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N° 77

1o kamer — 1 februari 2013
(C.11.0583.N)

VerJarING. — BUrGerLIJke ZakeN. — StUItING. — StUItING VaN de 
VerJarING VaN de VorderING tot SchadeVerGoedING teN GeVoLGe VaN eeN 
Beroep tot VerNIetIGING BIJ de raad VaN State.

Uit artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscompta-
biliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot 
schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad 
van State, vloeit voort dat deze wet van 25 juli 2008 niet van toepassing 
is wanneer een definitief geworden rechterlijke beslissing de vordering tot 
schadevergoeding verjaard heeft verklaard  (1).

(V. t. BeLGISche Staat, StaatSSecretarIS Voor moBILIteIt e.a.)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :

1. FeIteN eN procedUreVoorGaaNdeN

De heer W.R., wijlen de echtgenoot van de eiseres, was een aannemer 
van (voornamelijk grote openbare) grond- en wegeniswerken waarvoor 
hij over de nodige erkenningen beschikte. Zijn onderneming was vervol-
gens het voorwerp van drie beslissingen van de Minister van Openbare 
Werken :

— op 3 juli 1980 werd ze gedegradeerd. Alle erkenningen hoger dan 
klasse 6 werden herleid naar klasse 6.

— op 29 december 1982 werden alle erkenningen geschorst.
— op 9 augustus 1983 werd hem medegedeeld dat de schorsing niet werd 

opgeheven.
Door de tweede en de derde beslissing werd zijn bedrijf volledig stil-

gelegd. De drie beslissingen werden vernietigd door de Raad van State 
bij arrest van 26 juni 1987. In een nieuwe ministeriële beslissing van 
29 september 1987 werd hem slechts een beperkte vergunning verleend 
(voor bepaalde categorieën van werken) bij gebrek aan omzet en referen-
ties van uitgevoerde werken. Dit gebrek aan omzet en referenties was, 
volgens de heer R., het gevolg van de drie foutieve beslissingen van de 
Minister van Openbare Werken.

De heer R. dagvaardde de Belgische Staat op 21 februari 1989 voor de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel tot vergoeding van de schade 
veroorzaakt door de foutieve overheidsbeslissingen. Op 29 juni 1990 
overleed hij. Zijn weduwe, de eiseres, hervatte op 16 november 1993 het 
geding.

De Belgische Staat dagvaardde op 15 juni 1999 het Vlaams Gewest in 
tussenkomst en vrijwaring.

  (1)  Zie concl. O.M.
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Op 29 januari 2001 besliste de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
dat de Belgische Staat, ten gevolge van foutieve ministeriële beslis-
singen, gedurende geruime tijd de verdere activiteiten van het aanne-
mersbedrijf onmogelijk heeft gemaakt en veroordeelde de Belgische 
Staat op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tot vergoe-
ding van alle schade door eiseres en/of haar rechtsvoorganger uit dien 
hoofde geleden.

Wat betreft de vordering in tussenkomst en vrijwaring besliste de 
rechtbank dat het Vlaams Gewest gehouden is de Belgische Staat te 
vrijwaren voor alle veroordelingen welke in het kader van huidig geding 
worden uitgesproken.

Het Vlaams Gewest stelde op 22 juni 2001 hoger beroep in tegen het 
vonnis van 29 januari 2001. De eiseres en de Belgische Staat stelden inci-
denteel beroep in.

Bij arrest van 6 maart 2006 besliste het hof van beroep te Brussel dat 
de vordering ingesteld in 1989 door de rechtsvoorganger van de eiseres 
verjaard was  (1).

Het arrest van het hof van beroep te Brussel werd gedeeltelijk vernietigd 
door het cassatiearrest van 20 december 2007  (2). In dat arrest oordeelde 
het Hof dat “door aldus te oordelen zonder na te gaan of de nieuwe 
gevolgen van de schade in redelijkheid te verwachten waren op het ogen-
blik van het ontstaan van de schuldvordering voor de aanvankelijke 
schade, het bestreden arrest niet naar recht de verjaring voor de volle-
dige vordering vaststelt”.

Het arrest van het hof van beroep te Brussel werd vernietigd “in 
zoverre dit oordeelt dat de vordering die door de eiseres werd ingesteld 
voor de nieuwe gevolgen van de schade die optraden na de beslissing van 
de minister van Openbare Werken van 29 september 1987 verjaard is en 
oordeelt omtrent de vorderingen in vrijwaring en omtrent de kosten”.

Aldus diende het hof van beroep te Gent, naar hetwelk de zaak 
verwezen werd, opnieuw te oordelen of dat deel van de vordering al dan 
niet verjaard was.

Bij exploot betekend op 28 juli 2008 dagvaardde eiseres de Belgische 
Staat en het Vlaams Gewest voor dat hof van beroep.

2. Bij het bestreden arrest van 10 februari 2011 oordeelt dat hof van 
beroep te Gent, enerzijds dat de stuitende werking van het annulatie-
beroep bij de Raad van State, zoals ingevoerd bij de wet van 25 juli 
2008, enkel kan worden toegepast op het aspect van de vordering dat 
betrekking heeft op de “nieuwe gevolgen van de schade die optraden na 
de beslissing van de minister van openbare werken van 29 september 
1987”  (3). De wet van 25 juli 2008 kan niet van toepassing zijn in zoverre 

  (1)  Dit met inbegrip van het onderdeel van de vordering dat betrekking heeft op de 
nieuwe gevolgen van de schade die optraden na de beslissing van de minister van open-
bare werken van 29 september 1987.

  (2)  AR C.06.0385.N, AC 2007, nr. 651.
  (3)  Dit is het deel van de vordering dat ingevolge de gedeeltelijke vernietiging van 

het arrest van het hof van beroep te Brussel opnieuw aanhangig is voor de appelrech-
ters.
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het cassatieberoep werd verworpen en de beslissing die de vordering 
verjaard verklaarde definitief is.

Met het eerste cassatiemiddel komt de eiseres op tegen die beslissing.

Anderzijds oordeelt het hof van beroep dat de vordering van de eiseres 
voor de “nieuwe gevolgen van de schade die optraden na de beslissing 
van 29 september 1987” ongegrond is. Die beslissing wordt aangevochten 
door het tweede middel.

3. Het eerste cassatiemiddel voert een schending aan van het artikel 4 
van de Wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en 
de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met 
het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schade-
vergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van 
State (hierna de Wet van 25 juli 2008).

Het eerste lid van dat artikel bepaalt dat deze wet van toepassing is op 
beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State zijn ingediend vóór 
de inwerkingtreding ervan. Krachtens het tweede lid van artikel 4 dat 
op 1 september 2008 in werking trad is deze wet evenwel niet van toepas-
sing wanneer de vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtre-
ding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend. 

Het middel stelt :

“Uit de laatste zin van artikel 4, tweede lid van de Wet van 25 juli 
2008 volgt dat deze Wet wel van toepassing is wanneer de vordering tot 
schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard is 
verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing doch waar-
tegen een voorziening in cassatie werd ingediend.

