schadelijder van de aansprakelijke vergoeding vordert voor 
de schade ingevolge het verlies van de inkomsten van zijn overleden 
partner, kan deze vergoeding het gedeelte van de inkomsten omvatten dat 
de overleden partner besteedde aan het onderhoud en de opvoeding van 
de minderjarige kinderen waarvoor de overlevende partner verder instaat, 
zodat de vergoeding die naar gemeen recht aan de partner van een door 
een arbeidsongeval getroffene wordt toegekend voor de materiële schade 
ingevolge diens overlijden, betrekking kan hebben op dezelfde schade als 
die welke gedekt wordt door de arbeidsongevallenrente toegekend aan de 
minderjarige kinderen  (2). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(L. T. m. e.a.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Ieper van 8 september 2011.

  (1) Cass. 19 dec. 2006, AR P.06.0944.N, AC 2006, nr. 661 ; Zie : Cass. 24 okt. 2001, AR 
P.01.0704.N, AC 2001, nr. 568.

  (2) Zie : Cass. 23 maart 2005, AR P.04.1554.N, AC 2005, nr. 183.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Middel

4. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 203, § 1, eerste lid, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en de arti-
kelen 13, 14, 19 en 46, § 2, Arbeidsongevallenwet : de appelrechters 
brengen ten onrechte de kapitalen die de arbeidsongevallenverzekeraar 
heeft gevestigd voor de rente van de kinderen, in mindering van de scha-
devergoeding van de eiseres.

5. Artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de 
volgens het gemeen recht toegekende vergoeding die geen betrekking 
kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt 
is door deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens deze wet 
toegekende vergoedingen.

De getroffene en diens rechthebbenden kunnen aldus aanspraak maken 
op vergoeding van lichamelijke schade volgens het gemeen recht, in 
zoverre de op grond van het gemeen recht berekende vergoeding meer 
bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de getroffene worden 
betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil.

Om dit verschil te berekenen moet de rechter dus een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het 
gemeen recht en de vergoedingen berekend volgens de regels van de 
Arbeidsongevallenwet.

6. Wanneer de schadelijder van de aansprakelijke vergoeding vordert 
voor de schade ingevolge het verlies van de inkomsten van zijn overleden 
partner, kan deze vergoeding het gedeelte van de inkomsten omvatten 
dat de overleden partner besteedde aan het onderhoud en de opvoeding 
van de minderjarige kinderen waarvoor de overlevende partner verder 
instaat.

Hieruit volgt dat de vergoeding die naar gemeen recht aan de partner 
van een door een arbeidsongeval getroffene wordt toegekend voor de 
materiële schade ingevolge diens overlijden, betrekking kan hebben op 
dezelfde schade als die welke gedekt wordt door de arbeidsongevallen-
rente toegekend aan de minderjarige kinderen.

7. De appelrechters oordelen dat :
— de arbeidsongevallenverzekeraar van wijlen J. L. rentes heeft 

betaald ten voordele van zijn kinderen en deze rentes de materiële schade 
die zij ingevolge het overlijden van hun vader lijden, ondervangen ;

— de arbeidsongevallenvergoeding voor de kinderen in eerste instantie 
strekt tot vergoeding van het aandeel in de kosten van hun onderhoud en 
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hun opvoeding die wijlen J. L. bij leven voor zijn rekening zou genomen 
hebben ;

— geen betwisting bestaat omtrent de materiële schade inkomsten-
verlies geleden door de eiseres ;

— voor de begroting van de vergoeding van deze schade het aandeel 
van de persoonlijke uitgaven van het slachtoffer werd berekend op basis 
van het netto jaarlijks gezinsinkomen van J. L. en de eiseres, waarna 
dat aandeel werd afgetrokken van het gedeelte van het inkomen van L. 
waaruit de eiseres voordeel haalde ;

— het inkomen van L. niet tot het exclusieve voordeel van de eiseres 
als levenspartner strekte maar ook ten goede kwam aan de twee 
kinderen.

8. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de rente die de 
arbeidsongevallenverzekeraar heeft betaald voor de kinderen, in minde-
ring moet worden gebracht van de vergoeding die de eiseres uit hoofde 
van materiële schade inkomstenverlies vordert, verantwoorden hun 
beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat de eiseres gerech-

tigd is op vergoeding voor de materiële schade die zij lijdt ingevolge 
het verlies van het inkomen van haar partner dat haar tot voordeel 
strekte, en anderdeels, dat in deze vergoeding ook het deel begrepen zit 
dat bestemd is voor het onderhoud en de opvoeding van de kinderen.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

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

25 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 485

2o kamer — 25 september 2012
(P.11.2087.N)

1o BewIjS. — STraFZakeN. — GeTuIGeN. — oProePING. — VerZoek VaN De 
BekLaaGDe. — GreNZeN. — Taak VaN De recHTer.

2o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3.D. — GeTuIGeN. — oProePING. — 
VerZoek VaN De BekLaaGDe. — GreNZeN. — Taak VaN De recHTer.

3o oNaaNTaSTBare BeoorDeLING Door De FeITeNrecHTer. — 
STraFZakeN. — GeTuIGe. — oProePING. — VerZoek VaN De BekLaaGDe. — 
VerHoor. — BeoorDeLING VaN De NooDZaak oF oPPorTuNITeIT.
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4o BewIjS. — STraFZakeN. — GeTuIGeN. — oProePING. — VerZoek VaN De 
BekLaaGDe. — VerHoor. — NooDZaak oF oPPorTuNITeIT. — FeITeNrecHTer. — 
oNaaNTaSTBare BeoorDeLING.

5o oNDerZoek IN STraFZakeN. — VerHoor VaN PerSoNeN. — GeTuIGe. — 
BeëDIGD ToLk. — VermeLDING VaN IDeNTITeIT eN HoeDaNIGHeID. — VerZuIm. — 
DaaDwerkeLIjk NaZIcHT VaN IDeNTITeIT eN HoeDaNIGHeID. — GeVoLG.

6o BewIjS. — STraFZakeN. — GeTuIGeN. — VerHoor. — BeëDIGD ToLk. — 
VermeLDING VaN IDeNTITeIT eN HoeDaNIGHeID. — VerZuIm. — DaaDwerkeLIjk 
NaZIcHT VaN IDeNTITeIT eN HoeDaNIGHeID. — GeVoLG.

7o TaaLGeBruIk. — GerecHTSZakeN (weT 15 juNI 1935). — IN HoGer 
BeroeP. — STraFZakeN. — GeTuIGe. — VerHoor. — BeëDIGD ToLk. — VermeL-
DING VaN IDeNTITeIT eN HoeDaNIGHeID. — VerZuIm. — DaaDwerkeLIjk NaZIcHT 
VaN IDeNTITeIT eN HoeDaNIGHeID. — GeVoLG.

1o, 2o, 3o en 4o Krachtens artikel 6.3.d EVRM heeft eenieder die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd ten minste het recht getuigen à charge te 
ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging 
van getuigen à décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden 
als dit het geval is met de getuigen à charge, maar dit recht is niet onbe-
perkt ; mits eerbiediging van het recht van verdediging oordeelt de rechter 
onaantastbaar of een getuige dient te worden gehoord en of dit verhoor 
noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid  (1). (Art. 6.3.d 
EVRM)

5o, 6o en 7o Wanneer een proces-verbaal van verhoor de identiteit van de tolk 
niet vermeldt en evenmin vermeldt dat deze beëdigd is, heeft dit niet de nietig-
heid van dit proces-verbaal voor gevolg, op voorwaarde dat die identiteit en 
hoedanigheid daadwerkelijk zijn nagegaan ; de rechter kan dit nagaan aan 
de hand van de hem regelmatig voorgelegde gegevens die aan de tegenspraak 
van de partijen zijn onderworpen en waarvan hij de bewijswaarde onaan-
tastbaar beoordeelt  (2). (Artt. 31, tweede lid, en 40, eerste lid, Taalwet 
Gerechtszaken en 47bis, 5o, Wetboek van Strafvordering)

(T.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 10 november 2011.

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

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

  (1) Cass. 13 jan. 1999, AR P.98.0653.F, AC 1999, nr. 16 ; Cass. 27 april 1999, AR P.97.0860.N, 
AC 1999, nr. 241.

  (2) Cass. 9 aug. 2005, AR P.05.0959.F, AC 2005, nr. 393.
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II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.d. EVRM, alsmede 
miskenning van de algemene rechtsbeginselen houdende het recht van 
verdediging en de wapengelijkheid : het arrest oordeelt ten onrechte 
dat de verklaringen van de getuigen I. D. en B. R. geloofwaardig zijn en 
dat die getuigen niet ter rechtszitting dienen te worden gehoord ; het 
arrest weerlegt niet eisers verweer dat deze getuigen geboeid werden en 
dat hun overbrenging naar het politiecommissariaat gepaard ging met 
veel machtsvertoon zodat ze onder de indruk waren van het gebeuren en 
geen waarheidsgetrouwe verklaring hebben kunnen afleggen ; wanneer 
het verhoor van een getuige noodzakelijk is voor het achterhalen van de 
waarheid, moet hij worden gehoord op de rechtszitting ; de eiser heeft de 
gelegenheid niet gekregen de getuigenis van de beide voormelde personen 
te betwisten ; de weigering door het arrest die getuigen ter rechtszitting 
te horen alhoewel ze aanwezig waren in het gerechtsgebouw, is strijdig 
met de hierboven vermelde rechten.

2. Krachtens artikel 6.3.d. EVRM heeft eenieder die wegens een straf-
baar feit wordt vervolgd ten minste het recht de getuigen à charge te 
ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging 
van getuigen à décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als 
dit het geval is met de getuigen à charge.

3. Dit recht is evenwel niet onbeperkt. Mits eerbiediging van het recht 
van verdediging oordeelt de rechter onaantastbaar of een getuige dient 
te worden gehoord en of dit verhoor noodzakelijk is voor het achter-
halen van de waarheid. 

4. Het arrest oordeelt : “In de processen-verbaal van vaststelling d.d. 
24 oktober 2008 (…) van hoofdinspecteur – rechercheur C. F. en inspec-
teur – rechercheur L. B. behorende tot de politiezone Hazodi staat 
vermeld dat D. I. en B. R. de verbalisanten vrijwillig vergezellen naar 
het politiecommissariaat te Hasselt voor verder onderzoek.

De materiële vaststellingen van de verbalisanten betreffende het feit 
dat D. I. en B. R. de verbalisanten vrijwillig vergezellen naar het politie-
commissariaat te Hasselt voor verder onderzoek, zijn vervat in bovenver-
melde processen-verbaal, die een bijzondere bewijswaarde hebben krach-
tens artikel 154, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Deze bijzondere 
bewijswaarde wordt op geen enkele wijze door [de eiser] ontkracht.

Bovendien blijkt uit geen enkel element in het dossier dat er druk 
werd uitgeoefend op D. I. en B. R. om bepaalde verklaringen af te leggen, 
of dat hen beloftes zouden zijn gedaan, vermits beide dames onmiddel-
lijk gerepatrieerd werden.

Er zijn dan ook geen redenen om te twijfelen aan de geloofwaardigheid 
van deze verklaringen. Het verzoek van beklaagde tot het horen van 
deze dames ter zitting wordt derhalve afgewezen”.

5. Met die redenen verwerpt het arrest eisers verweer en oordeelt het 
onaantastbaar dat de verklaringen van de getuigen D. I. en B. R. geloof-
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waardig zijn en hun herverhoor zich niet opdringt voor de waarheidsvin-
ding. Aldus miskent het arrest geenszins eisers recht van verdediging, 
recht getuigen te laten verhoren en recht op wapengelijkheid, maar is 
de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
6. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare 

oordeel door het arrest dat de beide getuigen vrijwillig de verbalisanten 
naar het commissariaat hebben vergezeld en dat uit geen enkel gegeven 
blijkt dat druk op hen werd uitgeoefend.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Tweede middel

7. Het middel voert schending aan van de artikelen 31, 32 en 40 Wet 
Taalwet Gerechtszaken, artikel 62 Sociaal Strafwetboek en artikel 47bis 
Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat de 
getuigen I. D. en B. R. gehoord werden met de bijstand van een beëdigde 
tolk zodat er geen reden is om de processen-verbaal met hun verhoor uit 
het debat te weren ; het strafdossier vermeldt niet de identiteit noch de 
hoedanigheid van een beëdigd tolk en de brief van de sociaal inspecteur 
K. kan de begane onregelmatigheid niet ongedaan maken ; de vermelde 
wetsbepalingen vereisen dat het proces-verbaal van verhoor de identi-
teit en de hoedanigheid van de beëdigde tolk vermeldt.

8. Artikel 62 Sociaal Strafwetboek is in werking getreden op 1 juli 2011, 
zodat de processen-verbaal van de verhoren afgenomen vóór die datum 
deze bepaling niet konden schenden.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. Zowel artikel 47bis, 5o, Wetboek van Strafvordering als de arti-

kelen 31 en 32 Taalwet Gerechtszaken, bepalen dat een bij een verhoor 
tussenkomende tolk beëdigd moet zijn. Enkel artikel 47bis, 5o, Wetboek 
van Strafvordering bepaalt dat de identiteit en hoedanigheid van de 
tolk worden vermeld, zonder dat dit artikel bij verzuim daarvan enige 
sanctie oplegt.

10. Wanneer een proces-verbaal van verhoor de identiteit van de tolk 
niet vermeldt en evenmin vermeldt dat deze beëdigd is, heeft dit niet 
de nietigheid van dit proces-verbaal voor gevolg, op voorwaarde dat die 
identiteit en hoedanigheid daadwerkelijk zijn nagegaan. De rechter kan 
dit nagaan aan de hand van de hem regelmatig voorgelegde gegevens 
die aan de tegenspraak der partijen zijn onderworpen en waarvan hij de 
bewijswaarde onaantastbaar beoordeelt.

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

11. Het arrest oordeelt onaantastbaar dat, na een verzoek tot infor-
matie desbetreffende, de sociaal inspecteur K. op 6 september 2011 de 
volledige identiteitsgegevens van de beëdigde tolk die bijstand verleende 
bij de verhoren van de getuigen I. D. en B. R. heeft meegedeeld en dat er 
geen elementen voorhanden zijn om te twijfelen aan de correctheid van 
die informatie. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
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12. Voor het overige komt het middel op tegen dat onaantastbaar 
oordeel en is het niet ontvankelijk.

Derde middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

25 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duin-
slaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vandebroeck (bij de 
balie te Hasselt).

N° 486

2o kamer — 25 september 2012
(P.12.0444.N)

1o mISBruIk VaN VerTrouweN. — aarD. — TIjDSTIP VaN VoLTooIING.

2o mISBruIk VaN VerTrouweN. — coNSTITuTIeVe BeSTaNDDeLeN. — INGe-
BrekeSTeLLING.

3o oNaaNTaSTBare BeoorDeLING Door De FeITeNrecHTer. — 
mISBruIk VaN VerTrouweN. — aaNweZIGHeID VaN De coNSTITuTIeVe BeSTaND-
DeLeN. — BeoorDeLING VaN HeT TIjDSTIP VaN VoLTooIING. — oPDracHT VaN HeT 
HoF. — marGINaLe ToeTSING.

4o caSSaTIe. — BeVoeGDHeID VaN HeT HoF. — aLLerLeI. — mISBruIk 
VaN VerTrouweN. — aaNweZIGHeID VaN De coNSTITuTIeVe BeSTaNDDeLeN. — 
BeoorDeLING VaN HeT TIjDSTIP VaN VoLTooIING. — oNaaNTaSTBare BeoorDeLING 
Door De FeITeNrecHTer. — oPDracHT VaN HeT HoF. — marGINaLe ToeTSING.

1o en 2o Misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf dat is voltooid op het 
ogenblik dat de verduistering, dit is de wederrechtelijke toe-eigening, of de 
verspilling, dit is de roekeloze of nutteloze besteding met verlies van de zaak of 
de titel tot gevolg, en het bedrieglijk opzet zijn verenigd ; een ingebrekestelling 
is geen constitutief bestanddeel van misbruik van vertrouwen en het is evenmin 
een noodzakelijk element om dit wanbedrijf te bewijzen, wanneer uit andere 
elementen blijkt dat de dader bedrieglijk heeft gehandeld  (1).

3o en 4o De rechter oordeelt onaantastbaar of de constitutieve bestand delen 
van misbruik van vertrouwen zijn verenigd en op welk tijdstip het wanbedrijf 
is voltooid ; het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn vaststellingen geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet 
kunnen worden verantwoord.

(Procureur-GeNeraaL BIj HeT HoF VaN BeroeP Te GeNT T. H.)

  (1) Cass. 2 okt. 1967, AC 1968, nr. 151.
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arreST.

I. recHTSPLeGING VaN HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 30 januari 2012.

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

De eisers II voeren geen 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 491 Strafwetboek en 
artikel 163 Wetboek van Strafvordering : de eiser I heeft aangevoerd 
dat het misdrijf van misbruik van vertrouwen slechts is voltooid op het 
ogenblik dat de dader gehouden is of aangemaand wordt de zaak of de 
titel, in casu fondsen, terug te geven ; de appelrechters beantwoorden dit 
verweer met het oordeel dat een ingebrekestelling geen vereiste is voor 
het bestaan van het misdrijf, de verduistering voltooid is op het ogenblik 
van de toe-eigening van de effecten en indien er een wederrechtelijke 
toe-eigening was, die plaatsvond op 30 mei 2000 en ten slotte, indien er 
al een teruggaveplicht zou zijn, niet wordt aangetoond dat op 1 februari 
2005 de effecten dienden te worden teruggegeven ; de aanmaning van de 
verweerster om de titels terug te geven is een tweede oorzaak die tot 
gevolg kan hebben dat het ten laste gelegde misdrijf wordt voltooid ; het 
arrest laat evenwel na vast te stellen dat de verweerster op de door het 
openbaar ministerie vooropgestelde datum van 1 februari 2005 niet werd 
aangemaand de titels terug te geven en is aldus niet regelmatig met 
redenen omkleed.

2. Artikel 163 Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op de 
rechtspleging voor het hof van beroep.

Het middel dat schending van die bepaling aanvoert, faalt in zoverre 
naar recht.

3. Misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf dat is voltooid op 
het ogenblik dat de verduistering, dit is de wederrechtelijke toe-eige-
ning, of de verspilling, dit is de roekeloze of nutteloze besteding met 
verlies van de zaak of de titel tot gevolg, en het bedrieglijk opzet zijn 
verenigd. 

Een ingebrekestelling is geen constitutief bestanddeel van misbruik 
van vertrouwen. Het is evenmin een noodzakelijk element om dit wanbe-
drijf te bewijzen, wanneer uit andere elementen blijkt dat de dader 
bedrieglijk heeft gehandeld.

4. De rechter oordeelt onaantastbaar of de constitutieve bestand-
delen van misbruik van vertrouwen zijn verenigd en op welk tijdstip 
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het wanbedrijf is voltooid. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden 
of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

5. Het arrest oordeelt dat :
— een ingebrekestelling geen vereiste is voor het bestaan van het 

misdrijf van misbruik van vertrouwen ;
— de verduistering of de verspilling kunnen worden afgeleid uit mate-

riële omstandigheden die slechts in die zin kunnen worden uitgelegd en 
dat slechts subsidiair, indien deze omstandigheden ontbreken, een in 
mora-stelling is vereist als bewijs ;

— de eerste rechter terecht besliste dat indien zou moet worden 
aangenomen dat de verweerster de kwestieuze waardepapieren louter 
ter bede bekwam, met de bedoeling dit vermogen van M. H. te beheren, 
het misdrijf van misbruik van vertrouwen dient te worden gesitueerd 
op 30 mei 2000, datum waarop de waardepapieren door de verweerster 
werden ondergebracht op een effectenrekening en in een kluis op haar 
naam, waardoor de verweerster zich die waardepapieren definitief toe-
eigende ;

— het onderbrengen van de kwestieuze waardepapieren op een effec-
tenrekening op naam van de verweerster en in een kluis op haar naam 
afdoende aantonen dat de verweerster zich de effecten toe-eigende en 
tegenover derden de wil uitte zich als eigenaar te gedragen ;

— de omstandigheid dat de verweerster ten voordele van haar broers 
volmachten heeft gegeven, aan die vaststelling geen afbreuk doet, maar 
integendeel de animus domini van de verweerster bevestigt ;

— het niet abnormaal is dat de verweerster als ongehuwde alleen-
staande dame zonder kinderen volmacht gaf aan haar broers, die deze 
volmacht hebben aanvaard.

Met die redenen beantwoorden de appelrechters eisers verweer over de 
ingebrekestelling en de gevolgen daarvan op de datum van de voltooiing 
van het misdrijf van misbruik van vertrouwen en verantwoorden zij 
naar recht die beslissing en de vaststelling van de verjaring van de straf-
vordering.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser I ten laste van de 

Staat.
Veroordeelt de eisers II tot de kosten van hun cassatieberoep.
Bepaalt de kosten in het geheel op 101,04 euro waarvan de eisers II 

21,78 euro verschuldigd zijn.
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25 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal.

N° 487

2o kamer — 26 september 2012
(P.12.0377.F)

1o aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — oorZaak. — 
BeGrIP. BeoorDeLING Door De recHTer. — FouT VaN HeT SLacHT-
oFFer IN oorZakeLIjk VerBaND meT De eIGeN ScHaDe. — oorZakeLIjkHeID. — 
maaTSTaVeN.

2o aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — HerSTeL-
PLIcHT. — meDeaaNSPrakeLIjkHeID VaN De GeTroFFeNe. — 
FouT VaN HeT SLacHToFFer IN oorZakeLIjk VerBaND meT De eIGeN ScHaDe. — 
oorZakeLIjkHeID. — maaTSTaVeN.

3o oNaaNTaSTBare BeoorDeLING Door De FeITeNrecHTer. — 
aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — oorZaak. — FouT VaN HeT 
SLacHToFFer IN oorZakeLIjk VerBaND meT De eIGeN ScHaDe. — oorZakeLIjk-
HeID. — maaTSTaVeN.

1o, 2o en 3o De vergoeding van het slachtoffer wordt beperkt wanneer het 
zelf een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de eigen 
schade ; de rechter houdt wat dat betreft rekening met de relatieve ernst van 
de onderscheiden fouten, m.a.w. met hun graad van oorzakelijkheid, met 
de mate waarin zij in meerdere of mindere mate het schadegeval kunnen 
veroorzaken en met hun impact op het ontstaan van de schade ; de ernst van 
de fout is geen maatstaf aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt of 
een fout al dan niet oorzakelijk is  (1). (Artt. 1382 en 1383, BW)

(m. e.a. T. S. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de correctionele rechtbank te Verviers van 19 januari 2012.

De eisers G. M., J. M. en V. G. voeren in een memorie die aan dit arrest 
is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 12 feb. 2003, AR P.02.1465.F, AC 2003, nr. 100 ; Cass. 10 juni 2003, AR 
P.02.1358.N, AC 2003, nr. 341 ; J. De coDT, “L’appréciation de la causalité dans le juge-
ment des actions publique et civile”, Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Ed. 
Jeune barreau de Bruxelles, 2001, p. 51, nr. 18 en B. DuBuISSoN e.a., La responsabilité civile, 
Chronique de jurisprudence, 1996-2007, dl. 1, p. 350-359, nr. 415-426.
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II. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

B. Cassatieberoepen van G. M., J. M. en V. G., als burgerlijke partijen

1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die 
uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid

Middel

Eerste onderdeel

Het middel voert aan dat de correctionele rechtbank artikel 1382 
Burgerlijk Wetboek schendt door de aansprakelijkheid voor het ongeval 
te delen tussen de eerste eiser en de verweerder.

Het vonnis stelt dat de verweerder een fout heeft begaan door op 
het ogenblik van het ongeval tegen een totaal onaangepaste snelheid 
te rijden, gelet op de plaatsgesteldheid, de zichtbaarheid en de wijze 
waarop de fiets waarop hij samen met de eerste eiser reed, geladen was.

De correctionele rechtbank stelt de eerste eiser gedeeltelijk aanspra-
kelijk voor het ongeval en de gevolgen ervan en neemt daartoe jegens 
hem een fout in aanmerking, namelijk dat hij plaats heeft genomen op 
een fiets die duidelijk niet uitgerust was om een passagier te vervoeren, 
terwijl hij zich rekenschap had moeten geven van het hoge risico op 
onstabiliteit, met kans op een val met mogelijks zware gevolgen, daar 
geen van beiden een valhelm droegen. Het vonnis oordeelt ook dat, reke-
ning houdend met de omstandigheden van het feest waaraan zij hadden 
deelgenomen, de eerste eiser zich beslist rekenschap had moeten geven 
van de staat van alcoholintoxicatie waarin de verweerder, die de fiets 
bestuurde, zich bevond.

De appelrechters oordelen aldus impliciet maar zeker dat het ongeval 
zich niet op dezelfde wijze en evenmin met dezelfde schadelijke gevolgen 
zou hebben voorgedaan indien de eerste eiser geen fout had begaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

De eisers voeren aan dat het vonnis, door de aansprakelijkheid te delen 
tussen de bestuurder en de passagier, in verhouding tot de ernst van hun 
respectieve fouten, artikel 1382 Burgerlijk Wetboek schendt.

De vergoeding van het slachtoffer wordt beperkt wanneer het zelf een 
fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de eigen schade. 
De rechter houdt wat dat betreft rekening met de relatieve ernst van de 
onderscheiden fouten, met andere woorden met hun graad van oorzake-
lijkheid, met de mate waarin zij in meerdere of mindere mate het scha-
degeval kunnen veroorzaken en met hun impact op het ontstaan van de 
schade.

De ernst van de fout is geen maatstaf aan de hand waarvan kan worden 
uitgemaakt of een fout al dan niet oorzakelijk is.

Aangezien ernst omschreven wordt als het kenmerk van iets wat 
zware gevolgen kan hebben, is het de rechter daarentegen niet verboden 
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naar dat aldus opgevat begrip te verwijzen om het relatieve gewicht te 
bepalen van twee fouten die daarenboven in gelijke mate als oorzakelijk 
zijn aangemerkt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

Het middel voert de schending aan van artikel 149 Grondwet.
De eisers verwijten het vonnis dat het tegenstrijdig is, in zoverre het 

beslist dat de eerste eiser zich onvermijdelijk rekenschap had moeten 
geven van de alcoholintoxicatie van de verweerder, terwijl de appel-
rechters diens veroordeling tot twee aparte straffen bevestigen en dus 
oordelen dat die toestand geen oorzakelijk verband met het ongeval 
vertoonde.

Ofschoon de appelrechters, met betrekking tot de schuld van de eerste 
verweerder, verwijzen naar de redenen van het beroepen vonnis, nemen 
zij evenwel niet de motivering over volgens welke zijn alcoholintoxi-
catie geen oorzakelijk verband met het ongeval vertoonde.

Het middel mist feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van G. M., J. M. 

en V. G., in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen die uitspraak 
doen over de omvang van de schade.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

26 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Anderslui-
dende conclusie  (1) : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Oosterbosch en de heer Mahieu.