Het loutere feit van een tijdige voorziening in cassatie is bijgevolg 
voldoende opdat aan de schorsende werking van een beroep tot vernieti-
ging bij de Raad van State gevolg zou worden gegeven.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aangezien eiseres een tijdig cassatieberoep had ingesteld tegen het 
arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 maart 2006 die haar vorde-
ring verjaard had verklaard, is niet voldaan aan de uitsluitinggrond 
vervat in het tweede lid van artikel 4, tweede lid, in fine en is de Wet van 
25 juli 2008 dus wel degelijk van toepassing op alle aspecten van onder-
havige zaak ongeacht of het cassatieberoep tot verbreking heeft geleid 
of niet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Door bovenop de wettelijke voorwaarde van een ingestelde voorziening 
in cassatie, ook een voorziening in cassatie te vereisen ‘dat’ tot een 
verbreking aanleiding geeft, voegen de appelrechters een voorwaarde 
toe aan de wettekst van artikel 4 van de Wet van 25 juli 2008 en schenden, 
mitsdien, artikel 4 van de Wet van 25 juli 2008.”

4. Ik ben van mening dat het middel faalt naar recht.

Uit artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 vloeit immers voort dat de 
wet niet van toepassing is wanneer een definitief geworden rechterlijke 
beslissing de vordering tot schadevergoeding verjaard heeft verklaard.
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De interpretatie die de eiseres aan artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 
geeft, kan niet worden gevolgd. In zoverre het cassatieberoep bij arrest 
van 20 december 2007 was verworpen, was de beslissing van het hof van 
beroep te Brussel over de verjaring van de vordering definitief geworden 
en was de verjaring van de vordering definitief vastgesteld vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. De wetgever had niet de bedoeling 
dat teruggekomen zou kunnen worden op wat definitief werd beslist. 
Dat blijkt duidelijk uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 
25 juli 2008, zoals ook aangehaald door het Grondwettelijk Hof, dat ervan 
uitgaat dat de wet van 25 juli 2008 niet van toepassing is wanneer de 
vordering tot schadevergoeding verjaard is verklaard bij een definitief 
geworden gerechtelijke beslissing  (1).

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 september 2009, 
nr. 151/2009, waarbij het beroep tot vernietiging van artikel 4, tweede 
lid, van de wet van 25 juli 2008, werd verworpen  (2) stelt :

“B.1.1. De wet van 25 juli 2008 “tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit 
met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schade-
vergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van 
State” (hierna : de wet van 25 juli 2008) voorziet in een regeling waarbij 
de verjaringstermijn van een vordering tot herstel van de schade veroor-
zaakt door een vernietigde administratieve handeling wordt gestuit als 
gevolg van het instellen van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad 
van State.

B.1.2. Artikel 4 van de wet van 25 juli 2008, die de inwerkingtreding van 
die regeling betreft, bepaalt : 

“Deze wet is van toepassing op beroepen tot vernietiging die bij de 
Raad van State zijn ingediend vóór de inwerkingtreding ervan.

Zij is evenwel niet van toepassing wanneer de vordering tot schadever-
goeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij 
een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatie-
beroep is ingediend”

B.1.3. Het beroep tot vernietiging is gericht tegen het tweede lid van 
het voormelde artikel 4. 

B.2. Volgens de verzoekende partij schendt die bepaling de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet, omdat zij een verschil in behandeling doet 
ontstaan tussen, enerzijds, de personen wier vordering tot schadevergoe-
ding vóór de inwerkingtreding van de wet verjaard is verklaard bij een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep 
is ingesteld en, anderzijds, de personen wier vordering tot schadevergoe-
ding vóór de inwerkingtreding van de wet niet verjaard is verklaard bij 
een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatie-
beroep is ingesteld. 

B.3.1. Wat de inwerkingtreding van de wet betreft, bepaalde artikel 3 
van het oorspronkelijke wetsvoorstel dat tot de wet van 25 juli 2008 heeft 

  (1)  Arrest nr. 3/2011, 13 januari 2011 ; arrest nr. 49/2010, 29 april 2010 ; arrest nr. 31/2010, 
30 maart 2010, arrest nr. 202/2009, 23 december 2009, arrest nr. 151/2009, 30 september 2009.

  (2)  De onderstreping is toegevoegd.
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geleid dat de inwerkingtreding van de wet niet tot gevolg heeft dat een 
nieuwe verjaringstermijn begint te lopen “wanneer de rechtsvordering 
tot vergoeding van schade verjaard is vóór de inwerkingtreding van deze 
wet”  (1).

B.3.2. In de Senaat werd een amendement aangenomen dat het voorge-
stelde artikel 3 verving door de volgende tekst :

“De wet is van toepassing op de bestaande rechtsgeschillen in de 
mate ze niet beslecht werden bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing”  (2).

De toelichting bij dat amendement verwijst, enerzijds, naar artikel 11 
van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-
fende de verjaring en, anderzijds, naar het arrest nr. 98/2003 van 2 juli 
2003 van het Hof “waarbij het Arbitragehof, op een prejudiciële vraag 
gesteld door het hof van beroep te Bergen, duidelijk stelde dat een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest een objectief aanknopings-
punt vormt en aldus niet discriminerend is”  (3).

B.3.3. De Raad van State merkte evenwel het volgende op met betrek-
king tot de door de Senaat aangenomen tekst :

“Om de bedoeling van de wetgever weer te geven, zoals ze thans blijkt 
uit de besprekingen in de Senaat, zou artikel 3 zo moeten worden aange-
past dat de personen die op het arrest van de Raad van State hebben 
gewacht, de mogelijkheid krijgen om voor de burgerlijke rechter nog 
op te treden wanneer het arrest is uitgesproken (of ter kennis gebracht) 
op een datum die valt binnen een kortere termijn dan de wettelijke 
verjaringstermijn”  (4).

B.3.4. In antwoord hierop heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers 
een amendement aangenomen dat overeenkomt met de bestreden bepa-
ling. Dat amendement werd als volgt verantwoord :

“In dit amendement wordt artikel 3 opnieuw geformuleerd teneinde 
te trachten rekening te houden met de opmerkingen van de Raad van 
State over het gebrek aan duidelijkheid ervan. De wet is van toepassing 
verklaard op beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State zijn 
ingediend vóór de inwerkingtreding ervan. Ofwel is het beroep nog steeds 
aanhangig en in dit geval stuit het de verjaring tot het tijdstip waarop 
de Raad van State de beslissing uitspreekt, ofwel is er reeds uitspraak 
gedaan over het beroep en in dit geval is een nieuwe verjaringster-
mijn beginnen te lopen vanaf het tijdstip waarop de Raad van State de 
beslissing heeft uitgesproken en kan de verjaringstermijn al dan niet 
verstreken zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet.

De toepassing van de wet kan evenwel niet tot gevolg hebben dat een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing, waarmee de burgerrechtelijke 
vordering verjaard is verklaard en waartegen geen cassatieberoep is 
ingediend, ter discussie wordt gesteld”  (5). 