N° 488

2o kamer — 26 september 2012
(P.12.0563.F)

1o HoGer BeroeP. — STraFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrePeN). — GeVoLGeN. BeVoeGDHeID VaN De recHTer. — reLa-
TIeVe werkING. — BeGrIP.

2o HoGer BeroeP. — STraFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrePeN). — GeVoLGeN. BeVoeGDHeID VaN De recHTer. — Veroor-
DeLING ToT eeN PoLITIeSTraF. — HoGer BeroeP VaN De BekLaaGDe aLLeeN. — 
VerZwarING VaN De VeroorDeLING. — weTTIGHeID.

  (1) Het O.M. was van oordeel dat het bestreden vonnis niet vaststelt dat de onvoor-
zichtigheid van de eerste eiser in oorzakelijk verband stond tot de geleden schade en 
heeft geconcludeerd dat het eerste onderdeel gegrond was.
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3o STraF. — aLGemeeN. STraF eN maaTreGeL. weTTIGHeID. — 
VeroorDeLING ToT eeN PoLITIeSTraF. — HoGer BeroeP VaN De BekLaaGDe 
aLLeeN. — VerZwarING VaN De VeroorDeLING. — weTTIGHeID.

1o Wanneer alleen de beklaagde hoger beroep instelt, nemen de appelrechters 
daarvan enkel kennis binnen de grenzen van diens belang. (Art. 202, 1o, 
Wetboek van Strafvordering)

2o en 3o De rechter kan, louter op het hoger beroep van de beklaagde die tot 
een politiestraf is veroordeeld, laatstgenoemde niet tot een correctionele straf 
veroordelen, op straffe van miskenning van de relatieve werking van het 
hoger beroep ; om dezelfde reden mag hij de straf van verval van het recht tot 
het besturen van een motorrijtuig niet verzwaren  (1). (Art. 202, 1o, Wetboek 
van Strafvordering)

(D.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 28 februari 2012.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Middel

Na intrekking van de aan de eiser toegekende maatregel van opschor-
ting van de veroordeling, veroordeelt de correctionele rechtbank hem 
tot een werkstraf van veertig uren of, bij niet-uitvoering, tot een geld-
boete van honderdvijftig euro of zeven dagen vervangende gevangenis-
straf, alsook tot verval van het recht tot het besturen van een motor-
rijtuig gedurende een maand.

Op het hoger beroep van de eiser veroordeelt het arrest hem tot een 
geldboete van honderdvijftig euro of vijftien dagen vervangende gevan-
genisstraf, alsook tot verval van het recht tot het besturen van een 
motorrijtuig gedurende drie maanden.

Met toepassing van de artikelen 37ter, § 2, en 38, tweede lid, Strafwet-
boek, is de werkstraf van veertig uren een politiestraf en is een geld-
boete van honderdvijftig euro een correctionele straf.

Het hoger beroep dat alleen de beklaagde aantekent maakt krachtens 
artikel 202, 1o, Wetboek van Strafvordering slechts zijn belangen voor de 
appelrechters aanhangig.

  (1) Zie Cass. 11 okt. 2005, AR P.05.0988.N, AC 2005, nr. 500, met concl. adv.-gen. Duins-
laeger ; Cass. 20 juni 2007, AR P.07.0175.F, AC 2007, nr. 339, met concl. adv.-gen. Vander-
meersch.
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De rechter kan, louter op het hoger beroep van de beklaagde die tot 
een politiestraf is veroordeeld, laatstgenoemde niet tot een correctio-
nele straf veroordelen, zonder de relatieve werking van het hoger beroep 
te miskennen. Om dezelfde reden mag hij de straf van verval van het 
recht tot het besturen van een motorrijtuig niet verzwaren.

Het arrest, dat aldus de toestand van de eiser verzwaart, schendt voor-
meld artikel 202, 1o.

Het middel is gegrond.
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. Aangezien de beslissing tot intrekking van 
de opschorting van de veroordeling niet zelf wordt vernietigd, blijft de 
vernietiging beperkt tot de straf.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

straf en over de bijdrage aan het Slachtofferfonds.
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 tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep 

en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

26 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Balaes 
(bij de balie te Luik).

N° 489

2o kamer — 26 september 2012
(P.12.0641.F)

1o BrIeVeN. — BrIeFGeHeIm. — BeGrIP.

2o GroNDweT. — GroNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 29. — BrIeF. 
— BrIeFGeHeIm. — BeGrIP.

3o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — aaNTaSTING Door eeN DerDe VaN HeT PrIVé-
LeVeN VaN De BekLaaGDe. — recHT oP eeN eerLIjke BeHaNDeLING VaN De Zaak. 
— GeVoLG.

4o BewIjS. — STraFZakeN. — VermoeDeNS. — PerSooNLIjk GeScHrIFT 
DaT ZIcH IN HaNDeN VaN eeN DerDe BeVINDT.

1o en 2o Het briefgeheim dat door de artikelen 29 van de Grondwet en 460 
van het Strafwetboek wordt beschermd, dekt de aan een postoperator 
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toevertrouwde brieven die de geadresseerde nog niet hebben bereikt. (Art. 29, 
Grondwet ; art. 460, Wetboek van Strafvordering)

3o Het feit dat een derde het privéleven van de pleger van het misdrijf aantast, 
maakt het proces niet noodzakelijk onbillijk ; dat zou wél het geval zijn indien 
de beklaagde de mogelijkheid wordt ontzegd de authenticiteit van het aange-
wende stuk te betwisten, zich tegen de overlegging ervan te verzetten of aan te 
voeren dat de omstandigheden waarin het was verkregen, twijfel zaaien over 
de betrouwbaarheid of de juistheid van het stuk  (1). (Art. 6.1 EVRM)

4o Er bestaat geen wettelijk vermoeden volgens hetwelk een persoonlijk 
geschrift dat zich in handen van een derde bevindt, daar alleen maar kan 
zijn terechtgekomen tegen de wil van de auteur.

(c. T. j.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 6 maart 2012.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen de eiseres is ingesteld

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

De eiseres verwijt het arrest dat het de aanwending door de klager 
goedkeurt van een dagboek waarvan hij haar de redactie toeschrijft en 
dat hij naderhand gebruikt heeft om daarop een schriftkundig onder-
zoek te doen uitvoeren. Volgens het middel miskent dergelijk procédé 
als dusdanig het recht op bescherming van het privé-leven en van het 
briefgeheim, zelfs als de partij die van het stuk gebruik maakt dit op 
regelmatige wijze heeft verkregen.

Het geheim dat door de artikelen 29 Grondwet en 460 Strafwetboek 
wordt beschermd, dekt de aan een postoperator toevertrouwde brieven 
die de geadresseerde nog niet hebben bereikt.

In zoverre het middel dat geheim aanvoert ten aanzien van een stuk 
dat niet aan die omschrijving beantwoordt, faalt het naar recht.

Voor het overige maakt het feit dat een derde het recht op privéleven 
van de pleger van het misdrijf aantast, het proces niet noodzakelijk 

  (1) Zie Hof Mensenrechten, Khan t. Verenigd Koninkrijk, 12 mei 2000, Rec., 2000-V, 
p. 305.
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onbillijk. Zulks zou wél het geval zijn indien de beklaagde de moge-
lijkheid wordt ontzegd de authenticiteit van het aangewende stuk te 
betwisten, zich tegen de overlegging ervan te verzetten of aan te voeren 
dat de omstandigheden waarin het was verkregen twijfel zaaien over de 
betrouwbaarheid of de juistheid van het stuk. De eiseres heeft niets van 
dat alles aangevoerd en dit blijkt evenmin uit het bestreden arrest.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel

Het arrest wordt nogmaals verweten dat het de verweerder toestaat 
gebruik te maken van een dagboek waarop een schriftkundig onderzoek 
werd uitgevoerd. Volgens het middel grondt de veroordeling zich aldus 
op bewijsmateriaal dat met dwang of onder druk is verkregen, aange-
zien de eiseres aldus verplicht werd om, zonder haar toestemming, bij te 
dragen tot haar eigen beschuldiging.

Er bestaat evenwel geen wettelijk vermoeden volgens hetwelk een 
persoonlijk geschrift dat zich in handen van een derde bevindt, daar 
alleen maar kan zijn terechtgekomen tegen de wil van de auteur.

De miskenning van het recht van de beklaagde om niet mee te werken 
aan de bewijsvoering, steunt op de bewering dat de verweerder het stuk 
op onrechtmatige of oneerlijke wijze heeft verkregen, wat het arrest 
niet vaststelt.

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 eiseres tot de kosten.

26 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters (bij de balie te 
Brussel).

N° 490

2o kamer — 26 september 2012
(P.12.0684.F)

caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — aFSTaND. — STraFVorDe-
rING. — akTe VaN aFSTaND. — GroND. — NIeT-oNTVaNkeLIjkHeID weGeNS eeN 
aNDere GroND. — GeVoLG.

ARREST-2012-09.indb   2035 22/05/13   10:42



2036 ARRESTEN VAN CASSATIE 26.9.12 - N° 491

Het feit dat de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op een andere 
grond zou steunen dan die welke in de akte van afstand wordt vermeld, kan 
geen weigering verantwoorden acht erop te slaan.

(B. T. D. e.a.)

26 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Meert (bij de balie te 
Brussel), de heer Degrez (bij de balie te Brussel) en de heer Maes.

N° 491

2o kamer — 26 september 2012
(P.12.1305.F)

1o caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — TermIjNeN Voor caSSa-
TIeBeroeP eN BeTekeNING. — STraFVorDerING. — VoorBarIG 
caSSaTIeBeroeP (GeeN eINDBeSLISSING). — BeSLISSING NIeT VaTBaar 
Voor HoGer BeroeP. — GeVoLG.

2o caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — TermIjNeN Voor caSSa-
TIeBeroeP eN BeTekeNING. — STraFVorDerING. — VoorBarIG 
caSSaTIeBeroeP (GeeN eINDBeSLISSING). — NIeT-oNTVaNkeLIjkHeID 
VaN HeT oNmIDDeLLIjk caSSaTIeBeroeP. — mIDDeLeN ToT STaVING VaN HeT 
caSSaTIeBeroeP.

3o caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — TermIjNeN Voor caSSa-
TIeBeroeP eN BeTekeNING. — STraFVorDerING. — VoorBarIG 
caSSaTIeBeroeP (GeeN eINDBeSLISSING). — DraaGwIjDTe. — recHT 
om caSSaTIeBeroeP IN Te STeLLeN meT eerBIeDIGING VaN De recHTSPLeGING.

4o caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — TermIjNeN Voor caSSa-
TIeBeroeP eN BeTekeNING. — STraFVorDerING. — VoorBarIG 
caSSaTIeBeroeP (GeeN eINDBeSLISSING). — GeVoLG. — recHT oP eeN 
eerLIjke BeHaNDeLING VaN De Zaak.

5o recHTeN VaN De meNS. — VerDraG recHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — caSSaTIeBeroeP. — STraFZakeN. — TermIjNeN 
Voor caSSaTIeBeroeP. — STraFVorDerING. — GeeN eINDBeSLISSING. — uITGe-
STeLD caSSaTIeBeroeP. — GeVoLG. — recHT oP eeN eerLIjke BeHaNDeLING VaN 
De Zaak.

1o De regel die stelt dat onmiddellijk cassatieberoep tegen een niet definitieve 
beslissing niet ontvankelijk is, wordt toegepast ongeacht of die beslissing al 
dan niet vatbaar is voor hoger beroep. (Art. 416, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering)

2o De regel die stelt dat onmiddellijk cassatieberoep tegen een niet definitieve 
beslissing niet ontvankelijk is, staat los van de aard of de ernst van de 
middelen die de eiser tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert. (Art. 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering)
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3o De vaststelling van een termijn om cassatieberoep in te stellen en het verval 
van het rechtsmiddel dat is aangewend nog vóór die termijn is ingegaan, 
doen geen afbreuk aan het wezen zelf van het recht om de zaak bij het 
Hof van Cassatie aanhangig te maken, op voorwaarde dat de rechtspleging 
geëerbiedigd wordt die voor de rechtsingang is bepaald. (Art. 416, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering)

4o en 5o De regel dat cassatieberoep tegen een niet definitieve beslissing wordt 
uitgesteld, staat niet toe te beweren dat een proces oneerlijk is, als nog niet 
beslist is of het al dan niet zal worden gevoerd. (Art. 6.1, EVRM ; art. 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

(c.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van 7 juni 2012, 
gewezen door Véronique Beine, raadsheer in het hof van beroep te Luik, 
die, met toepassing van de artikelen 483 en 484 Wetboek van Strafvorde-
ring, uitspraak doet over een verzoekschrift dat de eiser overeenkom-
stig artikel 61ter van hetzelfde wetboek heeft neergelegd.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Naar luid van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, 
staat beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van 
onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde 
soort eerst open na het eindarrest of het eindvonnis.

Artikel 61ter van het voormelde wetboek, met toepassing waarvan de 
bestreden beschikking werd gewezen, bepaalt dat de niet-aangehouden 
inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij de onderzoeksrechter om 
inzage van het dossier kunnen verzoeken. Die inzage kan toegekend, 
geweigerd of gedeeltelijk verleend worden. De beslissing daarover is een 
voorbereidende onderzoeksbeslissing.

Het cassatieberoep van de eiser is dus voorbarig.
De regel die stelt dat onmiddellijk cassatieberoep tegen een niet-defi-

nitieve beslissing niet ontvankelijk is, wordt toegepast ongeacht of die 
beslissing al dan niet vatbaar is voor hoger beroep.

Diezelfde regel staat overigens los van de aard of de ernst van de 
middelen die de eiser tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert.

De vaststelling van een termijn om cassatieberoep in te stellen en het 
verval van het rechtsmiddel dat is aangewend nog vóór die termijn is inge-
gaan, doen geen afbreuk aan de daadwerkelijkheid van het recht om de 
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zaak bij het Hof van Cassatie aanhangig te maken, met eerbiediging van 
de rechtspleging die voor de rechtsingang van dat rechtsmiddel is bepaald.

De regel van het uitgestelde cassatieberoep staat niet toe te beweren 
dat een proces oneerlijk is, als nog niet beslist is of het al dan niet zal 
worden gevoerd.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De middelen van de eiser behoeven geen antwoord.

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

26 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Afschrift (bij de balie te 
Brussel).

N° 492

2o kamer — 26 september 2012
(P.12.1533.F)

1o VreemDeLINGeN. — weT VaN 15 DecemBer 1980. — maaTreGeL ToT VerwIj-
DerING. — VerBoD VaN ToeGaNG. — maaTreGeL VaN VrIjHeIDSBeroVING. — 
BeroeP BIj De recHTerLIjke macHT. — oNDerZoekSGerecHTeN. — ToeZIcHT. 
— omVaNG.

2o oNDerZoekSGerecHTeN. — VreemDeLINGeN. — weT VaN 15 DecemBer 
1980. — maaTreGeL ToT VerwIjDerING. — VerBoD VaN ToeGaNG. — maaTreGeL 
VaN VrIjHeIDSBeroVING. — BeroeP BIj De recHTerLIjke macHT. — oNDerZoekS-
GerecHTeN. — ToeZIcHT. — omVaNG.

1o en 2o De onderzoeksgerechten die kennis nemen van het beroep van de 
vreemdeling tegen wie een vrijheidsberovende maatregel is uitgevaardigd, 
zijn niet bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van een verbod van 
toegang waarmee de beslissing tot verwijdering gepaard gaat  (1). (Artt. 71, 
72 en 74/11, Vreemdelingenwet)

(Y.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 augustus 2012.

  (1) Artikel 74/11 Vreemdelingenwet, wordt niet vermeld in de opsomming in artikel 71 
van de voormelde wet, waarin het voorwerp en de omvang van het beroep worden 
omschreven, en het verbod van toegang wordt niet vermeld in de tekst van de overige 
artikelen uit die opsomming.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FeITeN

Tegen de eiseres werd op 28 juli 2012, met toepassing van de artikelen 3, 
eerste lid, 9o, 7, tweede en derde lid, en 74/11, Vreemdelingenwet, een 
bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten met drie jaar inreis-
verbod en een bevel tot vasthouding met het oog op verwijdering.

De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waar op 
31 juli 2012 een verzoek tot invrijheidstelling werd ingediend, heeft bij 
beschikking van 6 augustus 2012 beslist de eiseres vrij te laten.

Op het hoger beroep van de procureur des Konings wijzigt het bestreden 
arrest die beslissing.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Krachtens de artikelen 71 en 72 Vreemdelingenwet, kan de vreemdeling 
tegen wie met toepassing van de artikelen 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, tweede 
lid, 51/5, § 1, tweede lid, en § 3, vierde lid, 52/4, vierde lid, 54, 74/6 en 57/32, 
§ 2, tweede lid, van de wet, een maatregel van vrijheidsberoving werd 
genomen, tegen die maatregel beroep instellen bij de rechterlijke macht.

Artikel 74/11, dat betrekking heeft op het inreisverbod dat, in de 
gevallen die het bepaalt, niet langer dan drie jaar mag bedragen, komt 
niet voor in de opsomming van de wetsbepalingen die aangevoerd 
kunnen worden tot staving van vrijheidsberovende maatregelen waar-
tegen beroep bij de rechterlijke macht kan worden ingesteld.

Aangezien de artikelen 71 en 72 van de wet de onderzoeksgerechten niet 
bevoegd maken om toezicht te houden op de wettigheid van een inreis-
verbod waarmee de beslissing tot verwijdering gepaard gaat, kunnen zij 
die bepalingen niet schenden wanneer zij dat toezicht beperken tot de 
maatregel van vrijheidsberoving en de maatregel tot verwijdering die 
daarvan de noodzakelijke en voldoende steun is.

Het middel dat aanvoert dat de kamer van inbeschuldigingstelling de 
wettigheid diende te onderzoeken van het verbod dat bovenop het bevel 
om het grondgebied te verlaten is uitgevaardigd, faalt naar recht. 

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 tot de kosten.

26 september 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
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conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lurquin 
(bij de balie te Brussel).

N° 493

1o kamer — 27 september 2012
(C.11.0159.F)

VERRIJKING ZONDER OORZAAK. — waarDeNScHuLD. — BurGerLIjk 
weTBoek. — arTIkeL 1895. — ToePaSBaarHeID.

Een schuldvordering die ontstaan is uit verrijking zonder oorzaak is een waar-
denschuld en geen sommenschuld ; artikel 1895 van het Burgerlijk Wetboek 
is uitsluitend op de sommenschuld van toepassing  (1).

(D. T. B.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 8 november 2010.

Op 3 september 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

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

II. caSSaTIemIDDeLeN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Tweede middel

Zonder te worden bekritiseerd, aanvaardt het arrest dat de verweerder 
houder is van een schuldvordering tegen de eiseres wegens de uitbreidings-
werkzaamheden die hij met zijn eigen geld uitgevoerd heeft in het pand te 
Housse waarvan de partijen de onverdeelde eigendom hadden, in het raam 
van de vereffening van hun stelsel van zuivere scheiding van goederen.

Het middel voert niet aan dat het arrest het algemeen rechtsbeginsel 
dat niemand zich ten koste van een ander mag verrijken, miskent door 
de erkenning van een schuldvordering van de verweerder op dat beginsel 
te gronden.

Het verwijt het arrest dat het beslist dat, aangezien de eiseres “zich 
verrijkt heeft met het bedrag van die werkzaamheden […], de schuld-

  (1) Zie concl. van het O.M. in Pas., 27 sept. 2012, nr. 493.
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vordering [van de verweerder] geactualiseerd moet worden, gelet op de 
verkoopprijs die zij gekregen hebben”.

Het middel preciseert niet hoe het arrest aldus de artikelen 1466 tot 
1469 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Bovendien is een schuldvordering die ontstaan is uit een verrijking 
zonder oorzaak een waardenschuld en geen geldschuld ; artikel 1895 van 
het Burgerlijk Wetboek is uitsluitend op een geldschuld van toepassing.

Het arrest dat verweerders schuldvordering opnieuw begroot, schendt 
daardoor die bepaling niet en het miskent evenmin het voormelde alge-
meen rechtsbeginsel.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de appelkosten bepaalt.
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 twee derde van de kosten, houdt de kosten 

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

27 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. Ooster-
bosch.

N° 494

1o kamer. — 27 september 2012
(C.11.0322.F)

OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN. 
— T.a.V. DerDeN. — VeINZING. — BeGrIP.

Er is sprake van veinzing wanneer de partijen een of meer schijnbare akten 
opmaken maar overeenkomen de gevolgen ervan te wijzigen of teniet te doen 
door een andere overeenkomst die geheim blijft  (1).

 (m. e.a. T. L. e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Doornik van 15 november 2010.

  (1) Zie concl. van het O.M. in Pas., 27 sept. 2012, nr. 494.
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Op 3 september 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

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

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1134, inzonderheid eerste lid, 1135, 1165, 1319 tot 1322, inzonder-
heid 1321, 1582 en 1702 van het Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 47, 48 en 51 van de Pachtwet, ingevoegd door de wet van 
4 november 1969 en die afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek vormt ;

— algemeen rechtsbeginsel “Fraus omnia corrumpit”.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt 
het beroepen vonnis in zoverre het de op artikel 51 van de pachtwet gegronde 
oorspronkelijke vorderingen van de verweerders gegrond had verklaard, en bijge-
volg alle bij de zaak betrokken partijen naar notaris J., met standplaats te P., 
heeft verwezen teneinde daar de akten te verlijden met betrekking tot de vorde-
ring tot indeplaatsstelling binnen de grenzen van de volgende percelen :

— voor de eerste verweerder, het perceel gelegen in het gehucht “C. de C.” te M., 
gekadastreerd sectie A nr. 491L voor een omvang van 2 ha 34 a 27 ca ;

— voor de tweede verweerder, het perceel gelegen in het gehucht “P.” te M., 
gekadastreerd sectie D nr. 185D voor een omvang van 36 are ;

het vonnis grondt die beslissing op de onderstaande redenen :
 “De (verweerders) vorderen de bevestiging van het [beroepen] vonnis en preci-

seren daarbij dat “de notarissen, als naar recht, vervangen moeten worden door 
hun opvolgers” ; zij herhalen hun argumenten die zij in de onderstaande bewoor-
dingen hadden aangevoerd in hun respectieve oorspronkelijke dagvaarding :

“Aldus werden de echtgenoten [eisers sub 1 en 2], luidens de twee notariële 
akten, eigenaar van alle percelen, met inbegrip van de percelen 527B, 391E, 185D 
en 393 die door de verzoeker werden gebruikt en die onder bezwarende titel waren 
overgedragen zonder dat hij zijn recht van voorkoop heeft kunnen uitoefenen ;

Hoewel er geen enkele koopakte is gesloten, tonen het feit dat de twee akten erg 
kort na elkaar werden verleden en dat [de eisers sub 1 en 2] op 15 april 1989 eigenaar 
zijn geworden van de grond die zij hadden geruild op 17 december 1988, aan dat er 
in werkelijkheid, door de kunstgreep met de twee notariële akten, een verkoop is 
gebeurd met miskenning van het recht van voorkoop van de pachter, de aanvrager ;

Luidens die twee akten werd geen enkel ander zakelijk recht overgedragen dan 
de eigendom van de te M. gelegen percelen, gekadastreerd 527B, 391E, 185D, 393 en 
491L van de [eisers sub 3 en 4] aan de [eisers sub 1 en 2] ;

De kunstgreep van de tweevoudige notariële akte werd kennelijk slechts 
gebruikt om het recht van de pachter, de aanvrager, betreffende het perceel te M. 
en gekadastreerd sectie A nr. 491L, te miskennen” ;

Die argumenten wijzen duidelijk op bedrog dat, wanneer het bewezen is, het 
noodzakelijk niet-gelden van het recht van voorkoop tenietdoet ;

Er moet rekening worden gehouden met de bedrieglijke kunstgreep en de bedoe-
ling (namelijk beletten dat de [verweerders] hun recht van voorkoop kunnen 
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uitoefenen zodat de [eisers sub 1 en 2], landbouwers die verwant zijn met de [eisers 
sub 3 en 4], eigenaar kunnen worden van de te M. gelegen gronden) en niet met 
elke notariële akte afzonderlijk die een schijn van wettelijkheid wil scheppen ;

De beweegreden betreffende de verkoop van de gronden te B. door de [eisers sub 
3 en 4] mist elke grondslag, gelet op het enige stuk dat is overgelegd, namelijk 
een factuur van 20 maart 1990 gericht aan de heer B. ;

De [eisers] die, tevergeefs, zich verschuilen achter die authentieke akten, 
ontmantelen het bedrog niet ;

Het beroepen vonnis moet worden bevestigd, met enkel de wijziging van de 
identiteit van de notaris die aangesteld is om de niet-verschenen partijen te 
vertegenwoordigen, namelijk notaris D., die notaris C. opvolgt”. 

Grieven

Eerste onderdeel

De rechtbank verwijst naar de redenen op bladzijde 3 en 4 van het vonnis van de 
eerste rechter, neemt ze over en beslist als volgt :

— bij notariële akte verleden door meester F. D. op 17 december 1988 en overge-
schreven in de hypotheekregisters te Doornik op 11 januari 1989 hebben de laatste 
twee eisers met de eerste twee eisers een lot landbouwgronden gelegen te M. met een 
omvang van 4 ha 10 a 47 ca geruild voor een ander te B. gelegen lot landbouwgronden 
met een totale omvang van 4 ha 2 a 64 ca ; die ruil is gebeurd zonder oplegsom ;

— bij notariële akte verleden door dezelfde notaris op 15 april 1989 en overge-
schreven in de hypotheekregisters te Doornik op 8 mei 1989 hebben de laatste 
twee eisers het lot van de te B. gelegen gronden die geruild werden, verkocht aan 
de eerste twee eisers tegen de prijs van een miljoen tweehonderd duizend frank.

De appelrechters beslissen dat de vordering van de verweerders die steunt op 
artikel 51 van de Pachtwet, als vermeld in het middel, gegrond is ; daartoe hebben 
zij het resultaat van de twee voormelde opeenvolgende notariële akten aange-
merkt als verkoop, met miskenning van het in de artikelen 47 en volgende van die 
wet vastgelegde recht van voorkoop, van de door de verweerders gepachte gronden :

— wegens de zeer korte tijd tussen die twee akten,
— en omdat de eerste twee eisers op 15 april 1989 eigenaar waren geworden van 

de percelen die zij op 17 december 1988 hadden geruild, waarbij de kunstgreep van 
de tweevoudige notariële akte slechts werd gebruikt om het recht van de pachter 
te miskennen.

Anders gezegd, de appelrechters zijn ervan uitgegaan dat er sprake was van een 
veinzing door de twee openvolgende litigieuze akten, die beide openlijk waren, 
en hebben besloten dat die twee akten de wil van de partijen verhulden om de 
gronden waarvoor een recht van voorkoop gold, te verkopen.

Veinzing impliceert echter het bestaan van twee gelijktijdige overeenkomsten, 
de ene openlijk, en de andere geheim, zijnde de tegenbrief, waardoor naar gelang 
van de intentie van de partijen, ofwel de zichtbare overeenkomst wordt tenietge-
daan, ofwel de aard of sommige gevolgen ervan worden gewijzigd.

Meer bepaald kan er geen sprake zijn van veinzing wanneer de partijen, zoals 
hier, twee opeenvolgende overeenkomsten hebben gesloten, die beide openlijk 
zijn en waarvan zij alle rechtsgevolgen aanvaarden.

Het bestreden vonnis stelt in geen enkele reden vast dat er een geheime over-
eenkomst bestaat om de aard of de gevolgen teniet te doen of te wijzigen van de 
openlijke ruilovereenkomst dit ertoe strekt de gronden waarvoor een recht van 
voorkoop geldt te ruilen voor gronden die aan de eerste twee eisers toebehoren. 
Het stelt evenmin vast dat de partijen niet de gevolgen hebben aanvaard van de 
twee opeenvolgende tussen hen verleden akten.

ARREST-2012-09.indb   2043 22/05/13   10:42



2044 ARRESTEN VAN CASSATIE 27.9.12 - N° 494

Het vonnis neemt uitsluitend in aanmerking dat er binnen een korte tijds-
spanne twee opeenvolgende overeenkomsten zijn gesloten en dat de eerste twee 
eisers de gronden die zij oorspronkelijk hadden geruild, opnieuw hebben gekocht.

De appelrechters hebben met die redenen hun beslissing dat er een tegenbrief 
bestond over de verkoop van de litigieuze gronden waarop de verweerders recht 
van voorkoop hadden, niet naar recht verantwoord.

Zij hebben bijgevolg de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
meer bepaald artikel 1321, van dat wetboek geschonden.

Doordat de appelrechters bovendien weigeren rechtsgevolgen toe te kennen aan 
de ruilovereenkomst tussen de eisers en die ruil aanmerken als verkoop, waar-
voor het recht van voorkoop van de verweerders geldt, miskennen zij de verbin-
dende kracht van de ruilovereenkomst en schenden zij bijgevolg artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid het eerste lid. Zij schenden tevens 
artikel 1165 van dat wetboek, dat onderstelt dat het bestaan van de overeenkom-
sten ten aanzien van derden geldt zoals ze tussen de partijen gesloten zijn.

Zij schenden voorts de artikelen 1582 en 1702 van het Burgerlijk Wetboek 
doordat zij een overeenkomst als een koop aanmerken hoewel die overeenkomst 
niet voldoet aan de begripsomschrijving ervan in artikel 1582 en weigeren aan te 
nemen dat er sprake is van een ruil als bepaald in 1702.

Zij schenden bovendien de artikelen 47 en 51 van de Pachtwet doordat zij het 
recht van voorkoop van de verweerders erkennen dat zij niet hebben bij ruil maar 
uitsluitend bij verkoop.

Het bestreden vonnis is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Het middel

Eerste onderdeel

Er is sprake van veinzing wanneer de partijen een of meer schijnakten 
opmaken maar overeenkomen de gevolgen ervan te wijzigen of teniet te 
doen door een andere overeenkomst die geheim blijft. 

Het bestreden vonnis, dat de redenen van de eerste rechter overneemt, 
stelt het volgende vast :

— het geschil “houdt verband met de bepalingen betreffende pacht en, 
meer bepaald, met het recht van voorkoop, dat daarin is vastgelegd” ;

— bij een notariële akte van 17 december 1988 hebben de eisers sub 3 
en 4 met de eisers sub 1 en 2, landbouwexploitanten, een aantal in M. 
gelegen landbouwgronden met een omvang van 4 ha 10 a 47 ca, geruild 
tegen een ander aantal in B. gelegen landbouwgronden met een omvang 
van 4 ha 2 a 64 ca ; de ruil is gebeurd zonder oplegsom ;

— “de gronden te M. werden door verscheidene exploitanten-pachters 
[waaronder de verweerders] gebruikt, waarvoor de [eisers sub 3 en 4] 
pacht ontvingen, terwijl die te B. gebruikt werden […] door de exploi-
tanten [eisers sub 1 en 2]” ; die toestand bleef onveranderd na de ruil ;

— bij een notariële akte van 15 april 1989 hebben de eisers sub 3 en 4 de 
te B. gelegen gronden aan de eisers sub 1 en 2 verkocht tegen een prijs 
van 1.200.000 frank ;

ARREST-2012-09.indb   2044 22/05/13   10:42



N° 495 - 27.9.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2045

— de eisers sub 1 en 2 zijn landbouwexploitanten te M., terwijl de eisers 
sub 3 en 4 “helemaal niets met die activiteiten te maken hebben”.

Het bestreden vonnis neemt aan, zoals de verweerders betoogden, dat 
“hoewel er geen enkele koopakte is gesloten, […] het feit dat de twee 
akten erg kort na elkaar werden verleden en dat [de eisers sub 1 en 2] op 
15 april 1989 eigenaar zijn geworden van de grond die zij hadden geruild 
op 17 december 1988, aan[tonen] dat er in werkelijkheid, door de kunst-
greep met de twee notariële akten, een verkoop is gebeurd met misken-
ning van het recht van voorkoop” van de verweerders.

Het vonnis oordeelt dat “rekening [moet] worden gehouden met de 
bedrieglijke kunstgreep en de bedoeling (namelijk beletten dat de 
[verweerders] hun recht van voorkoop kunnen uitoefenen zodat de 
[eisers sub 1 en 2], landbouwers die verwant zijn met de [eisers sub 3 
en 4], eigenaar kunnen worden van de te M. gelegen gronden) en niet 
met elke notariële akte afzonderlijk die een schijn van wettelijkheid wil 
scheppen [en dat] de beweegreden betreffende de verkoop van de gronden 
te B.” die wordt aangevoerd door de eisers sub 1 en 2 niet bewezen is.

Het vonnis stelt aldus vast dat de voor de notaris verleden openlijke 
akten betreffende de ruil en de koop schijnakten waren om op bedrieg-
lijke wijze een werkelijke overeenkomst betreffende de verkoop van de 
gronden te M, van de eisers sub 3 en 4 aan de eisers sub 1 en 2 te verhullen.

Voor het overige dienden de appelrechters niet vast te stellen dat de 
partijen niet alle gevolgen van de notariële akten betreffende de ruil en 
de koop hadden aanvaard, aangezien hun geen middel werd voorgelegd 
dat aanvoerde dat de partijen die gevolgen hadden aanvaard.

Het bestreden vonnis dat op grond van de voornoemde vermeldingen 
beslist dat het recht van voorkoop van de verweerders werd miskend, 
schendt geen enkele van de in het onderdeel aangegeven bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

27 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en mevr. De Baets.

N° 495

1o kamer — 27 september 2012

(D.11.0013.F)

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VerDraG RECHTEN VAN DE MENS. — 
arTIkeL 10. — arTIkeL 10.2. — VrIjHeID VaN meNINGSuITING. — BePerkINGeN. 
— aPoTHeker. — coDe VaN PLIcHTeNLeer. — weT.
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2o RECHTEN VAN DE MENS. — VerDraG RECHTEN VAN DE MENS. — 
arTIkeL 10. — arTIkeL 10.2. — VrIjHeID VaN meNINGSuITING. — BePerkINGeN. 
— aPoTHeker. — INmeNGING. — NooDZaak IN eeN DemocraTIScHe SameNLeVING. 
— BeGrIP.

1o De code van farmaceutische plichtenleer is een wet in de zin van artikel 10.2 
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ook al heeft de Koning die code geen bindende 
kracht verleend bij een in ministerraad overlegd besluit, wat Hij op grond 
van artikel 15, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 80 betreffende de 
Orde der apothekers, mag doen  (1). 

2o Er is sprake van noodzaak in een democratische samenleving als de gelaakte 
inmenging overeenstemt met een dwingende maatschappelijke behoefte, 
wat impliceert dat de redenen die worden aangevoerd om de inmenging 
te verantwoorden relevant en afdoende zijn en dat de gelaakte maatregel 
evenredig is aan het nagestreefde legitieme doel  (2). 

(j. T. VoorZITTer NaTIoNaLe raaD orDe VaN aPoTHekerS e.a.)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing nr. 978/979 die op 
24 mars 2011 is uitgesproken door de raad van beroep van de Orde van 
apothekers met het Frans als voertaal.

Op 3 september 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

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

II. caSSaTIemIDDeLeN

In haar cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Derde middel

1. Volgens artikel 10.2 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden kan de uitoefening 
van de vrijheid van meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen 
of denkbeelden te verstrekken en plichten en verantwoordelijkheden 
met zich meebrengt, onderworpen worden aan bepaalde formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn bepaald en 
die in een democratische samenleving onder meer noodzakelijk zijn in 

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 27 sept.2012, nr. 495.
  (2) Zie voetnoot 1.
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het belang van de bescherming van de gezondheid, de goede zeden of de 
rechten van anderen.

2. Artikel 10.2 verbiedt niet elke beperking van de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting, mits die beperking steunt op een wet.

Artikel 15, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der apothekers bepaalt dat de nationale raad 
een code van farmaceutische plichtenleer kan vaststellen.

Die code, volgens de uitlegging door de rechtspraak, vermeldt op 
een voldoende duidelijke en toegankelijke wijze de beginselen en de 
gebruiken die elke apotheker moet eerbiedigen en waardoor hij zich 
moet laten leiden in de uitoefening van zijn beroep. 

De code van farmaceutische plichtenleer is een “wet” in de zin van 
artikel 10.2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, ook al heeft de Koning die 
code geen bindende kracht verleend bij een in ministerraad overlegd 
besluit, wat Hij op grond van artikel 15, tweede lid, van voornoemd 
koninklijk besluit mag doen. 

Het middel dat het tegenovergestelde beweert, faalt naar recht. 

3. Voor het overige heeft de bestreden beslissing naar recht kunnen 
oordelen dat de inmenging in de vrijheid van meningsuiting van de eiseres 
verantwoord was door de noodzaak om “het imago van de artsenijbereid-
kunde en mede daardoor dat van de volksgezondheid” te beschermen. 

4. De voorwaarde van de “noodzaak in een democratische samenleving” 
vereist dat wordt nagegaan of de gelaakte inmenging aan een dwingende 
maatschappelijke behoefte beantwoordt, wat impliceert dat de redenen 
die worden aangevoerd om de inmenging te verantwoorden relevant en 
afdoende zijn en dat de gelaakte maatregel evenredig is aan het nage-
streefde legitieme doel. 

De bestreden beslissing stelt vast dat de apotheek van de eiseres in het 
litigieuze krantenartikel werd omschreven als een “mini-supermarkt” 
waar iedereen “tussen de rekken kan wandelen, kopen wat hij wil, […] de 
producten rustig kan bekijken en zelfs de prijzen vergelijken omdat alle 
prijzen vermeld [waren]” en erop wees dat er in die apotheek verschei-
dene kassa’s waren, “elk met een specifieke functie : de snelkassa, de 
kassa zonder voorschrift en die met voorschrift”, waardoor het niet 
nodig was “om urenlang aan de kassa aan te schuiven”. 

De bestreden beslissing vermeldt dat laatstgenoemde inlichting 
onjuist was.

Zij grondt haar beslissing op de redenen die worden vermeld in het 
antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel alsook op de 
overweging dat “het artikel een beeld schetst van [de] apotheek [van 
de eiseres] dat niet strookt met de werkelijkheid noch met de plichten 
van omzichtigheid en discretie die de Code van plichtenleer oplegt ; het 
bevat immers verkeerde informatie en omschrijft de apotheek als een 
‘mini-supermarkt’” en dat volgens artikel 6 [lees : 86] van die code “alle 
informatie verspreid in de apotheek […] eerlijk, waarheidsgetrouw en 
controleerbaar [dient] te zijn” 
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De bestreden beslissing die op grond van die vaststellingen en overwe-
gingen beslist dat de eiseres “de eer, de discretie, de eerlijkheid en de 
waardigheid van het beroep in het licht van de artikelen 1 en 91 van de 
Code van plichtenleer aangetast” had en haar daarvoor een straft oplegt, 
schendt artikel 10 van het Verdrag niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

27 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer De Bruyn.

N° 496

1o kamer — 27 september 2012
(F.11.0106.F en F.11.0114.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — aaNSLaGProceDure. — wIjZIGING Door 
De aDmINISTraTIe VaN eeN aaNGIFTe. — aaNGIFTe. — Vorm- eN TermIjNVer-
eISTeN. — aFZoNDerLIjke aaNGIFTe VoLGeNS De BeLaSTING. — TeruGZeNDING 
VaN eeN aaNGIFTe DIe BeSTemD IS Voor BeLaSTINGPLIcHTIGeN DIe aaN eeN aNDere 
BeLaSTING oNDerworPeN ZIjN. — GeVoLG.

Uit de omstandigheid dat een belastingplichtige die onderworpen is aan één 
van de inkomstenbelastingen bedoeld in artikel 305 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, aan de administratie ten onrechte een aangifte heeft 
teruggezonden die bestemd was voor belastingplichtigen onderworpen aan 
een andere belasting beoogd in dat artikel, kan niet worden afgeleid dat 
die aangifte niet voldoet aan de in de artikelen 307 tot 311 van dat wetboek 
bedoelde vorm- en termijnvereisten  (1). (Art. 305 WIB92) 

(BeLGIScHe STaaT, mINISTer VaN FINaNcIëN T. La cHarmILLe VZw)

arreST (vertaling).

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Bij een verzoekschrift dat op de algemene rol is ingeschreven onder 
nummer F.11.0106.F heeft de eiser cassatieberoep ingesteld tegen het 
arrest van 8 juni 2007 van het hof van beroep te Bergen.

Bij de overzending van het administratief dossier door de eiser werd 
een afschrift van het verzoekschrift op de algemene rol ingeschreven 
onder nummer F.11.0114.F.

De memorie van antwoord werd gevoegd bij het rechtsplegingsdossier 
F.11.0114.F.

  (1) Het O.M. heeft in dezelfde zin schriftelijk geconcludeerd.
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Op 3 september 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

De artikelen 339, 346, eerste lid, en 351, eerste lid, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, die van toepassing zijn op de aanslagjaren 1994 en 
1995 (de artikelen 346, eerste lid, en 351, eerste lid, respectievelijk gewijzigd door 
de artikelen 65 en 67 van de wet van 6 juli 1994 houdende fiscale bepalingen). 

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt eerst vast :
 “[De verweerster] heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoog-

merk ; zij exploiteert een rusthuis en heeft belastingaangiften in de rechtsperso-
nenbelasting ingediend terwijl [de eiser] van oordeel is dat zij onder de vennoot-
schapsbelasting valt ;

De eerste rechter heeft in het beroepen vonnis [...] de twee [...] aanslagen (voor 
de aanslagjaren 1994 en 1995) vernietigd wegens miskenning van de procedure van 
de wijziging van de aangifte [...]” ,

het arrest overweegt “dat de eerste rechter terecht en met oordeelkundige 
redenen die het hof [van beroep] overneemt, de aanslagen voor de [aanslagjaren] 
1994 en 1995 heeft vernietigd”. 

De redenen van de eerste rechter in het vonnis van 30 januari 2002 luiden als 
volgt :

 “De bewoordingen van artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 zijn volstrekt duidelijk ;

Er moet een wijzigingsbericht aan de belastingplichtige worden gestuurd in de 
gevallen waar de administratie vindt dat zij de inkomsten en de andere gegevens 
moet wijzigen [...] die de belastingplichtige :

— ofwel heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de in de artikelen 307 
tot 311 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vorm- en 
termijnvereisten, 

— ofwel schriftelijk heeft erkend [...] ;
Op grond van de stukken waarop de rechtbank in haar beraadslaging acht mag 

slaan, heeft de [verweerster] onder de in de artikelen 307 tot 311 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vorm- en termijnvoorwaarden geen 
aangifteformulier in de vennootschapsbelasting ingediend voor de aanslagjaren 
1994 en 1995 en heeft zij evenmin de inkomsten of andere gegevens die de admi-
nistratie op grond van de in artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 bedoelde procedure wil wijzigen, schriftelijk erkend ;

De [verweerster] heeft trouwens altijd formeel betwist dat zij onder de vennoot-
schapsbelasting valt ;

Vanzelfsprekend komt het indienen van een aangifte in de Rechtspersonenbe-
lasting erop neer dat totaal geen aangifte in de vennootschapsbelasting is neer-
gelegd. Een ander standpunt zou intellectueel oneerlijk zijn.

In die omstandigheden moest de belastingadministratie gebruik maken van de 
procedure van ambtshalve aanslag van de inkomsten van de litigieuze aanslag-
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jaren, aangezien de ingediende aangiften in de rechtspersonenbelasting, volgens 
de administratie, niet voldeden aan de vorm- en termijnvereisten van de arti-
kelen 307 tot 311 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; [...]

Hoewel de ambtshalve aanslag een mogelijkheid en geen verplichting is ten 
aanzien van een belastingplichtige die, bijvoorbeeld, zijn aangifte in een inkom-
stenbelasting waarvan niemand betwist dat hij aan die belasting onderworpen 
is, te laat zou hebben ingediend — waarbij de administratie in dat specifieke 
geval gebruik kan maken van de procedure van wijziging van de aangifte —, 
heeft de belastingadministratie, wanneer er, zoals hier, geen enkele aangifte in 
de vennootschapsbelasting is ingediend, geen enkele andere keuze dan verplicht 
gebruik te maken van de procedure van de ambtshalve aanslag’ ;

Doordat er geen enkele aangifte in de vennootschapsbelasting is ingediend, kon 
de fiscus [de verweerster] niet aanslaan door gebruik te maken van de procedure 
van wijziging en door, in die context, een aangifte in de rechtspersonenbelasting 
in aanmerking te nemen ;

In dat verband maakt het weinig uit dat de procedure van ambtshalve aanslag 
louter facultatief is (wat in de praktijk betrekking heeft op laattijdige of onre-
gelmatige aangiften die de belastingadministratie niettemin in aanmerking 
neemt) ;

De vraag die hier rijst betreft immers de regelmatigheid van de wijzigingspro-
cedure.”

Het arrest zegt voor recht dat “het hof [van beroep][...] het hoger beroep 
ontvankelijk verklaart [en] het beroepen vonnis bevestigt met betrekking 
tot de aanslagjaren 1994 en 1995” ; dat vonnis had “de aanslagen in de 
vennootschapsbelasting die ten name van de [verweerster] waren vastgesteld onder 
de respectieve rolnummers 862402458 en 862406848 voor de aanslagjaren 1994 en 1995 
voor het ontvangkantoor der directe belastingen Charleroi 5, vernietigd wegens 
miskenning van de in artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 bedoelde procedure tot wijziging van de aangifte”. 

Grieven

Artikel 339 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt : 
“[De administratie] neemt als belastinggrondslag de aangegeven inkomsten en 
andere gegevens, tenzij zij die onjuist bevindt” en artikel 346, eerste lid, bepaalt : 
“Indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke 
de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- 
en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 […], dan wel schriftelijk heeft 
erkend, stelt de administratie hem bij een ter post aangetekende brief in kennis 
van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen 
van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen 
die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen”.

De verweerster heeft weliswaar voor de litigieuze aanslagjaren geen aangifte 
in de vennootschapsbelasting ingediend, maar het staat wel vast dat zij voor de 
rechtspersonenbelasting aangiften heeft ingediend waarvan het arrest niet vast-
stelt dat ze niet voldoen aan de in de artikelen 307 tot 311 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vorm- en termijnvereisten.

Welnu, wanneer de belastingplichtige een aangifte heeft ingediend die beant-
woordt aan de wettelijke vorm- en termijnvereisten, heeft de betrokkene ten 
genoege van recht voldaan aan de verplichting die artikel 305, eerste lid, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 hem oplegt, en kan de aanslagproce-
dure die op hem is toegepast niet ambtshalve, dit wil zeggen, eenzijdig, gebeuren ; 
dan dient de administratie de “onjuistheden” te wijzigen die betrekking hebben 
op inkomsten en op de andere aldus vermelde gegevens.
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Om uit te maken of iemand aan de vennootschapsbelasting dan wel aan de 
rechtspersonenbelasting is onderworpen, moet worden nagegaan of voldaan is 
aan de basisvoorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 179 tot 182 (betref-
fende de vennootschapsbelasting) en 220 (betreffende de rechtspersonenbelasting) 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; die vaststelling heeft niets 
te maken met de vorm- en termijnvereisten die zijn vastgelegd in de artikelen 307 
tot 311 van dat wetboek.

Bijgevolg vertonen de aangiften, in zoverre deze werden ingediend in de rechts-
personenbelasting, terwijl de [verweerster], volgens de eiser, onderworpen is aan 
de vennootschapsbelasting, een onjuistheid die de [de eiser] slechts kon wijzigen 
met toepassing van artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992.

Hoe dan ook, artikel 351 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
luidens hetwelk “de administratie […]de aanslag ambtshalve [kan] vestigen”, 
bepaalt uitdrukkelijk dat die procedure niet meer is dan een mogelijkheid voor 
de administratie, waarvan zij evengoed geen gebruik kan maken, zodat de eiser 
in deze zaak volstrekt het recht had om gebruik te maken van de wijziging van 
de onjuistheid van de aangifte in de rechtspersonenbelasting veeleer dan zich te 
beroepen op het ontbreken van aangifte in de vennootschapsbelasting.

Uit het bovenstaande volgt dat het arrest, dat met de redenen die het aanvoert, 
nergens gewag maakt van een vorm- of termijnvereiste in de zin van artikelen 307 
tot 311 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 waaraan de door de 
[verweerster] ingediende aangiften in de rechtspersonenbelasting niet zouden 
voldoen, zijn beslissing om “het beroepen vonnis [te] bevestig[en] met betrekking 
tot de aanslagjaren 1994 en 1995”niet naar recht verantwoordt, welk vonnis “de 
aanslagen in de vennootschapsbelasting die ten name van de [verweerster] 
waren vastgesteld onder de respectieve rolnummers 862402458 en 862406848 voor de 
aanslagjaren 1994 en 1995 voor het ontvangkantoor der directe belastingen Char-
leroi 5, wegens miskenning van de in artikel 346 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 bedoelde procedure tot wijziging van de aangifte, vernietigd” 
had, maar, integendeel, de in het middel vermelde wettelijke bepalingen schendt.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

De toekenning van twee verschillende rolnummers aan het verzoek-
schrift

Aan het verzoekschrift werden twee verschillende rolnummers toege-
kend. Doordat het om hetzelfde cassatieberoep gaat, dient de procedure 
met rolnummer F.11.0114.F zonder voorwerp te worden verklaard en 
te worden bevolen dat de originele stukken die ermee verband houden 
gevoegd worden bij het dossier met rolnummer F.11.0106.F.

Het middel

Krachtens artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 mag de belastingadministratie onder de in die bepaling vermelde 
voorwaarden, de inkomsten en andere gegevens wijzigen die de belas-
tingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en 
termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311van dat wetboek.

Daar het gaat om de litigieuze aanslagjaren 1994 en 1995, geldt dat 
artikel in alle gevallen waar, overeenkomstig artikel 305, de belasting-
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plichtige aan de administratie der directe belastingen een aangifte heeft 
overgelegd die voldoet aan de voornoemde vorm- en termijnvereisten.

Uit de omstandigheid dat een belastingplichtige die onderworpen 
is aan één van de inkomstenbelastingen bedoeld in artikel 305, aan 
de administratie ten onrechte een aangifte heeft teruggezonden die 
bestemd was voor belastingplichtigen onderworpen aan een andere in 
dat artikel beoogde belasting, kan niet worden afgeleid dat die aangifte 
niet voldoet aan die vorm- en termijnvereisten.

Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat “[de 
fiscus,] doordat er geen enkele aangifte in de vennootschapsbelasting 
is ingediend, […] [de verweerster] niet [kon] aanslaan door gebruik 
te maken van de procedure van wijziging en door, in die context, een 
aangifte in de rechtspersonenbelasting in aanmerking te nemen”.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de stukken die neergelegd werden in het dossier A.R. 

nummer F.11.0114.F gevoegd worden bij het rechtplegingsdossier met 
nummer F.11.0106.F.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 
aanslagen die werden ingekohierd voor de aanslagjaren 1994 en 1995.

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 Luik.

27 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Michel (bij de balie te 
Charleroi).

N° 497

1o kamer — 28 september 2012
(C.10.0331.N-C.10.0466N)

1o caSSaTIeBeroeP. — BurGerLIjke ZakeN. — PerSoNeN Door oF TeGeN wIe 
caSSaTIeBeroeP kaN oF moeT worDeN INGeSTeLD. — eISerS eN VerweerDerS. — 
eISerS. — oNTkeNTeNIS VaN ProceSHaNDeLING. — VorDerING. — GerecHTIGDeN. 
— BekracHTIGING oF BeVeSTIGING VaN HeT caSSaTIeBeroeP. 

2o recHTBaNkeN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLLerLeI. — caSSaTIeBeroeP. 
— oNTkeNTeNIS VaN ProceSHaNDeLING. — VorDerING. — GerecHTIGDeN. — 
BekracHTIGING oF BeVeSTIGING VaN HeT caSSaTIeBeroeP.

3o LaSTGeVING. — caSSaTIeBeroeP. — BurGerLIjke ZakeN. — eISerS. 
— oNTkeNTeNIS VaN ProceSHaNDeLING. — VorDerING. — GerecHTIGDeN. — 
BekracHTIGING oF BeVeSTIGING VaN HeT caSSaTIeBeroeP. 
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4o oNBekwaamVerkLarING eN GerecHTeLIjk raaDSmaN. — Voor-
LoPIG BewINDVoerDer. — VerSLaG meT BeTrekkING ToT De VermoGeNSToe-
STaND eN De INkomSTeNBroNNeN. — jaarLIjkSe aFrekeNING. — oVerZeNDING. 
— BePerkINGeN. — ooGmerk.

5o oNBekwaamVerkLarING eN GerecHTeLIjk raaDSmaN. — Voor-
LoPIG BewINDVoerDer. — VerSLaG meT BeTrekkING ToT De VermoGeNSToe-
STaND eN De INkomSTeNBroNNeN. — jaarLIjkSe aFrekeNING. — oVerZeNDING. 
— BeSTemmeLINGeN. — BeScHermDe PerSooN. — oNmoGeLIjkHeID ToT keNNIS-
Name. — GeVoLG.

6o oNBekwaamVerkLarING eN GerecHTeLIjk raaDSmaN. — Voor-
LoPIG BewINDVoerDer. — VerSLaG meT BeTrekkING ToT De VermoGeNSToe-
STaND eN De INkomSTeNBroNNeN. — jaarLIjkSe aFrekeNING. — oVerZeNDING. 
— BeSTemmeLINGeN. — BeScHermDe PerSooN. — oNmoGeLIjkHeID ToT keNNIS-
Name. — VerTrouweNSPerSooN. — GeeN aaNwIjZING. — GeVoLG.