  (1)  Parl. St., Senaat, B.Z. 2007, nr. 4-10/1, 6.
  (2)  Parl. St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/2, 2, en nr. 4-10/3, 17.
  (3)  Parl. St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, 15.
  (4)  Advies nr. 44.302/2 van 29 april 2008, Parl. St., Kamer, 2007-2008, doc. 52-0832/004, 13.
  (5)  Parl. St., Kamer, 2007-2008, doc. 52-0832/005, 3-4.
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B.4. Met artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 wenst de wetgever te verzekeren 
dat de nieuwe wet van toepassing zou zijn op “hangende” zaken, alsmede 
op “de zaken waarbij men bij de inwerkingtreding van de nieuwe rege-
ling minder dan 5 jaar is verwijderd van het vernietigingsarrest van de 
Raad van State”  (1), zonder dat het evenwel “mogelijk [is] beslissingen die 
in kracht van gewijsde zijn gegaan op losse schroeven te zetten”  (2). Uit de 
bestreden bepaling vloeit dan ook voort dat de wet niet van toepassing is 
wanneer een definitief geworden rechterlijke beslissing de vordering tot scha-
devergoeding verjaard heeft verklaard. 

B.5.1. Het in B.2 vermelde verschil in behandeling dat uit die bepaling 
voortvloeit, is redelijk verantwoord gelet op het fundamentele beginsel 
van onze rechtsorde dat de rechterlijke beslissingen niet kunnen worden 
gewijzigd dan ingevolge de aanwending van rechtsmiddelen. Bijgevolg 
kan de wet niet van toepassing zijn wanneer een definitief geworden rechter-
lijke beslissing een vordering tot schadevergoeding verjaard heeft verklaard. 

B.5.2. Het feit dat uit de bestreden bepaling voortvloeit dat de wet wel 
van toepassing kan zijn op vorderingen tot schadevergoeding die vóór de 
inwerkingtreding van de wet verjaard zijn verklaard bij een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing waartegen cassatieberoep is ingesteld, 
doet geen afbreuk aan het voorgaande. Gelet op dat cassatieberoep is er 
immers nog geen sprake van een definitief geworden rechterlijke beslissing.

B.6. het middel is niet gegrond”.
5. Het tweede middel voert een schending aan van artikel 149 van de 

Grondwet en van de artikelen 1382, 1383, en 2262bis  (3) van het Burgerlijk 
Wetboek ;

Tevergeefs echter, want het middel komt op tegen de feitelijke beoorde-
ling door de appelrechters dat de beslissing van 29 september 1987 de logi-
sche en voorspelbare uitkomst was van de gevolgen die de vernietigde 
beslissingen van 1980, 1982 en 1983 hadden teweeggebracht en dat deze 
beslissing op zichzelf geen verzwaring/vergroting van de schade heeft 
teweeggebracht. 

Het middel is derhalve niet ontvankelijk.
6. Conclusie : verwerping.

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 10 februari 2011 op verwijzing na arrest van dit Hof van 
20 december 2007.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 27 november 2012 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

  (1)  Parl. St., Senaat, 2007-2008, nr. 4-10/3, 12.
  (2)  Ibid., 13.
  (3)  Zoals in voege na de Wetswijziging van 10 juni 1998.
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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

Eerste middel

1. Artikel 4, eerste lid, van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de 
vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernie-
tiging bij de Raad van State, bepaalt dat deze wet van toepassing is op 
beroepen tot vernietiging die bij de Raad van State zijn ingediend vóór 
de inwerkingtreding ervan. Krachtens het tweede lid van artikel 4 is 
deze wet evenwel niet van toepassing wanneer de vordering tot schade-
vergoeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard 
bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassa-
tieberoep is ingediend.

2. Uit deze bepaling vloeit voort dat de wet van 25 juli 2008 niet van 
toepassing is wanneer een definitief geworden rechterlijke beslissing de 
vordering tot schadevergoeding verjaard heeft verklaard.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat de wet van 25 juli 2008 van toepas-
sing is ook al is het cassatieberoep tegen een rechterlijke beslissing 
waarbij de vordering verjaard werd verklaard, verworpen vóór de inwer-
kingtreding van de wet, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

1 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de 
heer De Baets.

N° 78

1o kamer — 1 februari 2013
(C.12.0205.N)

aaNSprakeLIJkheId BUIteN oVereeNkomSt. — Schade. — 
BeGrIp. VormeN. — BeNadeeLde. — VoordeeL. — SchadeVerGoedING. — 
BedraG. — toerekeNING.

Wanneer de fout een voordeel oplevert voor de benadeelde, moet dit voor-
deel in de regel worden toegerekend op het bedrag van de schadevergoeding 
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wanneer de benadeelde zonder de fout niet had genoten van het voordeel ; 
dit voordeel kan bestaan uit een besparing voor de benadeelde  (1). (Artt. 
1382 en 1383 BW).

(BeFLex B.V.B.a. t. aG INSUraNce N.V.)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :

1. Het bestreden vonnis wijst de vordering van de eiseres tot terug-
betaling, door de verweerster, van de door haar betaalde kosten om in 
de vervanging van haar zaakvoerder, de Heer B., ten gevolge van een 
verkeersongeval te Ruislede op 13 januari 2006 ernstig gekwetst, te voor-
zien, af als ongegrond en veroordeelt de eiseres tot de gerechtskosten. 
De verweerster werd wel veroordeeld tot vergoeding van de zaakvoerder 
wegens zijn inkomstenverlies.

De eiseres koos er namelijk voor haar zaakvoerder, in de periode van 
zijn inactiviteit, geen bezoldigingen toe te kennen. 

Het vonnis beslist dat dit een voordeel is dat in mindering van de vergoe-
ding van de schade wegens die aan de derden betaalde kosten moet worden 
gebracht. Daar het bedrag van die besparing evenwel groter is dan dat 
van die kosten wordt de vordering afgewezen. 

2. Het cassatiemiddel voert een schending aan van de artikelen 1319, 
1320, 1321, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Het bevat drie 
grieven.

3. Volgens de eerste grief mag een uitgespaarde uitgave slechts toege-
rekend worden op de aan de eiseres toekomende schadeloosstelling zo 
deze een voordeel oplevert, maar is dit niet het geval nu de uitgaven 
van de vereiste prestaties om haar onderneming te bestendigen door 
de eiseres gedragen werden en m.a.w. die blootgestelde kosten in haar 
hoofde verhinderen dat zij een voordeel zou hebben genoten ten opzichte 
van de situatie waarin het ongeval niet gebeurd was. Aldus laten de door 
het bestreden vonnis vastgestelde feiten, dat de eiseres de prestaties die 
haar zaakvoerder niet kon verrichten door derden tegen betaling liet 
verrichten en dat de eiseres de bezoldigingen voor die prestaties aan 
haar zaakvoerder niet nog eens betaalde, niet toe daaruit wettig af te 
leiden dat de eiseres enig “voordeel” genoot en derhalve geen schade in 
de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerkijk Wetboek leed 
(Schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Deze grief kan niet worden aangenomen.
De artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplichten 

degene die door zijn fout schade heeft veroorzaakt tot integrale scha-
devergoeding. Dit betekent dat de benadeelde moet worden terugge-
plaatst in de toestand waarin hij zou gebleven zijn indien de fout niet 
was begaan.

Een onrechtmatige daad kan echter ook voor de benadeelde een voordeel 
opleveren, zoals de memorie van antwoord daarvan voorbeelden geeft, 
bv. de “besparing” van normale uitgaven voor persoonlijk onderhoud 

  (1)  Zie concl. O.M.
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van een slachtoffer ten gevolge van zijn verblijf in het ziekenhuis(1)  (1). 
In dat geval dient de waarde van dit voordeel te worden toegerekend op 
het bedrag van de schadevergoeding. Maar ook hier moet uiteraard het 
“rechtmatig alternatief” in acht genomen worden : slechts wanneer de 
benadeelde zonder de fout van het voordeel niet zou genoten hebben kan 
dat voordeel verrekend worden.