1o, 2o en 3o Een persoon kan een namens hem ingesteld cassatieberoep door 
het Hof van onwaarde laten verklaren ; die vordering kan ook uitgaan van 
een andere partij bij het cassatieberoep ; de verzoeker in cassatie kan het 
ingestelde cassatieberoep bekrachtigen of te bekwamer tijd bevestigen  (1). 
(Art. 848, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

4o De beperkingen die de wet oplegt in verband met de overzending van 
verslagen en afrekeningen bedoeld in artikel 488bis, c), §§ 2 en 3,eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, strekt tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de onder voorlopig bewind gestelde persoon. (Art.488bis, c), 
§§ 2 en 3, BW) 

5o Het verslag met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomstenbronnen 
van de beschermde persoon bedoeld in artikel 488bis, c), § 2, en de jaarlijkse 
afrekening bedoeld in artikel 488bis, c), § 3, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek moeten in de regel worden overgezonden aan de vrederechter, de 
beschermde persoon en diens vertrouwenspersoon ; de vrederechter kan de 
voorlopige bewindvoerder ervan ontslaan deze verslagen en afrekeningen 
mee te delen aan de beschermde persoon als deze niet in staat is ervan kennis 
te nemen  (2). (Art.488bis, c), §§ 2 en 3, BW) 

6o Als de beschermde persoon niet in staat is kennis te nemen van de 
verslagen en afrekeningen bedoeld in artikel 488bis, c), §§ 2 en 3, van het 
Burgerlijk Wetboek, worden zij enkel overgezonden aan de vrederechter en 
de vertrouwenspersoon van de beschermde persoon ; als voor de beschermde 
persoon geen vertrouwenspersoon is aangewezen, voorziet de wet niet erin 
dat de vrederechter een andere persoon of instelling kan aanwijzen die in 
de plaats van de vertrouwenspersoon treedt (3). (Art.488bis, c), §§ 2 en 3, 
BW) 

(m. e.a. T. I. e.a. eN INZake r. e.a. ;  
r. T. I. e.a. meDe INZake B. e.a.)

  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2), (3) Id.
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Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

SameNVoeGING VaN De ZakeN, c.10.0331.N eN c.10.0466.N

1. De cassatieberoepen in de zaken C.10.0331.N en C.10.0466.N hebben 
betrekking op hetzelfde geschil tussen dezelfde partijen. De beide cassa-
tieberoepen komen op tegen hetzelfde vonnis, zodat de beide cassatie-
procedures naar mijn mening gevoegd moeten worden.

SITuerING eN ProceDureVoorGaaNDeN

2. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan betreft 
het geschil de opdracht gegeven aan de heer B., voorlopig bewindvoerder 
van Mevrouw R. 

3. In zijn vonnis van 10 maart 2009 stelde de Vrederechter van het eerste 
kanton Hasselt vast dat Mevrouw R. niet meer in staat is haar goederen 
te beheren, stelde hij een einde aan alle door haar verleende volmachten 
en lastgevingen, en voegde hij haar een voorlopig bewindvoerder toe, 
met name mr. B., die een algemene opdracht kreeg, verder o.m. als volgt 
omschreven in dit vonnis :

“Het jaarlijks verslag zal ten laatste voor 15 januari van ieder jaar, 
en voor de eerste maal voor 15 januari 2010 ter griffie worden neerge-
legd of toegestuurd. Gelijktijdig zal de voorlopige bewindvoerder kopie 
van deze afrekening overmaken aan de beschermde persoon en aan de 
verzoekende en tussenkomende partijen.” 

(p. 8 van het vonnis van de Vrederechter van 10 maart 2009)
“Binnen de maand na aanvaarding van zijn aanwijzing dient de voor-

lopige bewindvoerder een verslag op te stellen met betrekking tot de 
vermogenstoestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon, 
en dit te zenden aan de Vrederechter, aan de beschermde persoon en aan 
de verzoekende en tussenkomende partijen”.

(p. 9 van het vonnis van de Vrederechter van 10 maart 2009)
Daarnaast werd notaris G. aangesteld om op verzoek van de voorlopige 

bewindvoerder een boedelbeschrijving op te maken van alle goederen 
van eiseres, zowel roerend als onroerend.

4. In graad van beroep tegen dit vonnis bevestigde de rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt in het bestreden eindvonnis van 29 maart 2010 
het beroepen vonnis, met dien verstande dat de voorlopige bewind-
voerder het jaarlijks verslag met afrekening ten laatste vóór 15 januari 
van ieder jaar, en voor de eerste maal vóór 15 januari 2011 ter griffie van 
het vredegerecht van het eerste kanton te Hasselt dient neer te leggen. 
Voorts werd eveneens bepaald dat de notaris op verzoek van de voorlo-
pige bewindvoerder uiterlijk op 31 mei 2010 een boedelbeschrijving zal 
opmaken van alle goederen van de beschermde persoon, zowel roerend 
als onroerend.

I. De zaak C.10.0331.N

I. A. Het enig cassatiemiddel

5. Eisers voeren in het eerste cassatiemiddel schending aan van 
artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
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en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna afgekort EVRM), van 
de artikelen 488bis, a), 488bis, b), § 1, eerste lid en § 4, eerste en derde lid, 
488bis, c), § 1, eerste lid, § 2, § 3 en § 4, en 488bis, f, § 1, en § 2, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 458 van het Strafwetboek.

Eisers voeren aan dat uit deze wettelijke bepalingen voortvloeit dat 
het eerste verslag van de voorlopig bewindvoerder m.b.t. de vermogens-
toestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon, en het 
jaarlijks verslag houdende rekenschap van zijn opdracht, door de voor-
lopig bewindvoerder alleen mogen worden overgemaakt aan de in de 
wet vermelde personen, m.n. de vrederechter, de beschermde persoon 
(behoudens ontslag door de vrederechter) en de vertrouwenspersoon. 

Nu de mededeling van de verslagen van de voorlopige bewindvoerder 
aan verweerders sub 1 tot 8 en eisers, als neven en nichten van de 
beschermde persoon, een inbreuk vormt op het recht op privé-leven 
van de beschermde persoon, niet bij wet is voorzien, en niet dienend 
noch evenredig is met de door de toevoeging van een voorlopig bewind-
voerder nagestreefde doel, m.n. de bescherming van de meerderjarige 
die ingevolge zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te 
beheren, miskent het bestreden vonnis volgens eisers de voornoemde als 
geschonden aangewezen Verdrags- en wetsbepalingen.

I.B. Bespreking van de ontvankelijkheid van het enig cassatiemiddel

6. Verweerders sub 1 tot 8 voeren in hun memorie van antwoord een 
middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatiemiddel aan : niet eisers, 
maar wel de beschermde persoon, met name mevrouw R., is titularis van 
het recht op privé-leven. Elk van de bepalingen waarvan eisers de schen-
ding aanvoeren, strekt tot bescherming van de beschermde persoon zelf. 
Eisers kunnen derhalve niet de rechten uitoefenen die toekomen aan de 
beschermde persoon zelf. Eisers missen dan ook de hoedanigheid om zich 
te beroepen op de schending van het recht op privé-leven dat aan een 
ander toebehoort, in casu te dezen de beschermde persoon. 

7. Artikel 488bis, c), § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 
“Uiterlijk één maand na de aanvaarding van zijn aanwijzing moet de 

voorlopige bewindvoerder een verslag opstellen met betrekking tot de 
vermogenstoestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon 
en dit overzenden aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en 
aan diens vertrouwenspersoon. Daarenboven kan de vrederechter hem 
ervan ontslaan om dit verslag aan de beschermde persoon over te zenden, 
voorzover deze niet in staat is ervan kennis te nemen”.

Artikel 488bis, c), § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 
“De voorlopige bewindvoerder geeft jaarlijks en binnen dertig dagen na 

het einde van zijn mandaat rekenschap aan de personen vermeld in § 2. In 
dit schriftelijk verslag worden minstens de volgende gegevens vermeld :

1. de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de voorlo-
pige bewindvoerder ; 

2. de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de beschermde 
persoon en, in voorkomend geval, van zijn vertrouwenspersoon ; 
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3. een overzicht van de inkomsten en uitgaven tijdens de voorbije 
periode en een overzicht van de stand van het beheerde vermogen bij de 
aanvang en op het einde van deze periode ; 

4. de data waarop de voorlopige bewindvoerder in de loop van het jaar 
persoonlijk contact heeft gehad met de beschermde persoon of diens 
vertrouwenspersoon ;

5. de materiële levensvoorwaarden en de leefsituatie van de beschermde 
persoon alsmede de wijze waarop de voorlopige bewindvoerder daarop 
heeft ingespeeld”.

8. Deze voorschriften strekken tot bescherming van de onder voor-
lopig bewind gestelde persoon. De beschermde persoon kan dan ook, 
wanneer hij oordeelt dat zijn privéleven wordt geschonden, opkomen 
tegen beslissingen van de rechter die in strijd met voornoemde wette-
lijke voorschriften zijn genomen.

Zo kan de beschermde persoon opkomen tegen een beslissing die tot 
gevolg zouden hebben dat informatie over zijn vermogenstoestand en 
inkomstenbronnen zou medegedeeld worden aan andere personen dan 
hemzelf, de vrederechter en aan de vertrouwenspersoon.

9. Dit recht lijkt mij echter strikt persoonlijk te zijn en exclusief toe 
te komen aan de titularis van het recht op eerbiediging van het privé-
leven, in casu de beschermde persoon zelf. 

10. Eisers, zijnde familieleden van de beschermde persoon en een 
vennootschap, zijn geen titularis van een dergelijk recht en hebben naar 
mijn oordeel geen belang om de miskenning van het recht op de persoon-
lijke levenssfeer van de onder voorlopig bewind gestelde persoon aan 
te voeren en op te komen tegen een beslissing die uitsluitend de onder 
voorlopig bewind gestelde persoon kan benadelen.

11. Het cassatiemiddel lijkt mij dan ook niet ontvankelijk te zijn.

I.C. De vordering tot bindendverklaring

12. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de 
vordering tot bindendverklaring.

II. De zaak C.10.0466.N

II.A. Het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening en de 
vordering tot ontkentenis van proceshandeling

13. In het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening voeren 
verweerders aan dat eiseres de ingestelde voorziening in cassatie noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd.

Samen met de memorie van antwoord lieten verweerders sub 1 t.e.m. 8 
daarenboven op 4 november 2010 een dagvaarding betekenen aan de voor 
eiseres optredende advocaat bij het Hof van Cassatie, strekkende tot 
gedwongen tussenkomst en ontkentenis van proceshandeling.

14. De procedure tot ontkentenis van proceshandeling wordt geregeld 
door de artikelen 848 tot en met 850 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 848, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet dat 
ingeval een proceshandeling wordt verricht namens een persoon, buiten 
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iedere wettelijke vertegenwoordiging, zonder dat deze die handeling, 
zelfs stilzwijgend, heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd, hij de rechter 
kan verzoeken die handeling van onwaarde te verklaren.

Artikel 848, derde lid, van hetzelfde Wetboek voorziet dat de andere 
partijen in het geding dezelfde vordering kunnen indienen, tenzij de 
persoon namens wie de handeling is verricht, deze bekrachtigt of te 
bekwamer tijd bevestigt.

Artikel 849 van hetzelfde Wetboek bepaalt onder meer dat wanneer de 
zaak voor de rechter aanhangig is in eerste aanleg of tweede aanleg, de 
vordering tot ontkentenis van proceshandeling gedaan wordt volgens de 
regels van de tussenkomst ; blijft er een rechtsmiddel mogelijk, dan kan 
de vordering tot ontkenning ingediend worden samen met dit rechts-
middel ; in de andere gevallen wordt de vordering tot ontkentenis inge-
diend samen met de herroeping van het gewijsde.

15. Een eerste vraag die zich stelt is of de ontkentenis van proceshan-
deling mogelijk is voor het Hof van Cassatie. Artikel 479, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek voorziet immers dat in alle zaken die aan het 
Hof worden onderworpen, de advocaat bij het Hof van Cassatie de partij 
op geldige wijze vertegenwoordigt zonder dat hij van enige volmacht 
moet doen blijken. Deze advocaat wordt dus steeds vermoed op te treden 
binnen de grenzen van zijn opdracht en dit vermoeden kan, volgens 
een arrest van Uw Hof van 5 februari 1976, enkel betwist worden “in de 
gevallen waarin de wet de ontkentenis toestaat en overeenkomstig de 
rechtsvormen daarvan”  (1).

16. De vraag wordt door de rechtsleer bevestigend beantwoord ; zij 
stelt immers dat het toepassingsgebied zich uitstrekt over alle manda-
tarissen ad litem  (2). 

17. Een tweede vraag die zich stelt is welke procedure in dit geval dient 
gevolgd te worden. Uw Hof preciseerde in voormeld arrest van 5 februari 
1976 niet welke rechtsvorm dan wel gevolgd moet worden, gezien het een 
bekrachtiging van de gedane afstand vaststelde.

18. In artikel 849 van het Gerechtelijk Wetboek wordt niet uitdruk-
kelijk voorzien hoe een vordering tot ontkentenis van proceshande-
ling moet worden ingesteld voor het Hof van Cassatie ; de rechtsleer 
neemt dan ook aan dat, naar analogie, moet worden aangenomen dat dit 
volgens de regels van de tussenkomst dient te gebeuren  (3).

19. Overigens heeft artikel 849 van het Gerechtelijk Wetboek het over 
“een rechtsmiddel” en maakt het dus geen onderscheid tussen de gewone 
en de buitengewone rechtsmiddelen ; ook om deze reden meen ik dat de 

  (1)  Zie omtrent de toepasselijkheid van deze regel op de afstand van een cassatiebe-
roep : Cass. 5 feb. 1976, AC 1976, 662, met noot J.V. 

  (2)  P. rouarD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, La procédure civile, deuxième 
partie — L’ instruction de la demande, III, Brussel, Bruylant, 1977, 420, nr. 499 ; P. DePuYDT, 
“Commentaar bij art. 848 Ger.W.”, in B. aLLemeerScH, P. DePuYDT, J. LaeNeNS, D. LINDe-
maNS en S. raeS (red.), Gerechtelijk Recht - artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 65 (aug. 2005), 8, nr. 9. 

  (3)  V. ToLLeNaere, “Ontkentenis van proceshandeling, in E. BrewaeYS (ed.), Bestendig 
Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 7 (sept. 2006), VII.4-32, 
nr. 27544 in fine.
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erin vervatte regeling dient toegepast te worden bij een vordering tot 
ontkentenis van een namens een partij ingesteld cassatieberoep. 

20. Ik meen dan ook dat een dagvaarding van de advocaat in tussen-
komst voor Uw Hof noodzakelijk is  (1) ; ter zake is dergelijke dagvaar-
ding aan de advocaat betekend. 

21. Uit artikel 848, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt 
dat een persoon door middel van een procedure tot ontkentenis van 
proceshandeling een namens hem ingesteld cassatieberoep door het 
Hof van onwaarde kan doen verklaren ; ingevolge artikel 848, derde lid, 
van dit Wetboek kan die vordering ook uitgaan van een andere partij 
in het cassatiegeding. Die andere partijen kunnen evenwel niet om de 
ontkentenis verzoeken wanneer de persoon namens wie de handeling is 
verricht, het cassatieberoep bekrachtigt of te bekwamer tijd bevestigt.

22. De verweerders voegden bij de memorie van antwoord een document 
uitgaand van eiseres, gedateerd 31 oktober 2010, waarin zij verklaarde 
“dat zij nooit aan iemand de opdracht gegeven heeft om in cassatiebe-
roep te gaan”. De vordering tot ontkentenis van proceshandeling steunt 
op deze verklaring.

23. In een verklaring van 1 december 2010, die bij de indiening ter griffie 
als origineel stuk werd gevoegd bij de memorie van wederantwoord van 
eiseres, spreekt eiseres nochtans over haar “opdracht, gegeven aan advo-
caat C., om verbreking in te stellen tegen het vonnis van Hasselt van 
29 maart 2010” en verklaart zij : “Het is mijn vurige wens dat die behan-
deling zou doorgaan”.

24. In een brief van het taxplanningkantoor Uplink B.V. van 1 december 
2010, die eveneens bij deze memorie van wederantwoord werd gevoegd, 
bevestigde deze daarenboven “opdracht te heben gekregen vanwege 
(eiseres) de provisionele ereloon- en kostenstaat te betalen voor het 
opstellen van een voorziening in cassatie” en deze betaling te hebben 
uitgevoerd op 15 november 2010.

25. Uit deze stukken, waarop het Hof acht vermag te slaan, blijkt naar 
mijn mening ontegensprekelijk dat eiseres het instellen van het cassa-
tieberoep wel degelijk heeft gelast of toegelaten, minstens dat zij dit 
heeft bekrachtigd en bevestigd.

26. De vordering tot ontkentenis van proceshandeling lijkt mij dan 
ook ongegrond te zijn.

27. Het door verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijk-
heid van de voorziening in cassatie, gesteund op de vergeefs aangevoerde 
ontkentenis van proceshandeling, dient derhalve verworpen te worden. 

II.B. Het enig cassatiemiddel

28. In haar enig cassatiemiddel, dat grotendeels gelijklopend is met 
het cassatiemiddel in de zaak C.10.0331.N, voert ook eiseres schending 

  (1) P. DePuYDT, “Commentaar bij art. 849 Ger.W.”, in B. aLLemeerScH, P. DePuYDT, 
J. LaeNeNS, D. LINDemaNS en S. raeS (red.), Gerechtelijk Recht - Artikelsgewijze commen-
taar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 65 (aug. 
2005), 7, nr. 9 in fine.
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aan van artikel 8 van het EVRM, van de artikelen 488bis, c), § 2 en § 3 van 
het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 458 van het Strafwetboek.

Eiseres voert aan dat uit deze wettelijke bepalingen voortvloeit dat 
het eerste verslag van de voorlopig bewindvoerder m.b.t. de vermogens-
toestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon, en het 
jaarlijks verslag houdende rekenschap van zijn opdracht, door de voor-
lopig bewindvoerder alleen mogen worden overgemaakt aan de in de 
wet vermelde personen, m.n. de vrederechter, de beschermde persoon 
(behoudens ontslag door de vrederechter) en de vertrouwenspersoon. 

Nu de mededeling van de verslagen van de voorlopige bewindvoerder 
aan verweerders, die niet tot deze categorieën behoren, een inbreuk 
vormt op het recht op privéleven van de beschermde persoon, niet bij wet 
is voorzien, en niet dienend noch evenredig is met de door de toevoeging 
van een voorlopig bewindvoerder nagestreefde doel, m.n. de bescherming 
van de meerderjarige die ingevolge zijn gezondheidstoestand niet in staat 
is zijn goederen te beheren, miskent het bestreden vonnis volgens eiseres 
de voornoemde als geschonden aangewezen Verdrags- en wetsbepalingen.

II.C. Bespreking van het enig cassatiemiddel zelf

29. Zoals hierboven uiteengezet onder randnr. 7 voorzien de arti-
kelen 488bis, § 2, en 488bis, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de 
overzending van respectievelijk het aanvangsverslag van de voorlopig 
bewindvoerder met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkom-
stenbronnen van de beschermde persoon en zijn jaarlijkse rekenschaps-
verslagen aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens 
vertrouwenspersoon. 

De vrederechter kan de voorlopig bewindvoerder ervan ontslaan deze 
verslagen mede te delen aan de beschermde persoon, zo deze niet in staat 
is ervan kennis te nemen. In dit geval is de mededeling beperkt tot de 
vrederechter en de vertrouwenspersoon.

30. Deze bepalingen strekken ertoe de eerbiediging van het privé-leven 
van de beschermde persoon te waarborgen.

31. Dit blijkt tevens uit de parlementaire voorbereiding van de wijzi-
ging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek door de wet van 
3 mei 2003. 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd voorzien in een ruimere 
mededelingsplicht : het verslag diende alleszins aan de vrederechter, de 
beschermde persoon en de vertrouwenspersoon te worden meegedeeld, 
maar de rechter werd ook de mogelijkheid geboden te bevelen dat het 
verslag bezorgd diende te worden “aan een andere in de beschikking 
aangewezen persoon of instelling”  (1). 

Ingevolge de aanneming van een amendement van senator de ’T 
Serclaes en cs., na evocatie door de Senaat, welk amendement gesteund 

  (1) Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de 
goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeelte-
lijk onbekwaam zijn die te beheren, Parl.St. Kamer 1999 (BZ), nr. 107/1, 16-17 ; vgl. met 
de tekst aangenomen door de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 2001-2002, 
nr. 50K0107/013, 8.
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werd door de minister, werd deze uitgebreide mogelijkheid tot medede-
ling van voornoemde verslagen aan “een andere in de beschikking aange-
wezen persoon of instelling” uitdrukkelijk weggelaten op grond van de 
volgende verantwoording : “Het heeft geen zin toe te staan het verslag 
over de vermogenstoestand en de inkomsten van de beschermde persoon 
over te zenden aan iemand anders. — zelfs een instelling. — dan de vrede-
rechter, de beschermde persoon zelf of de vertrouwenspersoon”  (1).

Op 4 maart 2003 werd bij de behandeling in de Kamer van Volksverte-
genwoordigers door de heer Goutry een amendement nr. 70 ingediend dat 
ertoe strekte de mogelijkheid om het verslag over de vermogenstoestand 
toe te zenden aan een in de beschikking opnieuw in te voeren ; nadat 
verschillende Kamerleden opnieuw bezwaren hadden geuit omwille van 
de mogelijke schending van de privacy van de betrokkene, trok de auteur 
van het amendement dit terug in. Er werd dus uitdrukkelijk gewezen op 
de schending van de privacy indien men de toezending van dergelijke 
verslagen zou mogelijk maken aan andere personen dan de beschermde 
persoon, de vrederechter en de vertrouwenspersoon  (2). 

Op grond van een zelfde redenering en verantwoording werd eveneens 
het overleg op regelmatige tijdstippen van de voorlopige bewindvoerder, 
bij de uitvoering van zijn opdracht, beperkt tot de “beschermde persoon 
of diens vertrouwenspersoon” door schrapping van de woorden “en, in 
voorkomend geval, met de personen of de instelling aangewezen over-
eenkomstig artikel 488bis, c), § § 2 en 3” in de oorspronkelijke ontwerp-
tekst van artikel 488bis, f), § 1, tweede lid  (3). 

32. In artikel 8 van het EVRM ligt voor eenieder het recht op eerbiedi-
ging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling 
vervat. Er is geen inmenging van enig openbaar gezag toegestaan met 
betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover dit bij wet is 
voorzien 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.

33. De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder impliceert uiter-
aard een aanzienlijke inmenging in het privé-leven van de beschermde 
persoon (in casu eiseres). De mededeling aan derden van de vermogens-
toestand en inkomsten van de beschermde persoon is eveneens een derge-
lijke inbreuk op het recht op privé-leven, die bij wet moet voorzien zijn 
en die in elk geval moet voldoen aan de eis dat zij “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 

  (1)  Id., Amendementen, amendement nr. 114, Parl.St. Senaat 2002-2003, nr. 2-1087/6, 15 ; 
Id., Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Mahoux, 
Parl.St. Senaat 2002-2003, nr. 2-1087/7, 26 en 51.

  (2)  Id., Verslag namens de Commissie voor de Justitie door de heren Verherstraeten 
en Van Hoorebeek, Parl.St. Kamer 2002-2003, nr. 50K0107/018, 9.

  (3)  Id., Amendementen, amendement nr. 113, Parl.St. Senaat 2002-2003, nr. 2-1087/6, 15 ; 
Id., Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Mahoux, 
Parl.St. Senaat 2002-2003, nr. 2-1087/7, 37 en 51.
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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 andere” (artikel 8, tweede lid, EVRM). Ingeval 
ze voorzien is, dient zij evenredig te zijn met het nagestreefde doel.

34. Het voorlopig bewind is geen middel voor de erfgenamen om hun 
erfenis veilig te stellen en deze te laten inventariseren. Het is de vrede-
rechter bijvoorbeeld niet toegelaten de voorlopige bewindvoerder op te 
leggen het aanvangsverslag en de jaarlijkse rekeningen voor te leggen aan 
de verzoekers-kinderen van de beschermde persoon  (1). De discretie over 
de omvang van het vermogen van de beschermde persoon moet bewaard 
worden. Het aanvangsverslag en de jaarlijkse rekeningen mogen dan ook 
door de voorlopige bewindvoerder alleen worden overgelegd aan de in de 
wet vermelde personen. 

35. Nu in casu de mededeling van de verslagen van de voorlopige 
bewindvoerder aan verweerders, die niet tot de in de wet opgesomde 
categorieën behoren, een inbreuk vormt op het recht op privé-leven 
van de beschermde persoon, niet bij wet is voorzien, en niet dienend 
noch evenredig is met het door de toevoeging van een voorlopig bewind-
voerder nagestreefde doel, met name de bescherming van de meerderja-
rige die ingevolge zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen 
te beheren, miskent het bestreden vonnis naar mijn mening de voor-
noemde als geschonden aangewezen Verdrags- en wetsbepalingen.

36. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.

II.D. De vordering tot bindendverklaring

37. Gezien de gegrondheid van het middel lijkt de vordering tot 
bindendverklaring mij eveneens gegrond te zijn.

Conclusie : 
— verwerping van het cassatieberoep en van de vordering tot bindend-

verklaring in de zaak C.10.0331.N ;
— verwerping van de vordering tot ontkentenis van proceshandeling, 

vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt dat het 
verslag met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomsten-
bronnen van eiseres en het jaarlijks verslag van de voorlopig bewind-
voerder moeten overgezonden worden aan andere partijen dan de vrede-
rechter en de beschermde persoon, en bindendverklaring van het arrest 
aan de in bindendverklaring opgeroepen partijen in de zaak C.10.0466.N.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt van 29 maart 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

  (1) F. SweNNeN, “Het voorlopig bewind en verkwisting”, noot bij Vred. Westerloo 16 okt. 
2003, RW 2004-2005, (114) 115, nr. 8.
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II. caSSaTIemIDDeLeN

De eisers in de zaak C.10.0331.N voeren in hun verzoekschrift dat aan 
dit arrest is gehecht, een middel aan.

De eiseres in de zaak C.10.0466.N. voert in haar verzoekschrift dat aan 
dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

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

Zaak C.10.0466.N

Vordering tot ontkentenis van proceshandeling 

5. Luidens artikel 848, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan een 
persoon de rechter verzoeken een handeling van onwaarde te verklaren, 
ingeval namens hem een proceshandeling wordt verricht, buiten iedere 
wettelijke vertegenwoordiging en zonder dat hij die handeling, zelfs stil-
zwijgend heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd.

Krachtens artikel 848, derde lid, Gerechtelijk Wetboek kunnen de 
andere partijen in het geding dezelfde vordering indienen, tenzij de 
persoon namens wie de handeling is verricht, deze bekrachtigt of te 
bekwamer tijd bevestigt.

6. Uit die wetsbepalingen volgt dat een persoon een namens hem inge-
steld cassatieberoep door het Hof van onwaarde kan laten verklaren.

Die vordering kan ook uitgaan van een andere partij bij het cassatie-
beroep.

De verzoeker in cassatie kan het ingestelde cassatieberoep bekrach-
tigen of te bekwamer tijd bevestigen.