In het vonnis wordt dan ook naar recht de besparing, ingevolge het 
niet betalen van de bezoldiging van de zaakvoerder van de eiseres, afge-
trokken van de vergoeding verschuldigd wegens het aan derden betaalde 
bedrag, op grond dat die bezoldiging niet werd betaald omdat de zaak-
voerder geen prestaties kon verrichten ten gevolge van het ongeval : 
zonder ongeval zou die bezoldiging betaald zijn en had de eiseres geen 
voordeel.

4. Volgens een tweede grief levert een uitsparing van een uitgave, die 
het rechtstreeks gevolg is van een onrechtmatige daad, geen voordeel 
op dat toegerekend mag worden op de schadeloosstelling, wanneer die 
uitsparing gedwongen of ongewenst is omdat het slachtoffer deze uitspa-
ring helemaal niet wilde doen. Hieruit zou volgen dat die aftrok niet 
wettig verantwoord is op het enkel motief dat dit een gevolg is van het 
ongeval, zonder dat wordt vastgesteld dat die uitsparing het rechtstreeks 
gevolg is van het ongeval en daarbij uit te sluiten dat eiseres die uitspa-
ring zonder het ongeval helemaal niet wenste te doen (Schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Deze grief mist feitelijke grondslag : het vonnis stelt wel degelijk vast 
dat die uitsparing het rechtstreeks gevolg is van het ongeval. Het vonnis 
gaat ook over tot de bedoelde uitsluiting (door beoordeling van het 
“rechtmatig alternatief”) : de appelrechters oordelen dat de eiseres in 
2006 voldoende inkomsten had om de bezoldiging van haar zaakvoerder 
uit te betalen en dat ook in de volgende jaren deed, maar dat in 2006 niet 
deed omdat haar zaakvoerder geen of weinig prestaties kon leveren in 
dat jaar ingevolge het ongeval. Aldus sluiten ze uit dat de eiseres deze 
besparing zonder het ongeval niet wenste te doen.

5. Volgens de derde grief wordt een voordeel dat niet het rechtstreeks 
gevolg is van de onrechtmatige daad, maar van een gedraging van het 
slachtoffer in het raam van door hem genomen schade beperkende maat-
regelen niet toegerekend op de schadeloosstelling in de mate zij wat rede-
lijk mag verwacht worden overschrijdt. Hieruit volgt dat het bestreden 
vonnis, dat enkel heeft kunnen beslissen dat eiseres geen reden opgaf 
voor de niet-uitbetaling van de bezoldiging in 2006, dan met misken-
ning van de bewijskracht van de aangehaalde passus uit de besluiten van 
de eiseres, die daarvoor wel een reden opgeeft (Schending van de arti-
kelen 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), zijn beslissing, 
dat de besparing, door die niet-uitbetaling van de bezoldiging in 2006, 
dient afgetrokken te worden van de kosten die de eiseres betaald heeft 
aan derden voor de prestaties die haar zaakvoerder niet kon verrichten, 
niet wettig verantwoordt op het enkel motief dat dit een gevolg is van 
het ongeval, terwijl de uitsparing het gevolg is van het optreden van de 

  (1)  Cass. 14 maart 1979, RW 1979-80, 1865.
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eiseres zelf, die haar liquiditeit niet in het gedrang wenste te brengen bij 
het bestendigen van haar onderneming (Schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Deze grief kan evenmin slagen.
De eiseres voerde desbetreffend in haar regelmatig, op 3 mei 2001 

ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge neergelegde 
conclusie aan :

“Daarenboven heeft de Eerste Rechter ten onrechte besloten alsdat 
(eiseres) besparingen heeft gerealiseerd die in oorzakelijk verband 
zouden staan met het ongevalsgebeuren. Het is niet omdat (eiseres), al 
dan niet in samenspraak met de heer B. B., beslist zou hebben om (voor-
lopig) geen bezoldigingen uit te keren aan de heer B. B. (bv. teneinde de 
liquiditeiten van de onderneming — in het licht van de uitzonderlijke 
uitgaven van interim management — niet in het gedrang te brengen) dat 
er een oorzakelijk verband is tussen deze (voorlopige) ‘besparingen’ en 
het ongevalsgebeuren, welke besparingen vervolgens in rekening zouden 
moeten worden gebracht op de toe te kennen schadevergoeding.

(Verweerster) stelt zelf in besluiten d.d. 27/12/2010, p. 9 en besluiten 
d.d. 14/03/2011, p. 14 : ‘Immers, het niet uitbetalen van de contractueel 
vastgelegde vergoeding voor de zaakvoerder, is een eigen beslissing van 
(eiseres), die geenszins was ingegeven door het ongeval.’

Er kan aldus slechts akte worden genomen van het feit dat ook 
(verweerster) van oordeel is dat er geen oorzakelijk verband is tussen 
deze beweerde ‘besparingen op bezoldigingen’ en het ongevalsgebeuren. 
Waarom zouden zulke ‘besparingen’ dan in mindering van de schade-
vergoeding moeten worden gebracht, temeer de gevorderde schade hier 
niets van doen heeft met minder winst of meer verlies, dan wel inkom-
stenverlies, doch alleen met redelijke en verantwoorde uitgaven ter 
bestendiging van de onderneming ?”

Uit deze passage blijkt dat de eiseres wel een reden opgaf voor de niet-
uitbetaling van de bezoldiging in 2006, meer bepaald “teneinde de liquidi-
teiten van de onderneming — in het licht van de uitzonderlijke uitgaven 
van interim management — niet in het gedrang te brengen” bij het 
bestendigen van de onderneming.

Deze grief is niet ontvankelijk daar ze niet tot cassatie kan leiden. 
De beslissing is namelijk niet enkel gesteund op grond dat de eiseres 

geen reden opgeeft voor het niet betalen van de bezoldiging maar ook op 
de bij de bespreking van de tweede grief vermelde en voldoende gronden 
m.b.t. de betaling van de bezoldiging tijdens de overige jaren. 

Minstens berust deze grief op een onvolledige lezing van het vonnis en 
mist ze aldus feitelijke grondslag.

6. 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 Brugge van 17 november 2011.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 27 november 2012 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

1. Diegene die door zijn fout aan een ander schade berokkent, is over-
eenkomstig de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek verplicht deze 
schade te vergoeden, wat inhoudt dat de benadeelde wordt terugge-
plaatst in de toestand waarin hij zou gebleven zijn indien de fout niet 
was begaan.

Wanneer de fout een voordeel oplevert voor de benadeelde, moet dit 
voordeel in de regel worden toegerekend op het bedrag van de schadever-
goeding wanneer de benadeelde zonder de fout niet had genoten van het 
voordeel. Dit voordeel kan bestaan uit een besparing voor de benadeelde.

2. De appelrechters oordelen dat :
— de zaakvoerder van de eiseres door het ongeval zijn dagdagelijkse 

activiteiten in 2006 niet heeft kunnen verrichten ;
— de eiseres de prestaties van haar zaakvoerder tegen betaling heeft 

laten verrichten door derden ;
— de eiseres de bezoldiging van de zaakvoerder in 2006 niet heeft 

betaald omdat hij door het ongeval geen prestaties kon verrichten.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres gerech-

tigd is op vergoeding van de betalingen aan de derden onder aftrek van 
de besparing ingevolge de niet-betaling van de bezoldiging van haar 
zaakvoerder, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters niet vast-

stellen dat de besparing het gevolg is van het ongeval, berust het op een 
onjuiste lezing van het vonnis en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

5. Met hun oordeel dat de eiseres in 2006 voldoende inkomsten had om 
de bezoldiging van haar zaakvoerder te betalen en de voorgaande en 
volgende jaren telkens de bezoldiging wel werd uitgekeerd, maar zij deze 
in 2006 niet heeft betaald omdat haar zaakvoerder geen of weinig presta-
ties kon leveren in dat jaar ingevolge het ongeval, nemen de appelrech-
ters aan dat de besparing een gevolg is van het ongeval.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. De eiseres heeft in conclusie aangevoerd dat het niet is omdat zij, 

al dan niet in samenspraak met haar zaakvoerder, beslist zou hebben 
om geen bezoldigingen uit te keren, bijvoorbeeld teneinde de liquidi-
teiten van de onderneming, in het licht van de uitzonderlijke uitgaven 
van interim management, niet in het gedrang te brengen, dat er een 
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oorzakelijk verband is tussen deze besparingen en het ongeval, en dat de 
verweerster in conclusie ook heeft gesteld dat het niet-uitbetalen van 
de bezoldiging een eigen beslissing van de eiseres is, die niet ingegeven 
was door het ongeval.

7. De appelrechters oordelen dat de besparing ingevolge de niet-uitbe-
taling van de bezoldiging aan haar zaakvoerder niet alleen in mindering 
moet gebracht worden van de schadevergoeding omdat de eiseres geen 
reden opgeeft van deze niet-betaling. Zij oordelen ook dat de eiseres in 
2006 voldoende inkomsten had, de voorgaande en volgende jaren telkens 
de bezoldiging wel werd uitgekeerd en de niet-betaling van de bezoldi-
ging het gevolg is van het feit dat de zaakvoerder geen prestaties kon 
leveren ingevolge het ongeval.

Het middel berust in zoverre op een onvolledige lezing van het vonnis 
en mist mitsdien feitelijke grondslag.

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

1 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer 
Geinger.

N° 79

1o kamer. — 1 februari 2013
(C.12.0272.N)

VerZekerING. — LaNdVerZekerING. — oNroereNd Goed. — oVer-
dracht. — BeëINdIGING VaN de VerZekerINGSoVereeNkomSt op VerZoek VaN de 
VerZekerINGNemer-oVerdraGer. — teGeNwerpeLIJkheId aaN de oVerNemer.

In geval van overdracht onder de levenden van een onroerend goed kan de 
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst op verzoek van de verzekering-
nemer-overdrager na het verlijden van de authentieke akte maar vóór het 
verstrijken van de termijn van drie maanden, niet worden tegengeworpen 
aan de overnemer die aanspraak maakt op de verzekeringsdekking voor een 
schadegeval dat zich in die periode heeft voorgedaan  (1). (Art. 57, § 1, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(dexIa VerZekerINGeN BeLGIë N.V. t. V. e.a.)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :

1. Bij authentieke akte van 19 mei 2008 hebben de echtgenoten F.-G. 
(hierna : de verkopers) hun woning gelegen te (…) verkocht aan de 
verweerders, ieder voor de onverdeelde helft.

  (1)  Zie concl. O.M.
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In de nacht van 1 op 2 juni 2008 is het pand door brand geteisterd.
De eiseres tot cassatie was op het ogenblik van het verlijden van de 

authentieke akte brandverzekeraar van de verkopers.
Voorafgaand aan de brand, op 24 mei 2008, hadden de verkopers de 

eiseres verzocht de verzekeringsovereenkomst met betrekking tot het 
verkochte pand te vernietigen, wegens de verkoop.

Tussen de verweerders en de eiseres is een geschil ontstaan over de 
vraag of eiseres gehouden is dekking te verlenen aan de verweerders, 
kopers van het verkochte onroerende goed voor de brandschade die zich 
heeft voorgedaan naar aanleiding van de brand in de nacht van 1 op 2 juni 
2008. De verweerders vorderden voor de rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt de veroordeling van de eiseres tot het verlenen van dekking voor 
de brandschade aan het pand (…), op grond van artikel 57, § 1 van de Wet 
van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst.

De eiseres heeft haar gehoudenheid tot het verlenen van dekking 
betwist, op grond van het verweer dat de verzekeringsovereenkomst 
op het tijdstip van het schadegeval niet meer bestond ingevolge de 
consensus tussen de eiseres en de verkopers over de vernietiging van de 
verzekeringsovereenkomst op 24 mei 2008, en dit wegens de verkoop.

De eerste rechter oordeelt dat de eiseres door de verzekeringsover-
eenkomst te vernietigen op 24 mei 2008 heeft gehandeld in strijd met 
artikel 57, § 1 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsover-
eenkomst.

De eiseres stelde tegen dit vonnis hoger beroep in. Volgens haar was de 
kern van het geschil de vraag of de overnemer, spijts de vernietiging van 
het contract, aanspraak kon maken op de dekking. Zij voerde in hoofd-
zaak aan dat artikel 57, § 1 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverze-
keringsovereenkomst niet bepaalt dat de verzekeraar aan de overnemer 
dekking moet verlenen gedurende drie maanden indien de overeenkomst 
vóór het schadegeval niet meer bestaat. Hierdoor kon er aan de overne-
mers immers geen dekking worden verleend.

Het hof van beroep wijst die zienswijze van de eiseres echter af en 
bevestigt het aangevochten vonnis in zoverre het oordeelt dat de vernie-
tiging op 24 mei 2008 door de eiseres van de brandverzekeringspolis bij 
haar afgesloten door de verkopers, niet tegenstelbaar is aan de verweer-
ders, en zegt voor recht dat de eiseres gehouden is dekking te verlenen 
voor de brandschade die het gevolg is van de brand ontstaan aan het 
pand (…) in de nacht van 1 op 2 juni 2008.

De appelrechters oordelen dat de verzekeraar (eiseres) op grond van 
artikel 57, § 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst gehouden blijft 
dekking te verlenen aan de kopers (verweerders) voor het schadegeval 
dat plaatsvond binnen de drie maanden na de datum van het verlijden 
van de authentieke akte en dit niettegenstaande de beëindiging van de 
verzekeringsovereenkomst vóór het schadegeval.

2. Volgens de eiseres is die beslissing onwettig.
Het cassatiemiddel voert de schending aan van de artikelen 1134 en 1165 

van het Burgerlijk Wetboek en 57, § 1 van de Wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomst.
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Het eerste lid van dat art. 57, § 1 bepaalt dat in geval van overdracht 
onder de levenden van een onroerend goed, de verzekering van rechts-
wege eindigt drie maanden na de datum van het verlijden van de authen-
tieke akte.