7. De verweerders hebben bij de memorie van antwoord een brief 
gevoegd van de eiseres, gedateerd op 31 oktober 2010, waarin zij verklaart 
“dat zij nooit aan iemand de opdracht gegeven heeft om in cassatiebe-
roep te gaan”.

De dag waarop de memorie van antwoord werd betekend, hebben de 
verweerders aan de advocaat die het verzoekschrift in cassatie had 
ondertekend, een dagvaarding in gedwongen tussenkomst en ontken-
tenis van proceshandeling betekend in toepassing van artikel 848, derde 
lid, Gerechtelijk Wetboek. De vordering tot ontkentenis van proceshan-
deling steunt op de verklaring van de eiseres, die vervat ligt in de brief 
van 31 oktober 2010.

8. In een brief van 1 december 2010, die als stuk werd gevoegd bij de 
memorie van wederantwoord, verklaart de eiseres dat zij wel degelijk 
aan advocaat Corthouts opdracht heeft gegeven om “verbreking in te 
stellen tegen het bestreden vonnis.” In die brief verklaart zij tevens “dat 
het haar vurige wens is dat die behandeling zou doorgaan”. In een brief van 
vermogensplanningkantoor Uplink, die eveneens bij de memorie van 
wederantwoord is gevoegd, wordt verklaard dat dit kantoor “opdracht 
heeft gekregen vanwege de eiseres om de provisionele ereloon- en kosten-
staat te betalen voor het opstellen van een voorziening in cassatie” en 
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wordt bevestigd dat de betreffende betaling is uitgevoerd op 15 november 
2010.

9. Uit brief van 1 december 2010 en de verklaring van het vermogens-
planningkantoor kan worden afgeleid dat de eiseres het ingestelde 
cassatieberoep zoniet heeft gelast, het dan toch op zijn minst heeft 
bekrachtigd.

De vordering tot ontkentenis van proceshandeling is ongegrond.

Middel

10. Krachtens artikel 488bis, c), § 2, Burgerlijk Wetboek moet de voor-
lopige bewindvoerder uiterlijk één maand na de aanvaarding van zijn 
aanwijzing een verslag opstellen met betrekking tot de vermogenstoe-
stand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon en dit over-
zenden aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens 
vertrouwenspersoon. Daarenboven kan de vrederechter hem ervan 
ontslaan om dit verslag aan de beschermde persoon over te zenden, voor 
zover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

11. Krachtens artikel 488bis, c), § 3, eerste lid, Burgerlijk Wetboek 
geeft de voorlopige bewindvoerder jaarlijks en binnen dertig dagen na 
het einde van zijn mandaat, rekenschap aan de personen vermeld in § 2.

12. Krachtens artikel 488bis, c), § 3, vierde lid, Burgerlijk Wetboek 
brengt de voorlopige bewindvoerder de beschermde persoon op de hoogte 
van de handelingen die hij verricht. In bijzondere omstandigheden kan 
de vrederechter hem vrijstellen van deze verplichting. In dit geval brengt 
de voorlopige bewindvoerder de vertrouwenspersoon van de beschermde 
persoon op de hoogte. Bij ontstentenis van een vertrouwenspersoon, kan 
de vrederechter een andere persoon of instelling aanwijzen die door de 
voorlopige bewindvoerder op de hoogte moet worden gebracht.

13. Hieruit volgt dat de wetgever een onderscheid maakt tussen het 
verslag met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomsten-
bronnen van de beschermde persoon bedoeld in artikel 488bis, c), § 2, 
en de jaarlijkse afrekening, bedoeld in artikel 488bis, c), § 3, eerste lid, 
Burgerlijk Wetboek aan de ene kant en de mededeling van beheershan-
delingen bedoeld in artikel 488bis, c), § 3, vierde lid, Burgerlijk Wetboek 
aan de andere kant.

De voorlopige bewindvoerder dient de beheershandelingen bedoeld in 
artikel 488bis, c), § 3, vierde lid, Burgerlijk Wetboek in de regel alleen 
mee te delen aan de beschermde persoon. In bijzonder omstandigheden 
kan de vrederechter de voorlopige bewindvoerder vrijstellen van deze 
verplichting, in welk geval de mededeling gebeurt aan de vertrouwens-
persoon en bij afwezigheid van een vertrouwenspersoon aan een derde 
persoon of instelling door de vrederechter aangewezen.

Het verslag met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkom-
stenbronnen van de beschermde persoon bedoeld in artikel 488bis, c), 
§ 2, en de jaarlijkse afrekening, bedoeld in artikel 488bis, c), § 3, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek moeten in de regel worden overgezonden aan 
de vrederechter, de beschermde persoon en aan diens vertrouwens-
persoon.
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De vrederechter kan de voorlopige bewindvoerder ervan ontslaan deze 
verslagen en afrekeningen mee te delen aan de beschermde persoon als 
deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

Als de beschermde persoon niet in staat is kennis te nemen van de 
verslagen en afrekeningen bedoeld in artikel 488bis, c), § 2 en § 3, eerste 
lid, Burgerlijk Wetboek, worden zij enkel overgezonden aan de vrede-
rechter en de vertrouwenspersoon van de beschermde persoon.

Als voor de beschermde persoon geen vertrouwenspersoon is aange-
wezen, voorziet de wet niet erin dat de vrederechter een andere persoon 
of instelling kan aanwijzen die in de plaats van de vertrouwenspersoon 
treedt.

14. De beperkingen die de wet oplegt in verband met de overzending 
van verslagen en afrekeningen bedoeld in artikel 488bis, c), § 2 en § 3, 
eerste lid, Burgerlijk Wetboek, strekt tot bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer van de onder voorlopig bewind gestelde persoon.

15. De appelrechters die de voorlopige bewindvoerder opdracht geven 
om het verslag met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkom-
stenbronnen van de beschermde persoon en het jaarlijks verslag mee te 
delen aan de verweerders 1 tot 13, waarvan niet blijkt dat zij als vertrou-
wenspersonen zijn aangewezen, schenden artikel 488bis, c), §§ 2 en 3, 
Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Voegt de zaken C.10.0331.N en C.10.0466.N.

In de zaak C.10.0331.N

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In de zaak C.10.0466.N

Verklaart de vordering tot ontkentenis van proceshandeling onge-
grond.

Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het oordeelt dat het verslag 
met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomstenbronnen van 
de eiseres en het jaarlijks verslag en de afrekening moet worden overge-
maakt aan andere partijen dan de beschermde persoon.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

28 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — 
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Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advo-
caten : mevr. Geinger, de heer Verbist en de heer Maes.

N° 498

1o kamer — 28 september 2012
(C.11.0691.N)

1o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — VerZekerINGSoVereeNkomST. — 
NIeTIGVerkLarING. — GeVoLG. 

2o VerZekerING. — wam-VerZekerING. — VerZekerINGSoVereeNkomST. — 
NIeTIGVerkLarING. — GeVoLG. 

3o VerZekerING. — wam-VerZekerING. — VerZekerINGSoVereeNkomST. — 
NIeTIGVerkLarING. — GeVoLG. — VerZekerDe. — reSTITuTIePLIcHT. — omVaNG. 
— VerZekeraar. — SLacHToFFer. — Zwakke weGGeBruIker. — uITGaVeN oP 
GroND VaN arT. 29bis wam 1989. — VoorwaarDe. 

1o en 2o De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst maakt in 
beginsel die overeenkomst met terugwerkende kracht ongedaan waardoor 
hetgeen de partijen krachtens deze overeenkomst hebben gepresteerd, kan 
worden teruggevorderd  (1). (Artt. 2, § 1, eerste lid, en 6, eerste lid, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst) 

3o De verzekerde is bij nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst na 
het ongeval enkel gehouden tot restitutie aan de verzekeraar van de uitgaven 
die deze aan het slachtoffer heeft gedaan op grond van artikel 29bis WAM 
1989, voor zover de verzekeraar het slachtoffer eveneens diende te vergoeden 
op grond van zijn contractuele verplichting om aan de verzekerde dekking 
te verlenen  (2). (Artt. 2, § 1, eerste lid, en 6, eerste lid, Wet Landverze-
keringsovereenkomst ; Artt. 3, § 1, eerste lid, en 29bis, § 1, eerste lid, 
WAM 1989)

(axa BeLGIum N.V. T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal (uittreksel) :

SITuerING eN ProceDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
betwisting betrekking op de gevolgen van een verkeersongeval waarbij 
eiseres als verzekeraar van verweerster overging tot vergoeding van de 
nabestaanden van het slachtoffer-zwakke weggebruiker op grond van 
artikel 29bis van de WAM-wet.

Eiseres vorderde van verweerster, haar verzekerde, teruggave van deze 
uitgaven, in hoofdorde op grond van de nietigheid van de verzekerings-
polis wegens opzettelijke verzwijging, en ondergeschikt op grond van 
het regres voorzien in artikel 25.1.b van de modelpolis.

  (1) Zie de concl. van het O.M. 
  (2) Id.
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2. De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt wees in het bestreden 
vonnis van 1 juni 2011 de vordering af, oordelend dat eiseres op beide 
grondslagen de door haar gedane uitgaven op grond van artikel 29bis van 
de WAM-wet niet kan terugvorderen, vermits daaraan geen aansprake-
lijkheid van de verzekeringnemer voor het ongeval ten grondslag ligt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HeT TweeDe caSSaTIemIDDeL

13. In het tweede cassatiemiddel voert eiseres schending aan van de 
artikelen 2, 5 en 6 van de wet Landverzekeringsovereenkomst en van 
artikel 29bis van de WAM-wet.

14. Eiseres voert aan dat de gevolgen van de nietigverklaring van 
de verzekeringsovereenkomst wegens opzettelijke verzwijging zich 
uitstrekken tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van 
het bestaan op enig ogenblik van de verzekeringsovereenkomst heeft 
verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd aan de “zwakke 
weggebruiker” op grond van artikel 29bis van de WAM-wet.

15. Het middel nodigt Uw Hof uit tot een antwoord op de rechtsvraag 
naar de omvang van de restitutieplicht van de verzekerde in geval van 
vernietiging van de overeenkomst wegens opzettelijke verzwijging. 

16. Uw Hof heeft in zijn arrest van 25 februari 2005 geoordeeld dat de 
nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst in beginsel tot gevolg 
heeft dat die overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ongedaan 
gemaakt en dat dit tot gevolg heeft dat hetgeen door de partijen krach-
tens de overeenkomst werd gepresteerd, kan worden teruggevorderd.

Uw Hof voegde eraan toe dat artikel 6, tweede lid, van de Wet Landver-
zekeringsovereenkomst weliswaar afwijkt van bedoeld beginsel, maar 
enkel wat de vervallen verzekeringspremies betreft die krachtens deze 
bepaling aan de verzekeraar toekomen, en dat de gevolgen van de nietig-
verklaring van de verzekeringsovereenkomst zich voor het overige dan 
ook uitstrekken tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van 
het bestaan van de verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbe-
grip van de vergoedingen uitgekeerd aan de benadeelden van het ongeval 
die, op grond van de wet, over een rechtstreeks vorderingsrecht tegen de 
verzekeraar beschikken.

Uw Hof voegt daaraan eveneens toe dat uit de tekst van artikel 12 van 
de WAM-wet, krachtens welke bepaling de verzekering de benadeelde 
een eigen recht tegen de verzekeraar geeft, overigens blijkt dat bedoelde 
rechtstreekse vordering het bestaan onderstelt van een verzekerings-
overeenkomst. Uw Hof stelt verder dat het middel verkeerdelijk ervan 
uitgaat dat de verzekeraar die in dergelijke omstandigheden vergoe-
dingen uitbetaalt krachtens de wet zijn eigen schuld aan het slachtoffer 
betaalt zonder verband met de tussen de verzekeraar en de verzekering-
nemer gesloten verzekeringsovereenkomst  (1). 

18. De teruggaveverbintenis beoogt dus een terugkeer naar de status quo 
ante, met name de toestand wanneer de overeenkomst niet zou bestaan 
hebben. De restitutie houdt in dat partijen worden teruggeplaatst in de 

  (1)  Cass. 25 feb. 2005, AR C.02.0296.N, AC 2005, nr. 119 ; RW 2005-06, 1585.
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situatie waarin zij zich zouden hebben bevonden indien zij geen verzeke-
ringsovereenkomst zouden hebben gesloten. Restitutie houdt dan ook in 
dat de verzekeringnemer al hetgeen hij bij het verlenen van de waarborg 
door de verzekeraar heeft verkregen, met name betaling van de schade-
vergoeding aan de benadeelde, moet terugbetalen  (1).

19. Artikel 29bis van de WAM-wet voorziet echter een eigen auto-
noom vergoedingsstelsel ten voordele van de “zwakke weggebruiker”. Dit 
artikel 29bis bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij één of meer 
motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2 § 1, 
met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door 
de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade 
geleden door de slachtoffers of hun rechthebbenden en voortvloeiend uit 
lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, 
hoofdelijk vergoed wordt door de verzekeraars die de aansprakelijkheid 
van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen over-
eenkomstig deze wet dekken.

20. Advocaat-generaal R. Mortier lichtte in haar conclusie voor ’s 
Hofs arrest van 7 juni 2010 het vergoedingssysteem van voornoemd 
artikel 29bis als volgt toe :

“De doelstelling van de wetgever bij het invoeren van dit 
vergoedingssysteem was het lot van de “zwakke” slachtoffers van fysiek 
letsel bij een verkeersongeval opgelopen, te verbeteren.

Het klassieke systeem van schuldaansprakelijkheid wordt in de door 
de wet omschreven gevallen vervangen door een systeem van automati-
sche vergoeding. Er mag van automatische vergoeding gesproken worden 
omdat de vraag naar de schuld van de eigenaar, bestuurder of houder van 
het in het ongeval betrokken voertuig niet aan de orde dient te komen. 
Het vergoedingssysteem is aldus niet gebaseerd op de vaststelling van 
enige aansprakelijkheid, zodat het ontbreken van aansprakelijkheid in 
hoofde van de verzekerde geen weerslag heeft op de vergoedingsplicht 
van zijn verzekeraar. De verzekeraar van het in het ongeval betrokken 
voertuig is dus tot vergoeding gehouden op grond van een wettelijke 
vergoedingsplicht in zijn hoedanigheid als WAM-verzekeraar en is niet 
het gevolg van een concrete en vooraf vastgestelde aansprakelijkheid 
van de eigenaar, bestuurder of houder van het in het ongeval betrokken 
voertuig”  (2).

21. De vergoedingsplicht van de verzekeraar op grond van voornoemd 
artikel 29bis berust aldus op een wettelijke verplichting, en niet op een 
contractuele verplichting tot dekking van de aansprakelijkheid van de 
eigenaar, bestuurder of houder van het motorrijtuig. Die vergoedings-
plicht vereist uiteraard wel het bestaan van een WAM-verzekering voor 
het betrokken motorrijtuig.

22. Uw Hof besliste dan ook in zijn arrest van 21 juni 2000 dat “de 
vergoedingsverplichting, opgelegd bij artikel 29bis van de wet van 

  (1)  G. jocqué, “Restitutie bij een nietige verzekeringsovereenkomst” (noot onder 
Cass. 25 feb. 2005), RW 2005-2006, (1586) 1589.

  (2)  Concl. van advocaat-generaal R. Mortier voor Cass. 7 juni 2010, AR C.09.0352.N, AC 
2010, nr. 397.
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21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring inzake motorrijtuigen, bestaat wanneer niet kan worden bewezen 
dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is en wanneer zij niet 
gegrond is op een overtreding die hij zou hebben begaan”  (1).

23. De vraag in deze is dan ook of de vergoedingen die krachtens dit 
artikel 29bis aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden worden uitge-
keerd door de verzekeraar van het betrokken motorrijtuig, bij een 
nietige verzekeringsovereenkomst eveneens onder de restitutieplicht 
van de verzekeringnemer vallen.

24. Er dient vastgesteld te worden dat deze vergoedingen, die los staan 
van het aansprakelijkheidsvraagstuk, nooit ten laste van de verzekerde 
kunnen komen ; voornoemd artikel 29bis heeft immers, zoals hoger 
uiteengezet, een autonoom systeem van automatische vergoeding van 
de zwakke weggebruiker in het leven geroepen, waarbij het systeem van 
schuldaansprakelijkheid is vervangen door een systeem van automa-
tische vergoeding door de verzekeraar. Het ontbreken van aansprake-
lijkheid van de verzekerde bestuurder heeft aldus geen weerslag op de 
vergoedingsplicht van de verzekeraar.

25. Ik meen dan ook dat de verzekerde bij nietigverklaring van de 
verzekeringsovereenkomst na het ongeval enkel gehouden is tot resti-
tutie aan de verzekeraar van de vergoedingen die deze aan het slachtoffer 
of zijn rechthebbenden heeft gedaan op grond van artikel 29bis van de 
WAM-wet voor zover de verzekeraar het slachtoffer eveneens diende te 
vergoeden op grond van zijn contractuele verplichting om aan de verze-
kerde dekking te geven. De restitutieplicht van de verzekeringnemer 
in geval van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst op grond van 
de artikelen 5 en 6 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst strekt 
zich dan ook niet uit tot de uitgaven die de verzekeraar heeft verricht 
aan de “zwakke weggebruiker” op grond van zijn gehoudenheid als WAM-
verzekeraar van een in het ongeval betrokken motorrijtuig ingevolge 
voornoemd artikel 29bis van de WAM-wet, voor zover de verzekerde 
geen aansprakelijkheid draagt voor de schade die het slachtoffer heeft 
geleden.

26. Het middel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, 
lijkt mij naar recht te falen.

Conclusie : verwerping

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt van 1 juni 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 28 juni 2012 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

  (1) Cass. 21 juni 2000, AR P.00.0368.F, AC 2000, nr. 388.
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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

6. Artikel 6, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat 
wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen 
van gegevens over het risico de verzekeraar misleidt bij de beoordeling 
van het risico, de verzekeringsovereenkomst nietig is.

De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst maakt in 
beginsel die overeenkomst met terugwerkende kracht ongedaan waar-
door hetgeen de partijen krachtens deze overeenkomst hebben gepres-
teerd, kan worden teruggevorderd.

7. Overeenkomstig artikel 2, § 1, eerste lid, Wet Landverzekerings-
overeen-komst is artikel 6 van deze wet ook van toepassing op de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

8. Krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, WAM 1989 moet de verzeke-
ring waarborgen dat benadeelden schadeloos worden gesteld in geval 
van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van onder meer de eigenaar, 
bestuurder en houder van het verzekerde motorrijtuig.

9. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989 bepaalt dat bij een verkeerson-
geval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen 
bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade en de 
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrij-
tuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden 
en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip 
van de kledijschade, hoofdelijk vergoed wordt door de verzekeraars die 
de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de 
motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

Hieruit volgt dat :
— de vergoedingsplicht van de verzekeraar op grond van artikel 29bis 

WAM 1989 rust op een wettelijke verplichting en niet op een contrac-
tuele verplichting tot dekking van de aansprakelijkheid van de eige-
naar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig ;

— deze vergoedingsplicht onder meer het bestaan van een WAM-
verzekering voor het betrokken motorrijtuig op het ogenblik van het 
verkeersongeval vereist.

10. Uit de samenhang van deze wetsbepalingen volgt dat de verzekerde 
bij nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst na het ongeval 
enkel gehouden is tot restitutie aan de verzekeraar van de uitgaven 
die deze aan het slachtoffer heeft gedaan op grond van artikel 29bis 
WAM 1989, voor zover de verzekeraar het slachtoffer eveneens diende te 
vergoeden op grond van zijn contractuele verplichting om aan de verze-
kerde dekking te verlenen.
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11. De appelrechters die vaststellen dat tussen de partijen niet wordt 
betwist dat de bestuurder van het voertuig geen enkele aansprakelijk-
heid treft voor het ongeval en die oordelen dat de restitutieplicht van 
de verzekeringnemer bij nietigverklaring van de verzekeringsover-
eenkomst zich niet uitstrekt tot de uitgaven die de verzekeraar heeft 
verricht op grond van zijn gehoudenheid als WAM-verzekeraar van een 
in het ongeval betrokken voertuig, indien de verzekerde niet aansprake-
lijk is voor de schade die het slachtoffer heeft geleden, verantwoorden 
hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

28 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de 
heer Maes.

N° 499
1o kamer — 28 september 2012

(C.12.0020.N)

1o eNerGIe. — GaSweT. — oNroereND GoeD. — eIGeNaar. — erFDIeNSTBaar-
HeID. — VeSTIGING. — recHT oP VerGoeDING.

2o eIGeNDom. — oNroereND GoeD. — GaSweT. — eIGeNaar. — erFDIeNSTBaar-
HeID. — VeSTIGING. — recHT oP VerGoeDING. 

3o erFDIeNSTBaarHeID. — VeSTIGING. — GaSweT. — eIGeNaar. — recHT oP 
VerGoeDING. 

4o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — TermIjNeN (aarD. Duur. aaNVaNG. 
eINDe). — Duur. — VIjFjarIGe VerjarING. — recHTSVorDerINGeN. — BuITeN-
coNTracTueLe aaNSPrakeLIjkHeID. — ToePaSSINGSGeBIeD.

5o aaNSPrakeLIjkHeID BuITeN oVereeNkomST. — aLGemeeN. — 
recHTSVorDerINGeN. — VerjarING. — TermIjNeN. — Duur. — VIjFjarIGe 
VerjarING. — ToePaSSINGSGeBIeD. 

6o erFDIeNSTBaarHeID. — VeSTIGING. — GaSweT. — VerGoeDING. — VorDe-
rING. — aarD. — GeVoLG. — VerjarING.

7o eNerGIe. — GaSweT. — erFDIeNSTBaarHeID. — VeSTIGING. — VerGoeDING. 
— VorDerING. — aarD. — GeVoLG. — VerjarING.

8o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — TermIjNeN (aarD. Duur. aaNVaNG. 
eINDe). — erFDIeNSTBaarHeID. — VeSTIGING. — GaSweT. — VerGoeDING. — 
VorDerING. — aarD. — GeVoLG.

1o, 2o en 3o De eigenaar van een onroerend goed is gerechtigd op vergoeding 
voor de aantasting van zijn eigendomsrecht ingevolge het aanbrengen van 
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een gasvervoerinstallatie op zijn erf dat de erfdienstbaarheid bedoeld in 
artikel 11, eerste lid, van de Gaswet vestigt. (Art. 11, eerste lid, Gaswet) 

4o en 5o De wetsbepaling die voorziet dat alle rechtsvorderingen tot vergoeding 
van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid verjaren 
door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van 
de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon, is van toepassing 
op alle gevallen van buitencontractuele aansprakelijkheid, zowel die op 
grond van een fout, als die op grond van buitencontractuele en foutloze 
aansprakelijkheid  (1). (Art. 2262bis, § 1, tweede lid, BW) 

6o, 7o en 8o De rechtsvordering die strekt tot vergoeding voor de vestiging van de 
erfdienstbaarheid bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, en 13, eerste lid, van 
de Gaswet, is geen vordering op grond van een foutloze aansprakelijkheid 
en valt bijgevolg niet onder de toepassing van de vijfjarige verjaring  (2). 
(Art. 2262bis, § 1, tweede lid, BW ; Artt. 11, eerste lid, en 13, eerste lid, 
Gaswet)

(j. e.a. T. aquaFIN N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

SITuerING eN ProceDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
betwisting betrekking op de door eisers gevorderde billijke vergoeding 
voor de door hen geleden minwaarde van hun gronden door de vestiging 
van wettelijke erfdienstbaarheden in het kader van een rioolwaterzui-
veringsinfrastructuur. 

2. De appelrechters verklaarden in het bestreden arrest deze vordering 
ontvankelijk doch verjaard. 

HeT eerSTe caSSaTIemIDDeL

3. In het eerste cassatiemiddel komen eisers op tegen de kwalificatie 
van de vordering van eisers strekkende tot vergoeding van de geleden 
minwaarde als een vordering onderworpen aan de vijfjarige verjaring. 

4. In het eerste onderdeel bekritiseert het middel de vaststelling door 
de appelrechters dat de vordering van eisers zou gesteund zijn op het 
onrechtmatig gedrag vanwege verweerster.

5. In het tweede onderdeel voeren eisers aan dat door op hun vorde-
ring in hoofdorde gesteund op artikel 13, eerste lid, van de Gaswet een 
vijfjarige verjaringstermijn toe te passen, terwijl krachtens artikel 11 
van de Gaswet een dergelijke “bezetting” (…) generlei bezitsberoving 
mee(brengt)” en de vordering ter vergoeding van de daardoor geleden 
schade bijgevolg aan de tienjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, 
§ 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek onderworpen is, de appelrech-
ters de artikelen 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek en 11 en 13, 
eerste lid, van de Gaswet schenden. Tevens achten zij dat de appelrech-

  (1) Zie de concl. van het O.M. 
  (2) Id.
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ters de draagwijdte van voornoemd artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek hebben beperkt tot contractuele vorderingen 
terwijl de draagwijdte van deze wetsbepaling veel ruimer is dan louter 
contractuele vorderingen en integendeel alle vorderingen omvat die 
geen buitencontractuele vorderingen zijn. 

6. In het derde onderdeel wordt het bestreden arrest een dubbel-
zinnigheid verweten door de vaststelling dat het bij de door eisers 
ingestelde vordering “(gaat) om een mogelijke buitencontractuele 
aansprakelijkheid van [verweerster] voor de door [eisers] beweerde 
geleden schade”.

BeSPrekING VaN HeT TweeDe oNDerDeeL VaN HeT eerSTe caSSaTIemIDDeL

7. Dit onderdeel bekritiseert in essentie de door de appelrechters 
gehanteerde verjaringstermijn.

8. De Gaswet voorziet in de mogelijkheid om het oprichten van een 
gasvervoerinstallatie onder, op of boven private gronden die niet bebouwd 
zijn en die niet omsloten zijn met een muur of met een omheining die 
overeenkomt met de bouw- of stedebouwverordeningen, van openbaar 
nut te verklaren, waardoor aan de houder van de vervoervergunning het 
recht wordt verleend gasvervoerinstallaties op te richten onder, op of 
boven deze private gronden, het toezicht op deze installaties te houden 
en de werken uit te voeren die nodig zijn voor de werking en het onder-
houd ervan, onder de voorwaarden welke in die verklaring zijn genoemd. 

9. De gevolgen van deze verklaring van openbaar nut worden in de 
Gaswet nauwkeurig geregeld. 

10. Krachtens artikel 11, eerste lid, van de Gaswet moet immers het 
gebruik waartoe het openbaar of het privaat domein dat gedeeltelijk 
wordt bezet is bestemd, worden geëerbiedigd. Deze bezetting brengt 
generlei bezitsberoving mee, maar vormt een wettelijke erfdienstbaar-
heid van openbaar nut die elke daad verbiedt welke de gasvervoerinstal-
latie of de exploitatie ervan kan schaden. 