Het tweede lid bepaalt dat de aan de overdrager verleende dekking 
blijft gelden voor de overnemer tot het verstrijken van de in het eerste 
lid bedoelde termijn, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van 
een andere overeenkomst. 

Het middel stelt de vraag aan de orde of de koper van een onroerend 
goed aanspraak kan maken op de verzekeringsdekking voor een schade-
geval dat zich heeft voorgedaan minder dan drie maand na het verlijden 
van de authentieke akte, ook al werd de verzekeringsovereenkomst vóór 
het schadegeval op verzoek van de verkoper beëindigd.

3. De eiseres voert in de eerste plaats aan dat de Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst alleen de partijen bij de overeenkomst beschermt en 
niet derden, zoals de verweerders, die dan ook geen “beschermde partij” 
zouden kunnen zijn (zie nr. 2 van de voorziening). 

Dit argument overtuigt niet. De brandverzekering is weliswaar geen 
verplichte verzekering, maar de wetgever koppelt aan die verzekering 
wel een verplichte dekking (gedurende een termijn van drie maanden 
vanaf het verlijden van de authentieke akte) ten behoeve van derden, nl. 
de overnemers van het verzekerde onroerend goed. De overnemers zijn 
geen verzekeringnemers, maar vanaf het verlijden van de akte zijn zij 
wel verzekerden. Het gaat om een wettelijk verplichte uitbreiding van 
de dekking ten behoeve van derden. 

Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereidingsstukken, beoogt deze 
bepaling de verzekeringsdekking die bestaat op het ogenblik van het 
verlijden van de authentieke akte te laten voortduren gedurende drie 
maanden, in het belang van zowel de overnemer als de overdrager.

Hieruit volgt dat een beëindiging van de verzekeringsovereenkomst 
op verzoek van de verzekeringnemer-overdrager na het verlijden van 
de authentieke akte maar vóór het verstrijken van de termijn van 
drie maanden, niet kan worden tegengeworpen aan de overnemer die 
aanspraak maakt op de verzekeringsdekking voor een schadegeval dat 
zich in die periode heeft voorgedaan.

De Wet Landverzekeringsovereenkomst bevat trouwens nog meer 
bepalingen die andere personen dan de partijen bij de verzekeringsover-
eenkomst dwingend beschermen (bv. de artikelen 68, 86-87 en 121).

4. De eiseres stelt voorts dat de dekking aan de overnemer slechts is 
verschuldigd indien de verzekeringsovereenkomst nog bestaat op het 
ogenblik van het schadegeval (voorziening nr. 3 en nr. 5.2). Daarenboven 
zou artikel 57, § 1 niet uitsluiten dat de partijen de verzekeringsovereen-
komst kunnen beëindigen voordat drie maanden sinds het verlijden van 
de akte zijn verstreken (nr. 4 en nr. 5.1). Wanneer de partijen de verze-
keringsovereenkomst aldus hebben beëindigd voor het schadegeval, zou 
de overnemer dan ook de verzekeringsprestatie niet kunnen opeisen 
(nr. 5.2). Volgens de eiseres geniet de derde-koper van het onroerend 
goed geen absolute, dwingende bescherming door de Wet Landverzeke-
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ringsovereenkomst en kan hij niet inroepen dat de beëindiging–vernie-
tiging van de polis vóór het schadegeval hem niet kan worden tegenge-
worpen (nr. 6).

Deze interpretatie druist in tegen de bescherming die met artikel 57, 
§ 1 Wet Landverzekeringsovereenkomst wordt beoogd. Uit de parlemen-
taire voorbereiding blijkt dat de wetgever de verzekeringsdekking wilde 
laten voortbestaan gedurende een vaste termijn van drie maand vanaf 
het verlijden van de authentieke akte. In de memorie van toelichting 
wordt erop gewezen dat de overdracht van een onroerend goed pas kan 
worden tegengeworpen aan derden na de overschrijving van de authen-
tieke akte. Daaruit volgt dat er tussen het verlijden van de authen-
tieke akte en het tijdstip waarop de overdracht kan worden tegenge-
worpen aan derden, een tijdvak ligt waarin zowel de overdrager als de 
overnemer een, overigens onderscheiden, verzekerbaar belang hebben, 
voor de eerste zijn aansprakelijkheid als houder van het goed, voor de 
tweede zijn eigendomsrecht. De wetgever vond het daarom “normaal dat 
in die overgangstijd de dekking van de verzekering loopt ten behoeve 
van beide houders van een verzekerbaar belang”. Enkel wanneer de over-
nemer op grond van een andere overeenkomst reeds een gelijkaardige 
dekking geniet, is de uitbreiding van de dekking niet van toepassing. 
Met deze uitzondering wilde de wetgever vermijden dat een situatie van 
dubbele verzekering zou ontstaan  (1).

5. Het standpunt van de eiseres sluit aan bij bepaalde doctrine die 
van oordeel is dat de verzekeraar alle excepties uit de verzekerings-
overeenkomst aan de overnemer kan tegenwerpen, dus ook de beëindi-
ging ervan. Die tegenwerpbaarheid zou volgen uit het feit dat het gaat 
om een beding ten guste van derden  (2). Hoewel de kwalificatie als een 
(wettelijk verplicht) beding ten guste van derden kan onderschreven 
worden, volgt daaruit niet dat de verzekeraar alle excepties die hij kan 
putten uit zijn verhouding met de verzekeringnemer-overdrager, kan 
tegenwerpen aan de overnemer. Niets belet namelijk de wetgever om 
aan de derde (overnemer) een sterker, abstracter recht toe te kennen. 
M.i. verleent artikel 57, § 1 (voor de duur van drie maand) een “onher-
roepelijk” recht aan de overnemer op de dekking waarop de overdrager 
aanspraak kon maken op het ogenblik van het verlijden van de authen-
tieke akte. Onherroepelijk in die zin dat de dekking ten voordele van 
overnemer niet kan worden uitgesloten worden door handelingen van de 
contractspartijen na het verlijden van de authentieke akte. Er anders 
over oordelen zou de door de wetgever beoogde bescherming van de over-
nemer (die erop moet kunnen vertrouwen dat hij drie maand tijd heeft 
om zelf een verzekering aan te gaan) aantasten.

6. De dekking ten voordele van de overnemer is dus wel afhankelijk 
van het bestaan van een verzekeringsovereenkomst die dekking verleent 
voor het onroerend goed op het ogenblik van het verlijden van de akte. 
Indien de dekking op dat ogenblik niet (meer) bestaat, kan ook de over-

  (1)  Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 52-53.
  (2)  Ph. CoLLe, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Intersentia, 

2010, nr. 78.
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nemer geen rechten laten gelden t.a.v. de verzekeraar na het verlijden 
van de akte. Problemen zouden zich dan ook kunnen voordoen indien 
de verzekeringsovereenkomst na het verlijden van de authentieke akte 
met terugwerkende kracht wordt nietig verklaard of ontbonden. 

Wanneer daarentegen de overdrager krachtens de verzekeringsover-
eenkomst aanspraak kon maken op de waarborg op het ogenblik van het 
verlijden van de akte, dan blijft de dekking daarna nog gedurende drie 
maand verworven voor de overnemer, zonder dat de partijen door hun 
toedoen hem dit recht kunnen ontnemen. 