11. Artikel 13, eerste lid, van de Gaswet voorziet in een vergoeding voor 
deze wettelijke erfdienstbaarheid ; het bepaalt immers dat de gerech-
tigde op de erfdienstbaarheid, bepaald in artikel 11, verplicht is een 
vergoeding te betalen aan de eigenaar van het erf dat met deze erfdienst-
baarheid bezwaard is of aan hen die de werkelijke rechten bezitten welke 
aan dit erf verbonden zijn. 

12. De eigenaar van een onroerend goed is dus gerechtigd op vergoe-
ding voor de aantasting of beperking van zijn eigendomsrecht ingevolge 
het vestigen van de wettelijke erfdienstbaarheid met het oog op het 
aanbrengen van een gasvervoerinstallatie op zijn erf.

13. Het onderdeel nodigt Uw Hof uit de rechtsvraag te beantwoorden 
welke verjaringstermijn van toepassing is op de vordering tot het 
bekomen van dergelijke vergoeding gebaseerd op voornoemd artikel 13, 
eerste lid, van de Gaswet.

14. Artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien 
jaar. 
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15. Artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
echter dat in afwijking van het eerste lid alle vorderingen tot vergoe-
ding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid 
verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop 
de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring 
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. 

16. Artikel 2262bis, § 1, derde lid, bepaalt tenslotte dat de in het tweede 
lid vermelde vorderingen in ieder geval verjaren door verloop van twintig 
jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is 
veroorzaakt, zich heeft voorgedaan. 

17. De vraag is dan ook of vorderingen gebaseerd op artikel 13 van de 
Gaswet vallen onder de tienjarige verjaringstermijn voorzien in het 
eerste lid van artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, dan wel 
onder de vijfjarige termijn van het tweede lid van deze wetsbepaling.

18. Uw Hof preciseerde in zijn arrest van 20 januari 2011  (1) dat “uit 
de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 juni 1998 die aan 
[artikel 2262bis, § 1 van het Burgerlijk Wetboek] ten grondslag ligt, volgt 
dat het toepassingsbereik van het tweede lid alle gevallen van buiten-
contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid omvat, zowel die op 
grond van een fout als die op grond van buitencontractuele en foutloze 
aansprakelijkheid”.

19. In casu paste het Hof in voornoemd arrest de vijfjarige verjarings-
termijn toe op een vordering wegens aansprakelijkheid voor buren-
hinder, die een objectieve aansprakelijkheid is gegrond op artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek. In de rechtsleer was reeds erop gewezen dat 
“aangezien de compensatie voor overmatige burenhinder in wezen een 
foutloze buitencontractuele aansprakelijkheid is, de verjaring van de 
daarop gebaseerde vordering eveneens onder het toepassingsgebied van 
artikel 2262bis, § 1, tweede en derde lid BW (dient) te vallen”  (2).

20. In meen echter dat de thans voorliggende casus een totaal andere 
situatie betreft die niet valt onder het begrip “buitencontractuele 
burgerlijke aansprakelijkheid”.

21. Het spreekt vanzelf dat de (rechtmatige en wetsconforme) vestiging 
van een wettelijke erfdienstbaarheid door de overheid geen onrecht-
matige daad in haren hoofde uitmaakt, zodat er geen sprake kan zijn 
van aquiliaanse buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van 
een fout. Net zomin als een onteigening is de vestiging van een wette-
lijke erfdienstbaarheid als onrechtmatig en dus als een foutieve daad te 
beschouwen. 

22. De verjaring van een persoonlijke vordering die een vergoeding 
beoogt van de beperking van de rechten van de eigenaar tengevolge 
van de vestiging van een wettelijke erfdienstbaarheid (in casu vergoe-
ding van de minwaarde), is evenmin een vordering gesteund op fout-
loze aansprakelijkheid. Zij ontstaat niet uit een rechtsfeit, zoals wel 

  (1) Cass. 20 jan. 2011, AR C.09.0306.F, AC 2011, nr. 57.
  (2) A. VaN oeVeLeN, “Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het 

burgerlijk recht”, RW 2000-2001, (1433) 1438.
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het geval is bij burenhinder, maar uit een gewilde rechtshandeling, met 
name de vestiging van een wettelijke erfdienstbaarheid.

23. Ik meen dan ook dat die vordering bijgevolg niet onderworpen aan 
de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, doch aan de tienjarige termijn, waarvan sprake 
in het eerste lid van deze wetsbepaling.

24. Het middel lijkt mij dienvolgens gegrond te zijn. 

De oVerIGe GrIeVeN

25. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen 
leiden en behoeven aldus geen antwoord. 

Conclusie : vernietiging.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 27 juni 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 28 juni 2012 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling 

Eerste middel

Tweede onderdeel

1. Artikel 11, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 
(hierna : Gaswet) bepaalt dat het gebruik waartoe het openbaar of het 
privaat domein dat gedeeltelijk wordt bezet, is bestemd, moet worden 
geëerbiedigd. Deze bezetting brengt generlei bezitsberoving mee, maar 
vormt een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut die elke daad 
verbiedt welke de gasvervoerinstallatie of de exploitatie ervan kan 
schaden.

Artikel 13, eerste lid, Gaswet bepaalt dat de gerechtigde op de erfdienst-
baarheid, bepaald in artikel 11 van deze wet, verplicht is een vergoeding 
te betalen aan de eigenaar van het erf dat met deze erfdienstbaarheid 
bezwaard is of aan hen die de werkelijke rechten bezitten die aan dit erf 
verbonden zijn.

Hieruit volgt dat de eigenaar van een onroerend goed gerechtigd is op 
vergoeding voor de aantasting van zijn eigendomsrecht ingevolge het 
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aanbrengen van een gasvervoerinstallatie op zijn erf dat de erfdienst-
baarheid bedoeld in artikel 11, eerste lid, Gaswet, vestigt.

2. Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek 
verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van 
buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf 
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van 
de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daar-
voor aansprakelijke persoon.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 juni 1998 die 
aan die bepaling ten grondslag ligt, volgt dat zij van toepassing is op 
alle gevallen van buitencontractuele aansprakelijkheid, zowel die op 
grond van een fout, als die op grond van buitencontractuele en foutloze 
aansprakelijkheid.

3. De rechtsvordering die strekt tot vergoeding voor de vestiging van 
de erfdienstbaarheid bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, en 13, eerste 
lid, Gaswet, is geen vordering op grond van een foutloze aansprakelijk-
heid en valt bijgevolg niet onder de toepassing van artikel 2262bis, § 1, 
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

4. De appelrechters die de vordering van de eisers verjaard verklaren 
op grond van artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

het 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 Brussel.

28 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de 
heer Verbist.

N° 500

1o kamer — 28 september 2012
(C.12.0049.N)

1o recHT VaN VerDeDIGING. — BurGerLIjke ZakeN. — GerecHTeLIjk 
recHT. — recHTSPLeGING. — Taak VaN De recHTer. — amBTSHaLVe aaNVuLLeN 
VaN reDeNeN. — VoorwaarDeN. 

2o recHTBaNkeN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — recHT VaN VerDe-
DIGING. — Taak VaN De recHTer. — amBTSHaLVe aaNVuLLeN VaN reDeNeN. 
— VoorwaarDeN.
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3o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLGemeeN. — BurGer-
LIjke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN SocIaLe ZakeN INBeGrePeN). — recHT VaN VerDe-
DIGING. — Taak VaN De recHTer. — amBTSHaLVe aaNVuLLeN VaN reDeNeN. — 
VoorwaarDeN.

4o recHTSBeGINSeLeN (aLGemeNe). — BeScHIkkINGSBeGINSeL. — PuNT IN 
FeITe oF IN recHTe. — uITDrukkeLIjk ProceDureakkoorD. — GeVoLG. — Taak 
VaN De recHTer. — GreNS. — BePaLINGeN VaN oPeNBare orDe. — VoorwerP 
VaN HeT GeScHIL.

5o recHTBaNkeN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — aLGemeNe recHTS-
BeGINSeLeN. — BeScHIkkINGSBeGINSeL. — PuNT IN FeITe oF IN recHTe. — 
uITDrukkeLIjk ProceDureakkoorD. — GeVoLG. — Taak VaN De recHTer. — 
GreNS. — BePaLINGeN VaN oPeNBare orDe. — VoorwerP VaN HeT GeScHIL. 

6o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLGemeeN. — BurGer-
LIjke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN SocIaLe ZakeN INBeGrePeN). — aLGemeNe 
recHTSBeGINSeLeN. — BeScHIkkINGSBeGINSeL. — PuNT IN FeITe oF IN recHTe. 
— uITDrukkeLIjk ProceDureakkoorD. — GeVoLG. — Taak VaN De recHTer. — 
GreNS. — BePaLINGeN VaN oPeNBare orDe. — VoorwerP VaN HeT GeScHIL.

7o VorDerING IN recHTe. — aLGemeNe recHTSBeGINSeLeN. — BeScHIkkINGS-
BeGINSeL. — PuNT IN FeITe oF IN recHTe. — uITDrukkeLIjk ProceDureakkoorD. 
— GeVoLG. — Taak VaN De recHTer. — GreNS. — BePaLINGeN VaN oPeNBare 
orDe. — VoorwerP VaN HeT GeScHIL.

8o VorDerING IN recHTe. — VoorwerP. — uITVoerING VaN De oVereeN-
komST. — recHTer. — BeSLISSING. — aFwIjZING VaN De VorDerING. — NIeTIG-
HeID VaN De oVereeNkomST. — STrIjDIGHeID meT De oPeNBare orDe. — aarD.

9o recHTBaNkeN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — GeScHIL. — Voor-
werP. — uITVoerING VaN De oVereeNkomST. — recHTer. — BeSLISSING. — 
aFwIjZING VaN De VorDerING. — NIeTIGHeID VaN De oVereeNkomST. — STrIjDIG-
HeID meT De oPeNBare orDe. — aarD.

10o reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLGemeeN. — 
BurGerLIjke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN SocIaLe ZakeN INBeGrePeN). — GeScHIL. 
— VoorwerP. — uITVoerING VaN De oVereeNkomST. — recHTer. — BeSLISSING. 
— aFwIjZING VaN De VorDerING. — NIeTIGHeID VaN De oVereeNkomST. — STrIj-
DIGHeID meT De oPeNBare orDe. — aarD. 

1o, 2o en 3o De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig 
de daarop van toepassing zijn rechtsregels ; hij moet de juridische aard van 
de door partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, 
ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, 
de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat 
hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig 
zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat 
hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent  (1). (Alge-
meen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging ; art. 774 Gerech-
telijk Wetboek) 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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4o, 5o, 6o en 7o De partijen kunnen door een uitdrukkelijk procedureakkoord 
de rechter binden over een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat 
willen beperken ; een dergelijk akkoord staat echter niet eraan in de weg dat 
de rechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, de toepassing 
opwerpt van bepalingen van openbare orde, ook al zijn die strijdig met 
het procedureakkoord ; het staat de rechter echter niet toe op die gronden 
het voorwerp van het geschil zoals dit door de partijen werd afgelijnd, te 
wijzigen  (1). (Beschikkingsbeginsel) 

8o, 9o en 10o Wanneer de partijen het geschil beperken tot de uitvoering van de 
overeenkomst en de rechter de vordering tot nakoming van de overeenkomst 
afwijst op grond van de nietigheid ervan wegens de strijdigheid met de 
openbare orde, dan wijzigt hij niet het voorwerp van de vordering maar 
past hij de bepalingen van openbare orde toe die de partijen hebben willen 
uitsluiten (2). (Beschikkingsbeginsel) 

(reNDerS marIa B.V.B.a. e.a. T. weSTerDaL N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

SITuerING eN ProceDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
betwisting betrekking op de beweerde wanprestatie van verweerster met 
betrekking tot de levering van twee appartementen in een door verweer-
ster opgetrokken gebouw.

2. Het hof van beroep hervormde het beroepen vonnis en verklaarde op 
basis van ambtshalve opgeworpen redenen van openbare orde, gelegen 
in de vereisten van de regelgeving van ruimtelijke ordening, de over-
eenkomsten tussen partijen van 8 augustus 2000 en 7 mei 2002 nietig ; 
verweerster werd veroordeeld tot terugbetaling aan eiseressen van de 
som van 148.736 EUR, vermeerderd met de intresten. Voorts werd een 
gerechtsdeurwaarder aangesteld voor het ambtshalve verrichten van 
een door het hof van beroep bevolen publiciteitsmaatregel, met name de 
overschrijving van het arrest ten hypotheekkantore. 

Het eerste cassatiemiddel

3. In het eerste cassatiemiddel voeren eiseressen aan dat de appel-
rechters door hun beslissing ambtshalve de overeenkomsten tussen 
de partijen afgesloten nietig te verklaren ex tunc en ambtshalve een 
gerechtsdeurwaarder te gelasten met het bij het bestreden arrest 
gegeven bevel om het arrest van nietigverklaarde eigendomsoverdracht 
over te schrijven in de rand van de eerder verrichte overschrijvingen van 
de daarop betrekking hebbende authentieke verkoopakte van 7 mei 2002, 
het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen bij het 
burgerlijk geding, ook beschikkingsbeginsel genoemd, en artikel 1138, 
2o, van het Gerechtelijk Wetboek schenden.

4. Uw Hof heeft in zijn rechtspraak duidelijk de contouren omschreven 
van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen in 

  (1), (2) Id.
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het burgerlijk proces, en de voorwaarden omschreven onder dewelke de 
rechter kan overgaan tot het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.

5. Volgens die vaste rechtspraak van Uw Hof moet de rechter de juri-
dische aard van de door partijen aangevoerde feiten onderzoeken en mag 
hij, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, 
op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen 
bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op 
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp 
noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht 
van verdediging van partijen eerbiedigt  (1).

6. In zijn arrest van 9 mei 2008 bevestigde Uw Hof dat de partijen door 
middel van een uitdrukkelijk procedureakkoord de rechter kunnen 
binden op een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat willen 
beperken  (2). 

7. Deze mogelijkheid tot “uitsluiting van betwisting” is echter niet 
absoluut ; zij dringt zich immers niet op aan de rechter wanneer de 
betrokken rechtsregel van openbare orde is. De rechter kan dus steeds 
ambtshalve een juridisch middel opwerpen van zodra het de openbare 
orde raakt, zelfs al hebben partijen uitdrukkelijk verklaard zich daarop 
niet te willen beroepen  (3).

8. B. Allemeersch wijst erop dat deze uitzondering echter niet onbe-
perkt is :

“De mogelijkheid tot aanvulling van rechtsgronden die deze uitzonde-
ring opent voor zaken van openbare orde, is evenwel niet onbeperkt. Ook 
wanneer de openbare orde betrokken is, mag de rechter enkel oordelen 
op grond van de feiten die regelmatig in het debat zijn voorgelegd, en 
dient hij zich te houden aan het voorwerp van de vordering. Dat een 
geschil eventueel de openbare orde kan raken, geeft de rechter nog 
niet de macht om het zelf aanhangig te maken en de inhoud ervan te 
bepalen  (4)”.

9. J.-F. van Drooghenbroeck gebruikt hiervoor het beeld dat de rechter 
op basis van dit verbod zich noch de rol van “juge providence” (wat kan 
vertaald worden als “rechter-beschermengel”), noch die van oppasser 
van een verstrooide pleiter mag aanmeten. Hij vermag de rechtsonder-
horige niet ter hulp te schieten door hem een voordeel toe te kennen dat 
hij niet heeft gevorderd. Het is hem verboden extra, nec of ultra petita te 
statueren. Zelfs als de openbare orde in het geding is, mag de rechter 

  (1) Zie Cass. 29 sept. 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van het O.M. ; 
Cass. 31 jan. 2011, AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88 ; Cass. 1 feb. 2010, AR S.09.0064.N, AC 2010, 
nr. 77, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, 
AC 2009, nr. 355, met conc1. van advocaat-generaal A. Henkes ; Cass. 28 mei 2009, AR 
C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356 ; Cass. 28 sept. 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met 
concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas., 2009, nr. 529. 

  (2) Cass. 9 mei 2008, AR C.06.0641.N, AC 2008, nr. 283 ; JT 2008, 721, noot J. VaN DrooGHeN-
Broeck ; RW 2008-2009, 1765, noot S. moSSeLmaNS.

  (3) B. aLLemeerScH, Taakverdeling in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 303, nr. 187.

  (4) Ibid.
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niet uit zijn lijdelijkheid treden. Zelfs in dit geval mag hij niet meer 
toekennen dan wat gevorderd werd  (1).

10. Het voorwerp van de vordering is wat gevorderd wordt, het mate-
rieel, moreel of psychologisch resultaat dat men via de procedure hoopt 
te bekomen ; het is datgene waarop degene die de vordering instelt 
aanspraak maakt en dat hij door de rechter toegekend wenste te zien.

11. Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat de 
appelrechters in hun tussenarrest van 26 november 2010 ambtshalve de 
vraag hebben opgeworpen of de overeenkomsten niet aangetast zijn door 
nietigheid op grond van de Woningbouwwet van 9 juli 1971 en het debat 
hebben heropend om partijen toe te laten hierover conclusie te nemen, 
en dat beide partijen in hun syntheseconclusie bevestigden dat zij niet 
de vernietiging van de overeenkomsten vroegen maar wel de uitvoering 
al dan niet bij equivalent. 

12. Het voorwerp van de vordering was dan ook de uitvoering van de 
overeenkomst ; de appelrechters konden dan ook niet zonder schending 
van het voormeld beginsel van de procesautonomie van de partijen in het 
burgerlijk proces het voorwerp van de vordering wijzigen in de vernieti-
ging van de overeenkomsten. 

13. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.

De oVerIGe GrIeVeN

14. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen 
leiden en behoeven aldus geen antwoord. 

Conclusie : vernietiging.

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 23 december 2011. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 28 juni 2012 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht 
is, twee middelen aan.

III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

1. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de 
daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard 

  (1) J.-F. VaN DrooGHeNBroeck, Cassation et juridiction, Brussel, Bruylant, 2004, 225-226.
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van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, 
en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan 
hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen 
op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen 
bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op 
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van 
de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging 
van de partijen niet miskent.

2. De partijen kunnen door een uitdrukkelijk procedureakkoord de 
rechter binden over een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat 
willen beperken. 

Een dergelijk akkoord staat echter niet eraan in de weg dat de rechter, 
met eerbiediging van het recht van verdediging, de toepassing opwerpt 
van bepalingen van openbare orde, ook al zijn die strijdig met het proce-
dureakkoord. Het staat de rechter echter niet toe op die gronden het 
voorwerp van het geschil zoals dit door de partijen werd afgelijnd, te 
wijzigen.

Wanneer de partijen het geschil beperken tot de uitvoering van de 
overeenkomst en de rechter de vordering tot nakoming van de overeen-
komst afwijst op grond van de nietigheid ervan wegens de strijdigheid 
met de openbare orde, dan wijzigt hij niet het voorwerp van de vorde-
ring, maar past hij de bepalingen van openbare orde toe die de partijen 
hebben willen uitsluiten.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de betwisting tussen de partijen betrekking heeft over de beweerde 

wanprestatie van de verweerster met betrekking tot de levering van 
twee appartementen in een door de verweerster opgetrokken gebouw ;

— de appelrechters in hun tussenarrest van 26 november 2010 ambts-
halve de vraag hebben opgeworpen of de overeenkomsten niet aangetast 
zijn door nietigheid op grond van de Woningbouwwet en het debat hebben 
heropend om de partijen toe te laten hierover conclusies te nemen ;

— de beide partijen daarop verklaarden dat geen van hen de nietigver-
klaring van de overeenkomsten nastreeft.

4. De appelrechters die in die omstandigheden zich niet ertoe beperken 
de nietigheid van de overeenkomsten vast te stellen en de vorderingen tot 
nakoming ervan af te wijzen, maar de overeenkomsten nietig verklaren, 
een gerechtsdeurwaarder gelasten met het ambtshalve gegeven bevel om 
het arrest van nietig verklaarde eigendomsoverdracht op het hypotheek-
kantoor over te schrijven in de rand van de eerder verrichte overschrij-
vingen van de erop betrekking hebbende authentieke verkoopakte, en 
de verweerster veroordelen tot terugbetaling van de door de eiseressen 
reeds betaalde prijs, miskennen het beginsel van de autonomie van de 
procespartijen.

Het middel is gegrond.

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

28 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist en de heer Maes.

N° 501

1o kamer — 28 september 2012 
(C.11.0404.N)

1o VerZekerING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis, § 1, eerSTe LID eN 
§ 2. — VerkeerSoNGeVaL. — meerDere moTorrIjTuIGeN BeTrokkeN. — VerZe-
keraarS. — SLacHToFFer. — recHTHeBBeNDeN. — ScHaDe. — VerPLIcHTING 
ToT VerGoeDING. — GeVoLG. — INDePLaaTSSTeLLING. — reGreSVorDerING. — 
omVaNG.

2o INDePLaaTSSTeLLING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis, 
§ 1, eerSTe LID eN § 2. — VerkeerSoNGeVaL. — meerDere moTorrIjTuIGeN 
BeTrokkeN. — VerZekeraarS. — SLacHToFFer. — recHTHeBBeNDeN. — ScHaDe. 
— VerPLIcHTING ToT VerGoeDING. — GeVoLG. — reGreSVorDerING. — omVaNG.

3o VerZekerING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis, §§ 4 eN 5. — 
VerkeerSoNGeVaL. — ScHaDe. — recHTHeBBeNDe VaN HeT SLacHToFFer aLLeeN 
aaNSPrakeLIjk. — GeVoLG. — VerZekeraar. — VerGoeDING VaN De recHTHeB-
BeNDe. — reGreSVorDerING TeGeN De VerZekeraarS VaN aNDere BeTrokkeN 
moTorrIjTuIGeN. — GroND. — recHTHeBBeNDe BeSTuurDer. — GeVoLG.

4o INDePLaaTSSTeLLING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis, §§ 4 eN 
5. — VerkeerSoNGeVaL. — ScHaDe. — recHTHeBBeNDe VaN HeT SLacHToFFer 
aLLeeN aaNSPrakeLIjk. — GeVoLG. — VerZekeraar. — VerGoeDING VaN De 
recHTHeBBeNDe. — reGreSVorDerING TeGeN De VerZekeraarS VaN aNDere 
BeTrokkeN moTorrIjTuIGeN. — GroND. — recHTHeBBeNDe BeSTuurDer. — 
GeVoLG.

5o VerZekerING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis, § 1, eerSTe LID eN 
§ 4, eerSTe LID. — VerkeerSoNGeVaL. — recHTHeBBeNDe VaN HeT SLacHToFFer. 
— VerZekeraar. — VerGoeDING. — GeVoLG.

6o INDePLaaTSSTeLLING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis, § 1, 
eerSTe LID eN § 4, eerSTe LID. — VerkeerSoNGeVaL. — recHTHeBBeNDe VaN 
HeT SLacHToFFer. — VerZekeraar. — VerGoeDING. — GeVoLG.

7o VerZekerING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis, § 4. —VerkeerS-
oNGeVaL. — recHTHeBBeNDe VaN HeT SLacHToFFer. — eIGeN ScHaDe. — VerGoe-
DING. — GeVoLG.

1o en 2o Wanneer bij een verkeersongeval meerdere motorrijtuigen betrokken 
zijn, moeten de respectieve verzekeraars het slachtoffer of zijn rechthebbenden 
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vergoeden en de last in beginsel elk voor een gelijk deel dragen ; de verzeke-
raar die tot vergoeding van het slachtoffer of zijn rechthebbenden overgaat, 
heeft op grond van artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek een regresvordering 
tegen de andere verzekeraars voor wat hij boven zijn deel betaalt aan het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden  (1). (Art. 29bis, § 1, eerste lid en § 2, 
WAM 1989 ; art. 1251, 3o, BW)

3o en 4o Wanneer de rechthebbende van het slachtoffer alleen aansprakelijk 
is voor het verkeersongeval waarbij meerdere motorrijtuigen betrokken zijn, 
kan de verzekeraar die de rechthebbende voor zijn schade die hij lijdt als 
gevolg van de letsels of het overlijden van het slachtoffer heeft vergoed op 
grond van artikel 29bis WAM 1989, deze vergoeding niet verhalen op grond 
van 29bis § 4, WAM 1989, dan wel op grond van artikel 1251, 3o, Burgerlijk 
Wetboek, tegen de verzekeraars van de andere in het ongeval betrokken 
motorrijtuigen voor een gelijk deel in wat hij betaald heeft aan de recht-
hebbende ; de omstandigheid dat de rechthebbende van het slachtoffer de 
bestuurder is van een van de betrokken motorrijtuigen doet hieraan geen 
afbreuk  (2). (Art. 29bis, §§ 4 en 5, WAM 1989 ; art. 1251, 3o, BW) 

5o en 6o De verzekeraar die de rechthebbende van het slachtoffer vergoedt op 
grond van artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989, treedt in de rechten van 
de eerstgenoemde. (Art. 29bis, § 1, eerste lid en § 4, eerste lid, WAM 1989)

7o De rechthebbende van het slachtoffer is geen aansprakelijke derde in de zin 
van artikel 29bis, § 4, WAM 1989 met betrekking tot de vergoedingen die hem 
verschuldigd zijn op grond van artikel 29bis WAM 1989 voor de eigen schade 
die hij lijdt als gevolg van de letsels of het overlijden van het slachtoffer. 
(Art. 29bis, § 4 WAM 1989) 

(kBc VerZekerINGeN N.V. T. eTHIaS N.V.)

arreST.

I. recHTSPLeGING Voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 26 november 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. caSSaTIemIDDeLeN

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

  (1) Zie Cass. 26 jan. 2012, AR C.11.0318.N, AC 2012, nr. 70 en Cass. 20 feb. 2012, AR 
C.10.0687.F, AC 2012, nr. 121, www.cassonline.be.

  (2) Zie Cass. 23 jan. 2012, AR C.09.0228.F, Pas., 2012, nr. 62, www.cassonline.be. Het 
O.M. was van mening dat die “theoretisch” op grond van artikel 1251, 3o BW toegelaten 
regresvordering evenwel niet toeliet een bedrag terug te vorderen van schade waarvoor 
de verzekerde van de verweerster in het geheel niet aansprakelijk was. Het concludeerde 
dat beide middelen naar recht faalden.
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III. BeSLISSING VaN HeT HoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989 bepaalt dat bij een verkeers-
ongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken, met uitzondering van 
de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn 
rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het over-
lijden hoofdelijk wordt vergoed door de verzekeraars die de aanspra-
kelijkheid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het 
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

2. Artikel 29bis, § 2, WAM 1989 bepaalt dat de bestuurder van een motor-
rijtuig en zijn rechthebbenden zich niet kunnen beroepen op de bepa-
lingen van dit artikel, tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende 
van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde dat hij de 
schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

Krachtens artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek, gebeurt de indeplaat-
stelling van rechtswege ten voordele van hem, die met anderen of voor 
anderen, tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had 
deze te voldoen.

3. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer bij een verkeersongeval 
meerdere motorrijtuigen betrokken zijn, de respectieve verzekeraars 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden moeten vergoeden en de last in 
beginsel elk voor een gelijk deel moeten dragen.

De verzekeraar die tot vergoeding van het slachtoffer of zijn rechtheb-
benden overgaat, heeft op grond van artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek, 
een regresvordering tegen de andere verzekeraars voor wat hij boven 
zijn deel betaalt aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden.

4. Artikel 29bis, § 4, eerste lid, WAM 1989 bepaalt dat de verzekeraar of 
het gemeenschappelijk waarborgfonds in de rechten van het slachtoffer 
treedt tegen de in gemeen recht aansprakelijke derden.

Artikel 29bis, § 5, WAM 1989 bepaalt dat de regels betreffende de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van toepassing blijven op alles wat niet 
uitdrukkelijk bij dit artikel is geregeld.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het de bedoeling was 
van de wetgever dat de financiële last van de schade van de vergoedings-
gerechtigde uiteindelijk moet gedragen worden door degene die naar 
gemeen recht aansprakelijk is voor het ongeval, behoudens in zoverre 
de vergoedingsgerechtigde zelf schuld heeft aan het ongeval. 

5. Hieruit volgt dat wanneer de rechthebbende van het slachtoffer 
alleen aansprakelijk is voor het ongeval, de verzekeraar die de recht-
hebbende voor zijn schade die hij lijdt als gevolg van de letsels of het 
overlijden van het slachtoffer heeft vergoed op grond van artikel 29bis 
WAM 1989, deze vergoeding niet kan verhalen op grond van artikel 29bis, 
§ 4, WAM 1989. Deze verzekeraar heeft wel een regresvordering op grond 
van artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek, tegen de verzekeraars van de 
andere in het ongeval betrokken motorrijtuigen voor een gelijk deel in 
wat hij betaald heeft aan de rechthebbende. 
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De omstandigheid dat de rechthebbende van het slachtoffer de 
bestuurder is van een van de betrokken motorrijtuigen doet hieraan 
geen afbreuk.

6. De appelrechters stellen vast dat :
— een verkeersongeval plaatsvond tussen twee voertuigen, het ene 

bestuurd door A., verzekerd door de eiseres, en het andere bestuurd door 
B., verzekerd door de verweerster, ten gevolge waarvan de passagier van 
het eerste voertuig, C, echtgenote van A., om het leven kwam ;

— A. uitsluitend aansprakelijk is voor het ongeval ;
— de eiseres A. op grond van artikel 29bis WAM 1989 heeft vergoed als 

rechthebbende van zijn echtgenote C. ;
— de eiseres aanspraak maakt op terugbetaling door de verweerster 

van de helft van deze vergoeding.
7. De appelrechters die oordelen dat de verweerster geen enkele vergoe-

ding verschuldigd is aan de eiseres omdat “besloten werd tot de volledige 
aansprakelijkheid van A. en de niet-aansprakelijkheid van B.”, schenden 
de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

8. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989 bepaalt dat bij een verkeers-
ongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken, met uitzondering van 
de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn 
rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het over-
lijden hoofdelijk wordt vergoed door de verzekeraars die de aanspra-
kelijkheid dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het 
motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

Artikel 29bis, § 4, eerste lid, WAM 1989 bepaalt dat de verzekeraar of 
het gemeenschappelijk waarborgfonds in de rechten van het slachtoffer 
treedt tegen de naar gemeen recht aansprakelijke derden.

Uit die bepalingen volgt dat de verzekeraar die de rechthebbende van 
het slachtoffer vergoedt op grond van artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM 
1989, in de rechten van de eerstgenoemde treedt.

9. De rechthebbende van het slachtoffer is geen aansprakelijke derde 
in de zin van artikel 29bis, § 4, WAM 1989 met betrekking tot de vergoe-
dingen die hem verschuldigd zijn op grond van artikel 29bis WAM 1989 
voor de eigen schade die hij lijdt als gevolg van de letsels of het over-
lijden van het slachtoffer.

10. De appelrechters stellen vast dat A., verzekerde van de eiseres, 
uitsluitend verantwoordelijk is voor het ongeval en de schade en dat 
hij als rechthebbende van zijn passagier gerechtigd is op vergoeding op 
grond van artikel 29bis WAM 1989. 

11. De appelrechters die oordelen dat A. voor de verweerster te 
beschouwen is als aansprakelijke derde in de zin van artikel 29bis, § 4, 
WAM 1989 en op die grond beslissen dat de eiseres de verweerster dient 
te vrijwaren voor alle bedragen waartoe zij op grond van artikel 29bis 
WAM 1989 gehouden zou zijn tegenover A., schenden de voormelde wets-
bepalingen.
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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 Mechelen, 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

28 september 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Andersluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat generaal. — Advocaten : de heer Maes en 
mevr. Geinger.
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Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Algemeen. — 
Rechtsvorderingen. — Verja-
ring. — Termijnen. — Duur. 
— Vijfjarige verjaring. — 
Toepassingsgebied.  I, 2070

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Bestuurder of zaakvoer-
der. — Niet doorstorten van 
de bedrijfsvoorheffing. — 
Onrechtmatige daad. I, 2008

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. — 
Medeaansprakelijkheid van 
de getroffene. — Fout van 
het slachtoffer in oorzake-
lijk verband met de eigen 
schade. — Oorzakelijkheid. 
— Maatstaven. I, 2029

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Herstel-
plicht. — Zaken. — Minder-
jarig kind. — Bewaarder. 
— Begrip. I, 1923

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Oorzaak. — Be-
grip. Beoordeling door de 
rechter. — Fout van het 
slachtoffer in oorzake-
lijk verband met de eigen 
schade. — Oorzakelijkheid. 
— Maatstaven. I, 2029

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Al-
gemeen. — Vergoeding. 
— Arbeidsongeval. — Scha-
devergoeding volgens ge-
meen recht. — Schadever-
goeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet. — 
Mogelijkheid tot cumulatie. 
— Draagwijdte. I, 2019

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Schade. 
— Algemeen. — Vergoe-
ding. — Arbeidsongeval. — 
Schadevergoeding volgens 
gemeen recht. — Schade-
vergoeding op grond van 
de Arbeidsongevallenwet. 

— Verschil in meer van de 
schadevergoeding in gemeen 
recht. — Berekening. I, 2020

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Mate-
riële schade. Elementen en 
grootte. — Dodelijk onge-
val. — Eigen schade van de 
overlevende partner. — Min-
derjarige kinderen. — Deel 
van de overleden partner in 
de kosten van onderhoud en 
opvoeding. — Vergoeding 
toegekend naar gemeen 
recht. — Omvang. I, 2020

Advocaat. — Strafzaken. — 
Bijstand van de advocaat. — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. 
— Onregelmatig verhoor 
wegens afwezigheid van de 
advocaat. — Gevolg. — In-
aanmerkingneming van het 
verhoor als bewijs. I, 1873

Advocaat. — Strafzaken. — 
Bijstand van de advocaat. — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. 
— Onregelmatig verhoor we-
gens afwezigheid van de ad-
vocaat. — Gevolg. — Verkla-
ringen die medebeklaagden 
beschuldigen. — Betwisting 
achteraf van de bekentenis 
en de aangifte. — Inaanmer-
kingneming van het verhoor 
als bewijs. I, 1874

Advocaat. — Strafzaken. — 
Bijstand van de advocaat. — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. 
— Verhoor afgenomen in af-
wezigheid van de advocaat. 
— Verklaringen die derden 
beschuldigen. — Regelma-
tigheid van het bewijs t.a.v. 
derden. I, 1873

Arbeidsongeval. — Vergoeding. 
— Cumulatie en verbod. — 
Mogelijkheid tot cumulatie. 
— Schadevergoeding volgens 

gemeen recht. — Schade-
vergoeding op grond van 
de Arbeidsongevallenwet. 
— Verschil in meer van de 
schadevergoeding in gemeen 
recht. — Berekening. I, 12020

Arbeidsongeval. — Vergoeding. 
— Cumulatie en verbod. — 
Schadevergoeding volgens 
gemeen recht. — Schade-
vergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet. — 
Mogelijkheid tot cumulatie. 
— Draagwijdte. I, 2019

Bevoegdheid en aanleg. — In-
ternationale bevoegdheid. — 
Verordening (EG) nr. 44/2001 
van de raad van 22 december 
2000 betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid, de er-
kenning en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in 
burgerlijke en handelsza-
ken. — Artikel 22, 1, tweede 
lid. — Exclusieve bevoegd-
heid. — Onroerende rechten 
en huur van onroerende goe-
deren. — Begrip. I, 1926

Bevoegdheid en aanleg. — In-
ternationale bevoegdheid. — 
Verordening (EG) nr. 44/2001 
van de raad van 22 december 
2000 betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid, de er-
kenning en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in 
burgerlijke en handelsza-
ken. — Artikel 22, 1. — Ex-
clusieve bevoegdheid. — 
Vordering tot veroordeling 
tot ondertekening van een 
akte van overdracht van 
onverdeelde rechten in een 
pand. — Vordering gegrond 
op een contractuele verbin-
tenis. I, 1927

Bevoegdheid en aanleg. — 
Strafzaken. — Bevoegdheid. 
— Plaatselijke bevoegdheid. 
— Plaats waar de verdachte 
kan worden gevonden. — Be-
grip. I, 1847

INHOUDSOPGAVE
(Pagina’s 1847 tot 2086)
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Bewijs. — Strafzaken. — Be-
kentenis. — Verhoor van 
een verdachte tijdens vrij-
heidsberoving. — Bijstand 
van de advocaat. — Onre-
gelmatig verhoor wegens 
afwezigheid van de advo-
caat. — Gevolg. — Inaan-
merkingneming van het 
verhoor als bewijs. I, 1873

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
schriften. — Bewijskracht. 
— Artikel 62, eerste lid, Weg-
verkeerswet. — Bewijskracht 
tot het tegendeel bewezen is. 
— Proces-verbaal van vast-
stelling van overtreding. — 
Klacht tegen de verbalisant. 
— Gevolg. I, 1861

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
schriften. — Bewijswaarde. 
— Proces-verbaal. — Feiten 
van smaad en weerspannig-
heid. — Feiten vastgesteld 
door verbalisanten tegen 
wie strafbare feiten zouden 
zijn gepleegd. — Toelaat-
baarheid. I, 1966

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
tuigen. — Oproeping. — 
Verzoek van de beklaagde. 
— Grenzen. — Taak van de 
rechter. I, 2022

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
tuigen. — Oproeping. — 
Verzoek van de beklaagde. 
— Verhoor. — Noodzaak of 
opportuniteit. — Feiten-
rechter. — Onaantastbare 
beoordeling. I, 2023

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
tuigen. — Verhoor van een 
verdachte tijdens vrijheids-
beroving. — Bijstand van de 
advocaat. — Onregelmatig 
verhoor wegens afwezigheid 
van de advocaat. — Gevolg. 
— Verklaringen die mede-
beklaagden beschuldigen. — 
Betwisting achteraf van de 
bekentenis en de aangifte. 
— Inaanmerkingneming van 
het verhoor als bewijs. I, 1874

Bewijs. — Strafzaken. — Getui-
gen. — Verhoor van een ver-
dachte tijdens vrijheidsbero-
ving. — Verhoor afgenomen 
in afwezigheid van de advo-

caat. — Verklaringen die 
derden beschuldigen. — Re-
gelmatigheid van het bewijs 
t.a.v. derden. I, 1873

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
tuigen. — Verhoor. — Be-
edigd tolk. — Vermelding 
van identiteit en hoedanig-
heid. — Verzuim. — Daad-
werkelijk nazicht van 
identiteit en hoedanigheid. 
— Gevolg. I, 2023

Bewijs. — Strafzaken. — Ver-
moedens. — Persoonlijk ge-
schrift dat zich in handen 
van een derde bevindt. I, 2033

Bezit. — Onroerend goed. — 
Koop. — Recht van eigen-
dom. — Deugdelijk bezit. 
— Periode langer dan dertig 
jaar. — Usucapio. I, 1900

Bossen. — Bos. — Ontbossing. 
— Niet toepasselijkheid 
van het Bosdecreet. — Ge-
volg. I, 1851

Bossen. — Bos. — Verbod die-
ren binnen een omheining 
te houden. — Niet toepasse-
lijkheid van het Bosdecreet. 
— Gevolg. I, 1851

Bossen. — Bos. — Verbod om 
constructies op te richten. 
— Niet toepasselijkheid 
van het Bosdecreet. — Ge-
volg. I, 1851

Brieven. — Briefgeheim. — 
Begrip. I, 2033

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Douane en accijnzen. 
— Strafvordering. — Vrij-
spraak van de beklaagde. 
— Rechtsvordering tot beta-
ling van de ontdoken rech-
ten. — Verplichting van de 
rechter. I, 1909

Cassatie. — Algemeen. Op-
dracht en bestaansreden van 
het hof. aard van het cas-
satiegeding. — Algemeen. 
— Minderjarige. — Proble-
matische opvoedingssitu-
atie. — Beschikking van de 
jeugdrechter. — Bescher-
mingsmaatregel. — Ho-
ger beroep. — Bevestiging 
van de beschikking van de 

jeugdrechter. — Cassatie-
beroep. — Vernietiging van 
het arrest met verwijzing. — 
Gevolg. I, 1863

Cassatie. — Bevoegdheid van het  
hof. — Algemeen. — Substi-
tutie van motieven. I, 1851

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Allerlei. — Mis-
bruik van vertrouwen. 
— Aanwezigheid van de 
constitutieve bestandde-
len. — Beoordeling van het 
tijdstip van voltooiing. — 
Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Op-
dracht van het Hof. — Mar-
ginale toetsing. I, 2026

Cassatie. — Vernietiging. om-
vang. — Burgerlijke zaken. 
— Vernietiging van de be-
streden beslissing. — Beslis-
singen die het gevolg ervan 
zijn. — Uitwerking. I, 1940

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Personen door of 
tegen wie cassatieberoep 
kan of moet worden inge-
steld. — Eisers en verweer-
ders. — Eisers. — Ontken-
tenis van proceshandeling. 
— Vordering. — Gerechtig-
den. — Bekrachtiging of be-
vestiging van het Cassatie-
beroep.  I, 2052

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Afstand. — Strafvorde-
ring. — Akte van afstand. 
— Grond. — Niet-ontvanke-
lijkheid wegens een andere 
grond. — Gevolg. I, 2035

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassatie-
beroep en betekening. — Al-
gemeen. — Termijn bedoeld 
in artikel 359 Sv.. — Arti-
kelen 6.3 en 14 EVRM. — 
Schending. I, 1970

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassatie-
beroep en betekening. — Al-
gemeen. — Termijn bedoeld 
in artikel 359 Sv.. — Ver-
enigbaarheid met de artike-
len 6.3 en 14 EVRM. I, 1970

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Termijnen voor cas-
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satieberoep en betekening. — 
Strafvordering. — Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbe-
slissing). — Beslissing niet 
vatbaar voor hoger beroep. 
— Gevolg. I, 2036

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Termijnen voor cas-
satieberoep en betekening. — 
Strafvordering. — Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbe-
slissing). — Draagwijdte. — 
Recht om cassatieberoep in 
te stellen met eerbiediging 
van de rechtspleging. I, 2036

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Termijnen voor cas-
satieberoep en betekening. — 
Strafvordering. — Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbe-
slissing). — Gevolg. — Recht 
op een eerlijke behandeling 
van de zaak. I, 2036

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Termijnen voor cas-
satieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Niet-ont-
vankelijkheid van het on-
middellijk cassatieberoep. 
— Middelen tot staving van 
het cassatieberoep. I, 2036

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm en ter-
mijn voor memories en stuk-
ken. — Ontvankelijkheid 
van de memorie. — Laat-
tijdige oproeping voor de 
rechtszitting van het Hof. — 
Overmacht. I, 1973

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Allerlei. — Onderzoek 
in strafzaken. — Arrest tot 
verwijzing naar het hof van 
assisen. — Onmiddellijk 
cassatieberoep. — Middel 
verwijt het arrest dat het 
de bezwaren niet preciseert 
betreffende de verzwarende 
omstandigheid. — Ontvan-
kelijkheid. I,1915

Douane en accijnzen. — Ac-
cijnsstelsel van minerale 
olie. — Ministerieel besluit 
van 28 december 1993. — 
Wettigheid. — Advies van 
de Raad van State. — Vrij-

stelling. — Dringende nood-
zakelijkheid. — Begrip. — 
Vertraging bij de omzetting 
van verplichte Europese 
richtlijnen. I, 1967

Douane en accijnzen. — Straf-
vordering. — Vrijspraak 
van de beklaagde. — Bur-
gerlijke rechtsvordering. 
— Rechtsvordering tot 
betaling van de ontdoken 
rechten. — Verplichting 
van de rechter. I, 1909

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. — Gevolgen 
t.a.v. de personen. — T.a.v. 
de echtgenoten. — Uitke-
ring na echtscheiding. — 
Vaststelling. — Ingrijpende 
wijziging in de bestaansmid-
delen van de uitkeringsge-
rechtigde echtgenoot. — cri-
teria. I, 1960

Eigendom. — Onroerend goed. 
— Gaswet. — Eigenaar. — 
Erfdienstbaarheid. — Ves-
tiging. — Recht op vergoe-
ding.  I, 2070

Energie. — Gaswet. — Erf-
dienstbaarheid. — Vesti-
ging. — Vergoeding. — Vor-
dering. — Aard. — Gevolg. 
— Verjaring. I, 2070

Energie. — Gaswet. — On-
roerend goed. — Eigenaar. 
— Erfdienstbaarheid. — 
Vestiging. — Recht Op Ver-
goeding. I, 2070

Erfdienstbaarheid. — Vesti-
ging. — Gaswet. — Eige-
naar. — Recht op vergoe-
ding.  I, 2070

Erfdienstbaarheid. — Vestiging. 
— Gaswet. — Vergoeding. — 
Vordering. — Aard. — Ge-
volg. — Verjaring. I, 2070

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 15. 
— Onschendbaarheid van 
de woning. — Op heterdaad 
vastgesteld misdrijf. — 
Huiszoeking. — Woning van 
de inverdenkinggestelde. 
— Samenwoonst. — Toe-
stemming van de samenwo-
nende. I, 1921

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 29. 
— Brief. — Briefgeheim. — 
Begrip. I, 2033

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Artikel 
159. — Rechterlijke macht. 
— Verordenend besluit. — 
Raad van State. — Afde-
ling wetgeving. — Advies. 
— Vrijstelling. — Dringende 
noodzakelijkheid. — Beoor-
deling. — Wettigheidstoet-
sing. I, 1967

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
ciële vraag. — Verplichting 
de vraag te stellen. — Ge-
lijkheid en non-discrimina-
tie. — Onderscheid tussen 
personen die zich in dezelfde 
juridische toestand bevin-
den. — Verschillende regels 
van toepassing. I, 1971

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en so-
ciale zaken inbegrepen). — 
Beslissingen en partijen. 
— Door de oorspronkelijke 
schuldeiser na het vonnis 
van de eerste rechter aan 
de overnemer overgedragen 
schuldvordering. — Hoger 
beroep door de schuldenaar. 
— Gevolg.  I, 1891

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en sociale 
zaken inbegrepen). — Uitbrei-
ding van eis en nieuwe eis. — 
Incidentele vordering voor 
het eerst ingesteld in hoger 
beroep. — Geen geding met 
bepaalde partijen. — Ge-
schonden wettelijke bepa-
ling. — Vaststelling. I, 1952

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en soci-
ale zaken inbegrepen). — Uit-
breiding van eis en nieuwe 
eis. — Vordering tot vrijwa-
ring voor het eerst ingesteld 
in hoger beroep tegen een 
andere partij. — Geen vor-
dering tussen die partijen 
ingesteld in eerste aanleg. 
— Ontvankelijkheid. I, 1952

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. Bevoegd-
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heid van de rechter. — Ge-
volg. — Appelrechter die het 
beroepen vonnis teniet doet. 
— Verplichting over de zaak 
zelf te beslissen. — Gren-
zen. I, 1863

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Gevolgen. Be-
voegdheid van de rechter. 
— Gevolg. — Artikel 807 
Gerechtelijk Wetboek. — 
Uitbreiding of wijziging van 
de vordering. — Toepasse-
lijkheid in strafzaken. — 
Grens. I, 1863

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. Bevoegd-
heid van de rechter. — Ho-
ger beroep van een partij. 
— Geen hoger beroep van het 
openbaar ministerie. — De-
volutieve werking. — Draag-
wijdte. — Nieuwe vordering 
van het openbaar ministerie 
om een vormverzuim in eer-
ste aanleg te herstellen. — 
Wettigheid. I, 1863

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Gevolgen. Be-
voegdheid van de rechter. 
— Problematische opvoe-
dingssituatie. — Beschik-
king van de jeugdrechter. — 
Beschermingsmaatregel ten 
aanzien van een minderja-
rige. — Hoger beroep. — Be-
vestiging van de beschikking 
van de jeugdrechter. — Cas-
satieberoep. — Vernietiging 
van het arrest met verwij-
zing. — Gevolg. I, 1863

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. bevoegdheid 
van de rechter. — Relatieve 
werking. — Begrip. I, 2031

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Gevolgen. be-
voegdheid van de rechter. 
— Veroordeling tot een poli-
tiestraf. — Hoger beroep van 
de beklaagde alleen. — Ver-
zwaring van de veroordeling. 
— Wettigheid. I, 2031

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging in 
hoger beroep. — Eenstem-
migheid. — Bevestiging van 
de schuldigverklaring aan 
het basismisdrijf. — Geen 
bevestiging van de verzwa-
rende omstandigheid. — Be-
vestiging van de opgelegde 
straf. I, 1965

Indeplaatsstelling. — W.A.M.-
Verzekering. — Artikel 
29bis, § 1, eerste lid en § 2. — 
Verkeersongeval. — Meer-
dere motorrijtuigen be-
trokken. — Verzekeraars. 
— Slachtoffer. — Rechtheb-
benden. — Schade. — Ver-
plichting tot vergoeding. — 
Gevolg. — Regresvordering. 
— Omvang. I, 2081

Indeplaatsstelling. — W.A.M.-
Verzekering. — Artikel 
29bis, § 1, eerste lid en § 4, 
eerste Lid. — Verkeersonge-
val. — Rechthebbende van 
het slachtoffer. — Verzeke-
raar. — Vergoeding. — Ge-
volg. I, 2081

Indeplaatsstelling. — W.A.M.-
Verzekering. — Artikel 29bis,  
§§ 4 en 5. — Verkeersonge-
val. — Schade. — Rechtheb-
bende van het slachtoffer 
alleen aansprakelijk. — Ge-
volg. — Verzekeraar. — Ver-
goeding van de rechtheb-
bende. — Regresvordering 
tegen de verzekeraars van 
andere betrokken motorrij-
tuigen. — Grond. — Recht-
hebbende bestuurder. —  
Gevolg. I, 2081

Informatiemaatschappij. — 
Operator van een elektro-
nisch communicatienetwerk 
of verstrekker van een elek-
tronische communicatie-
dienst. — In het buitenland 
gevestigde operator of ver-
strekker. — Onderzoek in 
strafzaken. — Procureur des 
Konings. — Vordering tot 
medewerking. — Vordering 
verstuurd aan een in het 
buitenland gelegen adres. — 
Geldigheid. I, 1849

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Bezwaar. 
— Directoriale beslissing. 
— Vordering in rechte. — 
Termijn van drie maanden. 
— Geen vordering ingesteld. 
— Gevolg. I, 2011

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Bezwaar. 
— Uitbreiding. — Aansla-
gen gevestigd op dezelfde 
betwiste bestanddelen. — 
Naar een volgend aanslag-
jaar overgedragen bedrijfs-
lasten. I, 2004

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Wijziging 
door de administratie van 
een aangifte. — Aangifte. — 
Vorm- en termijnvereisten. 
— Afzonderlijke aangifte 
volgens de belasting. — Te-
rugzending van een aangifte 
die bestemd is voor belas-
tingplichtigen die aan een 
andere belasting onderwor-
pen zijn. — Gevolg. I, 2048

Inkomstenbelastingen. — Ven-
nootschapsbelasting. — Vast-
stelling van het belastbaar 
netto-inkomen. — Algemeen. 
— Aandelen. — Vruchtge-
bruik. — Dividenden. — Af-
trek. I, 1879

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Bedrijfsvoorheffing. — 
Niet- doorstorting. — Aan-
sprakelijkheid bestuurders 
of zaakvoerders. — Onrecht-
matige daad. I, 2008

Inkomstenbelastingen. — 
Voorheffingen en belasting-
krediet. — Aanrekening en 
terugbetaling van de voorhef-
fingen. — Bedrijfsvoorhef-
fing. — Vennootschap. — 
Vereffening. — Inhouding 
van de bedrijfsvoorheffing. 
— Begrip. I, 1884

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Aanrekening en terugbeta-
ling van de voorheffingen. — 
Bedrijfsvoorheffing. — Ven-
nootschap. — Vereffening. 
— Ontvangen bedrijfsvoor-
heffing. — Begrip. I, 1884
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Koop. — Onroerend goed. 
— Handhaving en bezit. — 
Deugdelijk bezit. — Periode. 
— Usucapio. I, 1900

Lastgeving. — Cassatieberoep. 
— Burgerlijke zaken. — Ei-
sers. — Ontkentenis van pro-
ceshandeling. — Vordering. 
— Gerechtigden. — Bekrach-
tiging of bevestiging van het 
Cassatieberoep.  I, 2052

Lastgeving. — Herroeping. — 
Tijdstip. I, 1940

Lastgeving. — lasthebber met 
opdracht een goed te verko-
pen. — Verbod om koper te 
worden. — Duur. I, 1940

Lastgeving. — Stilzwijgende 
herroeping. I, 1940

Lening. — Bruiklening of 
commodaat. — Geen ter-
mijn bepaald. — Verplich-
ting tot teruggave. I, 1906

Levensonderhoud. — Bijdrage 
in het onderhoud en de op-
voeding van de kinderen. 
— Buitengewone uitgaven. 
— Overleg tussen de ouders 
en voorafgaand akkoord. — 
Verplichting. I, 1879

Levensonderhoud. — Echt-
scheiding. — Gevolgen t.a.v. 
de personen. — T.a.v. de 
echtgenoten. — Uitkering 
na echtscheiding. — Vast-
stelling. — Ingrijpende 
wijziging in de bestaans-
middelen van de uitkerings-
gerechtigde echtgenoot. — 
Criteria. I, 1960

Maatschappelijk welzijn (open-
bare centra voor). — Beslis-
sing. — Weigering van in-
schrijving. — Weigering van 
maatschappelijke dienst-
verlening.  I, 1907

Maatschappelijk welzijn (open-
bare centra voor). — Be-
slissing. — Weigering van 
maatschappelijke dienst-
verlening. — Voorwaarden. 
— Andere omstandigheden 
als beoogd in artikel 71, 2de 
lid van de wet van 8 juli 
1976. I, 1908

Minderjarigheid. — Problema-
tische opvoedingssituatie. 
— Jeugdbijstand. — Vorde-
ring inzake jeugdbijstand. 
— Beschikking van de jeugd-
rechter. — Beschermings-
maatregel. — Hoger beroep. 
— Uitbreiding of wijziging 
van de oorspronkelijke vor-
dering. — Artikel 807 Ge-
rechtelijk Wetboek. — Toe-
passelijkheid. I, 1863