Artikel 57, § 1 sluit niet uit dat de partijen de overeenkomst beëindigen 
na het verlijden van de authentieke akte (hetzij door de overeenkomst 
op te zeggen vóór het verstrijken van de looptijd, hetzij door de stilzwij-
gende verlenging ervan te voorkomen). Maar de dwingende bescherming 
die deze bepaling verleent aan de overnemer, heeft tot gevolg dat de 
beëindiging van de overeenkomst tijdens de periode van drie maanden 
na het verlijden van de akte niet tegenwerpbaar is aan de overnemer  (1). 
De verzekeraar zou dus een verzoek van de overdrager tot beëindiging 
van de verzekeringsovereenkomst in de periode van drie maand na het 
verlijden van de authentieke akte beter niet aanvaarden. Doet hij dat 
wel, zoals in de voorliggende zaak, dan moet hij de waarborg verlenen 
m.b.t. een periode waarvoor hij geen premies geniet. 

7. De appelrechters stellen vast dat :
— de echtgenoten F.-G. bij authentieke akte van 19 mei 2008 hun 

woning verkocht hebben aan de verweerders ;
— in de nacht van 1 op 2 juni 2008 het pand door brand geteisterd werd ;
— de eiseres op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte 

brandverzekeraar was van de verkopers ;
— de verzekeringsovereenkomst op verzoek van de verkopers beëin-

digd werd op 24 mei 2008 wegens de verkoop.
Zij oordelen, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de 

eiseres niet bewijst dat de verweerders op 2 juni 2008 dekking genoten op 
grond van een andere overeenkomst.

De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres, niet-
tegenstaande de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst na het 
verlijden van de authentieke akte, krachtens de dwingende bepaling van 
artikel 57, § 1, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, gehouden is 
dekking te verlenen aan de verweerders voor het schadegeval van 2 juni 
2008, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet aangenomen worden.

  (1)  Zie ook G. SchooreNS, “De gevolgen van de overdracht of de overgang van een 
onroerend goed voor de woningverzekering”, Waarvan akte 1995, 200-201, geciteerd door 
H. VaN Gorp, “Commentaar bij artikel 57 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, Over-
zicht Verzekeringsrecht, Kluwer, losbl., 5 ; vgl. M. FoNtaINe, Verzekeringsrecht, Larcier, 1999 
(de recentere edities behandelen de brandverzekering niet), nr. 559 en L.  SchUermaNS, 
Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, 2008, nr. 978 : zij menen dat de 
beëindiging van het contract door het verstrijken van de looptijd in de periode van drie 
maand na het verlijden van de authentieke akte tegenwerpbaar is aan de overnemer ; zij 
spreken zich echter niet uit over een vroegtijdige beëindiging vóór het verstrijken van 
de looptijd van het contract.

ARREST-2013-02.indb   326 29/11/13   14:18



N° 79 - 1.2.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 327

8. Conclusie : verwerping.

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 12 oktober 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 27 november 2012 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

1. Artikel 57, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
bepaalt dat in geval van overdracht onder de levenden van een onroe-
rend goed, de verzekering van rechtswege eindigt drie maanden na de 
datum van het verlijden van de authentieke akte.

Krachtens artikel 57, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, blijft de aan 
de overdrager verleende dekking gelden voor de overnemer tot het 
verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, tenzij deze laatste 
dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst. 

2. Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding, beoogt deze bepa-
ling de verzekeringsdekking die bestaat op het ogenblik van het verlijden 
van de authentieke akte te laten voortduren gedurende drie maanden, in 
het belang van zowel de overdrager als de overnemer.

Hieruit volgt dat een beëindiging van de verzekeringsovereenkomst 
op verzoek van de verzekeringnemer-overdrager na het verlijden van 
de authentieke akte, maar vóór het verstrijken van de termijn van 
drie maanden, niet kan worden tegengeworpen aan de overnemer die 
aanspraak maakt op de verzekeringsdekking voor een schadegeval dat 
zich in die periode heeft voorgedaan.

3. De appelrechters stellen vast dat :
— de echtgenoten F.-G. bij authentieke akte van 19 mei 2008 hun 

woning verkocht hebben aan de verweerders ;
— in de nacht van 1 op 2 juni 2008 het pand door brand werd geteisterd ;
— de eiseres op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte 

brandverzekeraar was van de verkopers ;
— de verzekeringsovereenkomst op verzoek van de verkopers werd 

beëindigd op 24 mei 2008.
Zij oordelen, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de 

eiseres niet bewijst dat de verweerders op 2 juni 2008 dekking genoten op 
grond van een andere overeenkomst.
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4. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres, niet-
tegenstaande de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst na het 
verlijden van de authentieke akte, krachtens de dwingende bepaling 
van artikel 57, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst, gehouden is 
dekking te verlenen aan de verweerders voor het schadegeval van 2 juni 
2008, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

1 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en Verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procu-
reur-generaal. — Advocaten : de heer Maes.

N° 80

3o kamer — 4 februari 2013
(C.10.0120.F)

1o VerZekerINGeN. — LaNdVerZekerING. — NIet-VerpLIchte BUrGer-
LIJke aaNSprakeLIJkheIdSVerZekerING. — BraNdVerZekerING. — GeBoUw. — 
Broer eN ZUS, mede-eIGeNaarS. — BraNd. — tUSSeNkomSt VaN de VerZeke-
raar. — VoorwaardeN. — GreNZeN. 

2o oVereeNkomSt. — rechteN eN VerpLIchtINGeN VaN partIJeN. 
— tUSSeN partIJeN. — VerZekerINGeN. — LaNdVerZekerING. — NIet-
VerpLIchte BUrGerLIJke aaNSprakeLIJkheIdSVerZekerING. — BraNdVerZeke-
rING. — GeBoUw. — Broer eN ZUS, mede-eIGeNaarS. — tUSSeNkomSt VaN de 
VerZekeraar. — omVaNG. — GreNZeN. 

1o en 2o De brandverzekering die in eigen naam is gesloten door de onver-
deelde mede-eigenaar van het verzekerd goed dekt enkel zijn deel van de 
eigendom en komt niet ten goede aan de andere mede-eigenaars, tenzij uit de 
verzekering volgt dat de verzekeringnemer voor hun rekening heeft gehan-
deld. (Art. 1, B, a), Wet Landverzekeringsovereenkomst ; Artt. 1122 en 
1165, BW)

(aG INSUraNce N.V. t. c. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 7 oktober 2009.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 11 januari 2013 
verwezen naar de derde kamer.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als 
volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— artikel 10, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landver-

zekeringsovereenkomst ;
— de artikelen 1122 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat de beslissing van de eerste rechter wijzigt, veroordeelt de 
eiseres tot betaling van 19.666,38 euro, vermeerderd met de interest tegen de 
wettelijke interestvoet vanaf 27 oktober 2006. Dat bedrag stemt overeen met 
het gedeelte van de verzekeringsvergoeding dat, volgens de verweerders, aan de 
verweerster had moeten toekomen, niettegenstaande dat de eiseres aanvoerde 
dat de verweerster niet de begunstigde was van de verzekering, die door de 
verweerder enkel in eigen naam was afgesloten. Het arrest beslist aldus om de 
volgende redenen :

“Het staat vast dat [de verweerster] niet is vermeld als de begunstigde van de 
verzekeringsovereenkomst” ;