Misbruik van vertrouwen. — 
Aard. — Tijdstip van vol-
tooiing. I, 2026

Misbruik van vertrouwen. — 
Constitutieve bestanddelen. 
— Ingebrekestelling. I, 2026

Nieuwe vordering. — Beschik-
king betreffende de uitbrei-
ding of wijziging van de 
vordering. — Aard. — Ge-
volg. I, 1927

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Aanspra-
kelijkheid buiten overeen-
komst. — Oorzaak. — Fout 
van het slachtoffer in oorza-
kelijk verband met de eigen 
schade. — Oorzakelijkheid. 
— Maatstaven. I, 2029

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Mis-
bruik van vertrouwen. — 
Aanwezigheid van de con-
stitutieve bestanddelen. 
— Beoordeling van het tijd-
stip van voltooiing. — Op-
dracht van het Hof. — Mar-
ginale toetsing. I, 2026

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Strafza-
ken. — Getuige. — Oproe-
ping. — Verzoek van de 
beklaagde. — Verhoor. — Be-
oordeling van de noodzaak of 
opportuniteit. I, 2022

Onbekwaamverklaring en ge-
rechtelijk raadsman. — Voor-
lopig Bewindvoerder. — 
Verslag met betrekking tot 
de vermogenstoestand en de 
Inkomstenbronnen. — Jaar-
lijkse afrekening. — Over-
zending. — Beperkingen. — 
Oogmerk. I, 2053

Onbekwaamverklaring en ge-
rechtelijk raadsman. — Voor-
lopig Bewindvoerder. — 
Verslag met betrekking tot 
de vermogenstoestand en de 
inkomstenbronnen. — Jaar-
lijkse afrekening. — Over-
zending. — Bestemmelin-
gen. — Beschermde persoon. 
— Onmogelijkheid tot ken-
nisname. — Gevolg. I, 2053

Onbekwaamverklaring en ge-
rechtelijk raadsman. — Voor-
lopig bewindvoerder. — Ver-
slag met betrekking tot de 
vermogenstoestand en de 
inkomstenbronnen. — Jaar-
lijkse afrekening. — Over-
zending. — Bestemmelin-
gen. — Beschermde persoon. 
— Onmogelijkheid tot ken-
nisname. — Vertrouwens-
persoon. — Geen aanwijzing. 
— Gevolg. I, 2053

Onderzoek in strafzaken. — Ar-
rest tot verwijzing naar het 
hof van assisen. — Onmid-
dellijk cassatieberoep. — 
Cassatiemiddel. — Middel 
verwijt het arrest dat het 
de bezwaren niet preciseert 
betreffende de verzwarende 
omstandigheid. — Ontvan-
kelijkheid. I, 1915

Onderzoek in strafzaken. — Be-
eindiging van het gerech-
telijk onderzoek. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Raadkamer. — Indiening 
van een verzoek om bijko-
mende onderzoekshandelin-
gen te verrichten. — Gevolg. 
— Regeling van de rechts-
pleging van rechtswege ge-
schorst. — Verplichting om 
zitting te houden. I, 1974

Onderzoek in strafzaken. — 
Beslissing tot verwijzing. 
— Onregelmatigheid of ver-
zuim. — Gebrek aan motive-
ring. — Begrip. I, 1915

Onderzoek in strafzaken. — Bij-
zondere opsporingsmetho-
den observatie. — Bijzon-
dere opsporingsmethoden 
aangewend vóór de inwer-
kingtreding van de wet van 
6 januari 2003. — Controle 
van de regelmatigheid. — 
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Kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Criteria. I, 1867

Onderzoek in strafzaken. — Bij-
zondere opsporingsmetho-
den observatie. — Bijzon-
dere opsporingsmethoden 
aangewend vóór de inwer-
kingtreding van de wet van 
6 januari 2003. — Controle 
van de regelmatigheid. — 
Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Gebrek aan 
vertrouwelijk dossier. — 
Gevolg. I, 1868

Onderzoek in strafzaken. — Bij-
zondere opsporingsmetho-
den observatie. — Bijzon-
dere opsporingsmethoden 
aangewend vÛÛr de inwer-
kingtreding van de wet van 
6 januari 2003. — Controle 
van de regelmatigheid. — 
Kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Artikel 235ter 
Sv. — Draagwijdte. — Toe-
passing in de tijd. I, 1867

Onderzoek in strafzaken. — 
Onschendbaarheid van de 
woning. — Op heterdaad 
vastgesteld misdrijf. — 
Huiszoeking. — Woning van 
de inverdenkinggestelde. 
— Samenwoonst. — Toe-
stemming van de samenwo-
nende. I, 1921

Onderzoek in strafzaken. — 
Operator van een elektro-
nisch communicatienetwerk 
of verstrekker van een elek-
tronische communicatie-
dienst. — In het buitenland 
gevestigde operator of ver-
strekker. — Procureur des 
Konings. — Vordering tot 
medewerking. — Vordering 
verstuurd aan een in het 
buitenland gelegen adres. — 
Geldigheid. I, 1849

Onderzoek in strafzaken. — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. —  
Bijstand van de advocaat. 
— Advocaat - Onregelmatig 
verhoor wegens afwezigheid 
van de advocaat. — Gevolg. —  
Inaanmerkingneming van het  
verhoor als bewijs. I, 1872

Onderzoek in strafzaken. — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. 
— Bijstand van de advocaat. 
— Onregelmatig verhoor we-
gens afwezigheid van de ad-
vocaat. — Gevolg. — Verkla-
ringen die medebeklaagden 
beschuldigen. — Betwisting 
achteraf van de bekentenis 
en de aangifte. — Inaanmer-
kingneming van het verhoor 
als bewijs. I, 1873

Onderzoek in strafzaken. — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. 
— Verhoor afgenomen in af-
wezigheid van de advocaat. 
— Verklaringen die derden 
beschuldigen. — Regelma-
tigheid van het bewijs t.a.v. 
derden. I, 1873

Onderzoek in strafzaken. — 
Verhoor van personen. — 
Getuige. — BeÎdigd tolk. — 
Vermelding van identiteit 
en hoedanigheid. — Ver-
zuim. — Daadwerkelijk na-
zicht van identiteit en hoe-
danigheid. — Gevolg. I, 2023

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Controle van de 
bijzondere opsporingsme-
thoden observatie. — Ar-
tikel 235ter Sv. — Draag-
wijdte. — Toepassing in de 
tijd. — Controle van obser-
vatie verricht vÛÛr de in-
werkingtreding van de wet 
van 6 januari 2003. I, 1867

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Controle van de 
bijzondere opsporingsme-
thoden observatie. — Ob-
servatie verricht vóór de in-
werkingtreding van de wet 
van 6 januari 2003. — Gebrek 
aan vertrouwelijk dossier. 
— Gevolg. I, 1868

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Controle van de 
bijzondere opsporingsme-
thoden observatie. — Ob-
servatie verricht vóór de in-
werkingtreding van de wet 

van 6 januari 2003. — Con-
trole. — Criteria. I, 1867

Onderzoeksgerechten. — Raad-
kamer. — Regeling van de 
rechtspleging. — Indiening 
van een verzoek om bijko-
mende onderzoekshandelin-
gen te verrichten. — Gevolg. 
— Regeling van de rechts-
pleging van rechtswege ge-
schorst. — Verplichting om 
zitting te houden. I, 1974

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Beslissing die een einde 
stelt aan de strafvordering. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Geen conclusie. — Motive-
ringsplicht. I, 1912

Onderzoeksgerechten. — 
Vreemdelingen. — Adminis-
tratieve maatregel van vrij-
heidsberoving. — Beroep. 
— Raadkamer. — Territori-
ale bevoegdheid. — Verblijf-
plaats. — Begrip. I, 1917

Onderzoeksgerechten. — 
Vreemdelingen. — Wet van 
15 december 1980. — Maatre-
gel tot verwijdering. — Ver-
bod van toegang. — Maatre-
gel van vrijheidsberoving. 
— Beroep bij de rechterlijke 
macht. — Onderzoeksge-
rechten. — Toezicht. — Om-
vang. I, 2038

Openbaar ministerie. — Ope-
rator van een elektronisch 
communicatienetwerk of 
verstrekker van een elek-
tronische communicatie-
dienst. — In het buitenland 
gevestigde operator of ver-
strekker. — Vordering tot 
medewerking. — Vordering 
verstuurd aan een in het 
buitenland gelegen adres. — 
Geldigheid. I, 1848

Openbare orde. — Nieuwe vor-
dering. — Beschikking be-
treffende de uitbreiding of 
wijziging van de vordering. 
— Aard. — Gevolg. I, 1927

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— T.a.v. derden. — Vein-
zing. — Begrip. I, 2041
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Overeenkomst. — Rechten 
en verplichtingen van par-
tijen. — Tussen partijen. 
— Verkoop, overdracht van 
schuldvordering. — Uit-
drukkelijk ontbindend be-
ding. — Toebehoren van de 
schuldvordering. I, 1975

Overeenkomst. — Verbindende 
kracht (niet-uitvoering). — 
Wijziging. — Billijkheid. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter.  I, 1889

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk hof. — Verplichting 
de vraag te stellen. — Ge-
lijkheid en non-discrimina-
tie. — Onderscheid tussen 
personen die zich in dezelfde 
juridische toestand bevin-
den. — Verschillende regels 
van toepassing. I, 1971

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Verplich-
ting van het H o f. — Gren-
zen. — Vraag die geen 
betrekking heeft op het ar-
tikel dat van toepassing is 
op het recht van verhaal van 
de verzekeraar. I, 1945

Raad van state. — Afdeling 
wetgeving. — Verordenend 
besluit. — Advies. — Vrij-
stelling. — Dringende nood-
zakelijkheid. — Begrip. — 
Vertraging bij de omzetting 
van verplichte Europese 
richtlijnen. I, 1967

Raad van state. — Afdeling 
wetgeving. — Verorde-
nend besluit. — Advies. — 
Vrijstelling. — Dringende 
noodzakelijkheid. — Beoor-
deling. — Wettigheidstoet-
sing. — Rechter. — Ver-
plichting. I, 1967

Raad van state. — Afdeling 
wetgeving. — Verordenend 
besluit. — Advies. — Vrij-
stelling. — Dringende nood-
zakelijkheid. — Beoorde-
ling. I, 1966

Recht van verdediging. — 
Burgerlijke zaken. — Ge-
rechtelijk recht. — Rechts-
pleging. — Taak van de 
rechter. — Ambtshalve 

aanvullen van redenen. — 
Voorwaarden.  I, 2075

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Bijstand van 
de advocaat. — Verhoor van 
een verdachte tijdens vrij-
heidsberoving. — Onregel-
matig verhoor wegens af-
wezigheid van de advocaat. 
— Gevolg. — Inaanmerking-
neming van het verhoor als 
bewijs. I, 1873

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Al-
gemene rechtsbeginselen. 
— Beschikkingsbeginsel. — 
Punt in feite of in rechte. 
— Uitdrukkelijk procedure-
akkoord. — Gevolg. — Taak 
van de rechter. — Grens. 
— Bepalingen van openbare 
orde. — Voorwerp van het 
geschil.  I, 2076

Rechtbanken. — Burger-
lijke zaken. — Algemeen. 
— Geschil. — Voorwerp. 
— Uitvoering van de over-
eenkomst. — Rechter. — Be-
slissing. — Afwijzing van de 
vordering. — Nietigheid van 
de overeenkomst. — Strij-
digheid met de openbare 
orde. — Aard. I, 2076

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Land-
verzekeringsovereenkomst. 
— Uitsluitingsbeding. — 
Vervalbeding. — Onder-
scheid. — Beoordeling. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. I, 1979

Rechtbanken. — Burgerlijke 
Zaken. — Algemeen. — Recht 
Van Verdediging. — Taak 
Van De Rechter. — Ambts-
halve Aanvullen Van Rede-
nen. — Voorwaarden. I, 2075

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Allerlei. — Cas-
satieberoep. — Ontkente-
nis van proceshandeling. — 
Vordering. — Gerechtigden. 
— Bekrachtiging of beves-
tiging van het Cassatiebe-
roep. I, 2052

Rechtbanken. — Strafzaken. — 
Algemeen. — Correctionele 
rechtbank. — Bevoegdheid. 

— Territoriale bevoegdheid. 
— Plaats waar de verdachte 
kan worden gevonden. — Be-
grip. I, 1847

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 14. — Cassatieberoep. 
— Termijn bedoeld in arti-
kel 359 Sv. — Schending van 
artikel 14 EVRM. I, 1971

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 14. — Rechtsmid-
delen. — Uitoefeningsvoor-
waarden. I, 1970

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Aantasting door een derde 
van het privéleven van de 
beklaagde. — Recht op een 
eerlijke behandeling van de 
zaak. — Gevolg. I, 2033

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Cassatieberoep. — Straf-
zaken. — Termijnen voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Geen eindbeslis-
sing. — Uitgesteld cassatie-
beroep. — Gevolg. — Recht 
op een eerlijke behandeling 
van de zaak. I, 2036

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Bewijs in strafzaken. — 
Proces-verbaal. — Feiten 
vastgesteld door de verbali-
santen tegen wie strafbare 
feiten zouden zijn gepleegd. 
— Toelaatbaarheid. I, 1966

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Strafzaken. — Onderzoeks-
gerechten. — Regeling van 
de rechtspleging. — Beslis-
sing die een einde stelt aan 
de strafvordering. — Geen 
conclusie. — Motiverings-
plicht. I, 1912
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Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Rechts-
herstel. — Strafverminde-
ring. — Begrip. I, 1962

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. . — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. 
— Bijstand van de advocaat. 
— Onregelmatig verhoor 
wegens afwezigheid van de 
advocaat. — Gevolg. — In-
aanmerkingneming van het 
verhoor als bewijs. I, 1873

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Verhoor van een verdachte 
tijdens vrijheidsberoving. 
— Verhoor afgenomen in af-
wezigheid van de advocaat. 
— Verklaringen die derden 
beschuldigen. — Regelma-
tigheid van het bewijs t.a.v. 
derden. I, 1873

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Verhoor van een verdachte. 
— Bijstand van de advocaat. 
— Onregelmatig verhoor we-
gens afwezigheid van de ad-
vocaat. — Gevolg. — Verkla-
ringen die medebeklaagden 
beschuldigen. — Betwisting 
achteraf van de bekentenis 
en de aangifte. — Inaanmer-
kingneming van het verhoor 
als bewijs. I, 1873

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Artikel 6.3.d. — Getuigen. 
— Oproeping. — Verzoek van 
de beklaagde. — Grenzen. — 
Taak van de rechter. I, 2022

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
Cassatieberoep. — Termijn 
bedoeld in artikel 359 Sv. 
— Schending van artikel 6.3 
EVRM. I, 1970

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
Rechtsmiddelen. — Uitoefe-
ningsvoorwaarden. I, 1970

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 10. — Artikel 10.2. — 
Vrijheid van meningsuiting. 
— Beperkingen. — Apothe-
ker. — Code van plichten-
leer. — Wet. I, 2045

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 10. — Artikel 10.2. — Vrij-
heid van meningsuiting. — 
Beperkingen. — Apotheker. 
— Inmenging. — Noodzaak in 
een democratische samenle-
ving. — Begrip. I, 2046

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Algemeen rechtsbeginsel 
inzake de onpartijdigheid 
van de rechter. — Voorlopige 
hechtenis. — Handhaving. 
— Raadkamer. — Hoger 
beroep. — Kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Grief 
gegrond op het gebrek aan 
onpartijdigheid van de eer-
ste rechter. — Geen proce-
dure tot wraking voorgedra-
gen vóór de aanvang van het 
pleidooi. — Gevolg. I, 1877

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Beschikkingsbeginsel. — 
Punt in feite of in rechte. 
— Uitdrukkelijk procedure-
akkoord. — Gevolg. — Taak 
van de rechter. — Grens. 
— Bepalingen van openbare 
orde. — Voorwerp van het 
geschil. I, 2076

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Overmacht. I, 2014

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Algemene 
rechtsbeginselen. — Be-
schikkingsbeginsel. — Punt 
in feite of in rechte. — Uit-
drukkelijk procedureak-
koord. — Gevolg. — Taak 
van de rechter. — Grens. 
— Bepalingen van openbare 

orde. — Voorwerp van het 
geschil. I, 2076

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Geschil. 
— Voorwerp. — Uitvoe-
ring van de overeenkomst. 
— Rechter. — Beslissing. 
— Afwijzing van de vorde-
ring. — Nietigheid van de 
overeenkomst. — Strijdig-
heid met de openbare orde. 
— Aard.  I, 2076

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Recht van 
verdediging. — Taak van de 
rechter. — Ambtshalve aan-
vullen van redenen. — Voor-
waarden. I, 2076

Redenen van de vonnissen en ar-
resten. — Algemeen. — Straf-
zaken. — Dubbelzinnige mo-
tivering. — Begrip. I, 1919

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — Te-
genstrijdigheid in de moti-
vering. — Begrip. I, 1870

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerechten. — Regeling van 
de rechtspleging. — Beslis-
sing die een einde stelt aan 
de strafvordering. — Recht 
op een eerlijke behandeling 
van de zaak. — Motiverings-
plicht. I, 1912

Rekenhof. — Rechtsmacht. — 
Onderworpen rekenplichti-
gen. I, 1993

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in vorige staat. betaling 
van een meerwaarde. — Bos. 
— Ontbossing. — Niet toe-
passelijkheid van het Bos-
decreet. — Gevolg. I, 1851

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — Al-
gemeen. — Redelijke ter-
mijn. — Overschrijding. 
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— Echtsherstel. — Strafver-
mindering. — Begrip. I, 1962

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — 
Veroordeling tot een poli-
tiestraf. — Hoger beroep van 
de beklaagde alleen. — Ver-
zwaring van de veroorde-
ling. — Wettigheid. I, 2032

Taalgebruik. — Gerechtsza-
ken (wet 15 juni 1935). — In 
hoger beroep. — Strafza-
ken. — Getuige. — Verhoor. 
— Beëdigd tolk. — Ver-
melding van identiteit en 
hoedanigheid. — Verzuim. 
— Daadwerkelijk nazicht 
van identiteit en hoedanig-
heid. — Gevolg. I, 2023

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Alge-
meen. — Aansprakelijkheid 
bestuurders of zaakvoerders. 
— Niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing. — On-
rechtmatige daad. I, 2008

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Duur. — Vijfjarige verja-
ring. — Rechtsvorderingen. 
— Buitencontractuele aan-
sprakelijkheid. — Toepas-
singsgebied. I, 2070

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Erfdienstbaarheid. — Vesti-
ging. — Gaswet. — Vergoe-
ding. — Vordering. — Aard. 
— Gevolg. I, 2070

Verkeersbelasting op motor-
rijtuigen. — Eurovignet. — 
Onderworpen voertuigen. 
— Vereiste bestemming. 
— Voertuig-werktuigma-
chine. I, 1983

Verrijking zonder oorzaak. — 
Waardenschuld. — Burger-
lijk Wetboek. — Artikel 1895. 
— Toepasbaarheid. I, 2040

Vervoer. — Personenvervoer. 
— Openbare dienst. — Ver-
voerwet. — Gelding. I, 1956

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Verzekeringsover-

eenkomst –Vervalbeding. — 
Begrip. I, 1979

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Verzekeringsover-
eenkomst. — Nietigverkla-
ring. — Gevolg.  I, 2065

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Verzekeringsover-
eenkomst. — Uitsluitings-
beding. — Vervalbeding. 
— Onderscheid. — Beoorde-
ling. — Bevoegdheid van de 
rechter. I, 1979

Verzekering. — W. A.M.-ver-
zekering. — Modelovereen-
komst. — Recht van verhaal 
van de verzekeraar. — Toe-
passingsvoorwaarde. — Ge-
volg. I, 1945

Verzekering. — W.A.M.-Ver-
zekering. — Artikel 29bis, 
§ 1, eerste lid en § 2. — Ver-
keersongeval. — Meerdere 
motorrijtuigen betrokken. 
— Verzekeraars. — Slacht-
offer. — Rechthebbenden. 
— Schade. — Verplichting 
tot vergoeding. — Gevolg. 
— Indeplaatsstelling. — 
Regresvordering. — Om-
vang. I, 2081

Verzekering. — W.A.M.-Verze-
kering. — Artikel 29bis, § 1, 
eerste lid en § 4, eerste lid. — 
Verkeersongeval. — Recht-
hebbende van het slachtoffer. 
— Verzekeraar. — Vergoe-
ding. — Gevolg. I, 2081

Verzekering. — W.A.M.-
Verzekering. — Artikel 
29bis, § 4. — Verkeersonge-
val. — Rechthebbende van 
het slachtoffer. — Eigen 
schade. — Vergoeding. — 
Gevolg. I, 2081

Verzekering. — W.A.M.-Verze-
kering. — Artikel 29bis, §§ 4 
en 5. — Verkeersongeval. — 
Schade. — Rechthebbende 
van het slachtoffer alleen 
aansprakelijk. — Gevolg. 
— Verzekeraar. — Vergoe-
ding van de rechthebbende. 
— Regresvordering tegen 
de verzekeraars van andere 
betrokken motorrijtuigen. 
— Grond. — Rechthebbende 
bestuurder. — Gevolg. I, 2081

Verzekering. — W.A.M.-ver-
zekering. — Modelovereen-
komst. — Recht van verhaal 
van de verzekeraar. — Toe-
passingsvoorwaarde. I, 1945

Verzekering. — WAM-Ver-
zekering. — Verzekerings-
overeenkomst. — Nietigver-
klaring. — Gevolg.  I, 2065

Verzekering. — WAM-Ver-
zekering. — Verzekerings-
overeenkomst. — Nie-
tigverklaring. — Gevolg. 
— Verzekerde. — Restitu-
tieplicht. — Omvang. — 
Verzekeraar. — Slachtoffer. 
— Zwakke weggebruiker. 
— Uitgaven op grond van 
art. 29bis WAM 1989. — Voor-
waarde.  I, 2065

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Aanwijzingen 
van schuld. — Verklarin-
gen van de inverdenkingge-
stelde. I, 1919

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Raadkamer. — 
Hoger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Grief gegrond op het gebrek 
aan onpartijdigheid van de 
eerste rechter. — Geen proce-
dure tot wraking voorgedra-
gen vóór de aanvang van het 
pleidooi. — Gevolg. I, 1877

Voorlopige hechtenis. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Afzonderlijke beschikking 
waarbij de voorlopige hech-
tenis wordt gehandhaafd. — 
Titel van vrijheidsberoving. 
— Duur. I, 1870

Vordering in rechte. — Al-
gemene rechtsbeginselen. 
— Beschikkingsbeginsel. — 
Punt in feite of in rechte. 
— Uitdrukkelijk procedure-
akkoord. — Gevolg. — Taak 
van de rechter. — Grens. 
— Bepalingen van openbare 
orde. — Voorwerp van het 
geschil. I, 2076

Vordering in rechte. — Burger-
lijke zaken. — Hoger beroep. 
— Incidentele vordering 
voor het eerst ingesteld in 
hoger beroep. — Geen geding 
met bepaalde partijen. — 
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Geschonden wettelijke bepa-
ling. — Vaststelling. I, 1952

Vordering in rechte. — Burger-
lijke zaken. — Hoger beroep. 
— Vordering tot vrijwaring 
voor het eerst ingesteld 
in hoger beroep tegen een 
andere partij. — Geen vor-
dering tussen die partijen 
ingesteld in eerste aanleg. 
— Ontvankelijkheid. I, 1952

Vordering in rechte. — Min-
derjarige. — Problemati-
sche opvoedingssituatie. — 
Jeugdbijstand. — Vordering 
inzake jeugdbijstand. — 
Beschikking van de jeugd-
rechter. — Beschermings-
maatregel. — Hoger beroep. 
— Uitbreiding of wijziging 
van de oorspronkelijke vor-
dering. — Artikel 807 Ge-
rechtelijk Wetboek. — Toe-
passelijkheid. I, 1863

Vordering in rechte. — Vast-
gestelde termijn. — Over-
macht. — Vastgestelde 
termijn. — Verlenging. — 
Duur. I, 2014

Vordering in rechte. — Voor-
werp. — Uitvoering van de 
overeenkomst. — Rechter. 
— Beslissing. — Afwijzing 
van de vordering. — Nietig-
heid van de overeenkomst. 
— Strijdigheid met de open-
bare orde. — Aard. I, 2076

Vreemdelingen. — Adminis-
tratieve maatregel van 

vrijheidsberoving. — Be-
roep. — Onderzoeksge-
rechten. — Territoriale 
bevoegdheid. — Verblijf-
plaats. — Begrip. I, 1917

Vreemdelingen.— Wet van 
15 december 1980. — Maatre-
gel tot verwijdering. — Ver-
bod van toegang. — Maatre-
gel van vrijheidsberoving. 
— Beroep bij de rechterlijke 
macht. — Onderzoeksge-
rechten. — Toezicht. — Om-
vang. I, 2038

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 62. — Proces-verbaal 
van vaststelling van over-
treding. — Bewijskracht tot 
het tegendeel bewezen is. — 
Klacht tegen de verbalisant. 
— Gevolg. I, 1861

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Uitlegging. 
— Uitleggingswet. — Begrip. 
— Rechter. — Gevolg. I, 1884

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Wettigheid 
van besluiten en verordenin-
gen. — Verordenend besluit. 
— Raad van State. — Afde-
ling wetgeving. — Advies. 
— Vrijstelling. — Dringende 
noodzakelijkheid. — Begrip. 
— Vertraging bij de omzet-
ting van verplichte Euro-
pese richtlijnen. I, 1967

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Wettigheid 

van besluiten en verordenin-
gen. — Verordenend besluit. 
— Raad van State. — Afde-
ling wetgeving. — Advies. 
— Vrijstelling. — Dringende 
noodzakelijkheid. — Beoor-
deling. — Wettigheidstoet-
sing. — Rechter. — Ver-
plichting. I, 1967

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Wettigheid 
van besluiten en verordenin-
gen. — Verordenend besluit. 
— Raad van State. — Afde-
ling wetgeving. — Advies. 
— Vrijstelling. — Dringende 
noodzakelijkheid. — Beoor-
deling. I, 1966

Woonplaats. — Onschendbaar-
heid. — Op heterdaad vast-
gesteld misdrijf. — Huis-
zoeking. — Woning van 
de inverdenkinggestelde. 
— Samenwoonst. — Toe-
stemming van de samenwo-
nende. I, 1921

Wraking. — Algemeen rechts-
beginsel inzake de onpar-
tijdigheid van de rechter. 
— Voorlopige hechtenis. — 
Handhaving. — Raadkamer. 
— Hoger beroep. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Grief gegrond op 
het gebrek aan onpartijdig-
heid van de eerste rechter. 
— Geen procedure tot wra-
king voorgedragen vóór de 
aanvang van het pleidooi. 
— Gevolg. I, 1877
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