Het feit dat de overeenkomst bepaalt dat er voor derden kan worden bedongen, 
betekent op zich echter niet dat de verzekeringsmaatschappij het voordeel van 
de polis aan een derde heeft willen toekennen, aangezien de medecontractant de 
wil daartoe niet heeft uitgedrukt ;

[De verweerder] beweert echter, zonder te worden tegengesproken, dat hij de 
litigieuze verzekering heeft gesloten in onderlinge overeenstemming met zijn 
zuster ;

De werkelijke intentie van de verzekeringnemer hoeft niet expressis verbis in 
de overeenkomst te worden vermeld ; die intentie hoeft alleen maar te blijken uit 
het voorwerp van de overeenkomst, uit de bedingen ervan, uit het geheel van die 
bedingen of uit elke aanwijzing die overtuigend wordt geacht […] ; 

De verzekering wordt gesloten voor het gehele goed, zonder dat [de verweerder] 
alleen zijn gedeelte van het pand heeft willen verzekeren ;

De overeenkomst die [de verweerder] heeft gesloten komt, ten aanzien van [de 
verweerster], voor als een daad van beheer die noodzakelijk en nuttig was voor 
het behoud van het litigieuze pand en die door [de verweerster] was goedgekeurd, 
getuige haar aanwezigheid in deze zaak ;

[De eiseres] voert overigens niet aan dat zij, alvorens de overeenkomst te 
sluiten, de kwestie van de eigendom van het pand zou hebben nagetrokken, name-
lijk door middel van de vragenlijst die zij aan haar verzekerde heeft voorgelegd, 
en zij kan hem haar eigen nalatigheid niet verwijten ;

[De eiseres] heeft aanvaard om het pand tegen brand te verzekeren en heeft 
de premies voor de dekking van het gehele pand in ontvangst genomen, en haar 
weigering vindt geen steun in enige wijziging van het risico ;

Het bezwaar van [de eiseres] betreffende de miskenning van het vergoedings-
beginsel is irrelevant, aangezien [de verweerster] bij de zaak betrokken is en 
dezelfde belangen als haar broer verdedigt”.

ARREST-2013-02.indb   329 29/11/13   14:18



330 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.2.13 - N° 80

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

Zoals de eiseres in haar conclusie aanvoerde, bepaalt artikel 1122 van het 
Burgerlijk Wetboek dat men wordt geacht te hebben bedongen voor zichzelf en 
voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
bepaald is of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.

Het arrest erkent dat het feit dat de overeenkomst bepaalt dat er voor derden 
kan worden bedongen, op zich echter niet betekent dat de verzekeringsmaat-
schappij het voordeel van de polis aan een derde heeft willen toekennen, aange-
zien de medecontractant de wil daartoe niet heeft uitgedrukt, maar beslist 
vervolgens toch dat de litigieuze overeenkomst ten gunste van de verweerster 
was gesloten, op grond dat “[de verweerder] beweert dat hij de litigieuze verzeke-
ring heeft gesloten in onderlinge overeenstemming met zijn zuster”.

Het feit dat de verweerder de litigieuze verzekering zou hebben gesloten in 
onderlinge overeenstemming met zijn zuster, betekent daarom nog niet dat de 
partijen zouden zijn overeengekomen dat de overeenkomst tussen de eiseres en 
de verweerder een beding ten behoeve van derden, ten gunste van de verweerster, 
zou bevatten.

Het arrest, dat het tegendeel beslist, schendt bijgevolg artikel 1122 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, artikel 1165 van dat wetboek.

Het beding ten behoeve van derden veronderstelt daarenboven dat de promet-
tant zich verbonden heeft ten aanzien van de derde, d.i. de begunstigde van 
het beding ten behoeve van derden, en dat hij bijgevolg aan laatstgenoemde 
een rechtstreeks recht heeft willen toekennen (S. Bar et C. ALter, Les effets du 
contrat, Kluwer, 2006, nr. 82 ; Cass. 21 oktober 1971, AC 1972, 190 ; 12 mei 1972, Pas. 
1972, 849).

Het arrest, dat beslist dat er te dezen een beding bestond ten behoeve van een 
derde, namelijk de verweerster, alleen op grond dat de verweerder die verzekering 
zou hebben gesloten in onderlinge overeenstemming met laatstgenoemde, zonder 
vast te stellen dat de eiseres haar een rechtstreeks recht heeft willen toekennen 
teneinde haar de dekking van de verzekering te geven, schendt daarenboven 
artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, artikel 1165 van 
dat wetboek.

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

Derde onderdeel

Krachtens artikel 1, B, a), van de wet van 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomst wordt, bij schadeverzekering, onder verzekerde 
degene verstaan die door de verzekering is gedekt tegen vermogens-
schade.

Luidens artikel 1165 Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten 
alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen ; zij brengen 
aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het 
geval voorzien bij artikel 1121.

Artikel 1122 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men wordt geacht te hebben  
bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, 
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tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is of uit de aard van de 
 overeenkomst voortvloeit.

Uit die bepalingen volgt dat de brandverzekering die in eigen naam is 
gesloten door de onverdeelde mede-eigenaar van het verzekerde goed, 
in de regel slechts zijn deel van de eigendom dekt en niet aan de andere 
mede-eigenaars ten goede komt, tenzij uit de verzekering volgt dat de 
verzekeringnemer voor hun rekening heeft gehandeld.

Het arrest stelt vast dat de verweerders “onverdeelde mede-eigenaars 
zijn van een pand […] dat de verweerder bewoont, die bij de [eiseres] 
een brandverzekering heeft afgesloten”, dat “er in het pand brand is 
uitgebroken” en dat de eiseres “heeft aanvaard om [de verweerder] te 
vergoeden tot beloop van de helft van de schade, in zoverre hij in de 
verzekeringsovereenkomst vermeld wordt als de enige ondertekenaar, 
zonder beding ten gunste van [de verweerster]”.

Het arrest wijst erop dat “[de verweerster] niet vermeld wordt als 
begunstigde van de verzekeringsovereenkomst” en dat “het feit dat de 
overeenkomst bepaalt dat er voor derden kan worden bedongen, op zich 
echter niet betekent dat de verzekeringsmaatschappij het voordeel van 
de polis aan een derde heeft willen toekennen, aangezien de medecon-
tractant de wil daartoe niet heeft uitgedrukt”.

Het arrest, dat beslist dat “[de verweerder] beweert […], zonder te 
worden tegengesproken, dat hij de litigieuze verzekering heeft gesloten 
in onderlinge overeenstemming met zijn zuster” en daaruit afleidt dat 
“[de eiseres] […] [aan laatstgenoemde] dekking verschuldigd is”, schendt 
artikel 1122 Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van 

het eerste middel of van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet 

over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en het beroepen vonnis 
bevestigt.

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.

4 februari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en Verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaat : de heer Heenen.

ARREST-2013-02.indb   331 29/11/13   14:18



332 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.2.13 - N° 81

N° 81
3o kamer — 4 februari 2013

(C.12.0321.F)

1o oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. 
— BUrGerLIJke ZakeN. — oVereeNkomSt. — oVereeNkomSt intuitu 
personae. — precoNtractUeLe FaSe. — GeeN INLIchtINGeN oVer ééN VaN de 
medecoNtractaNteN. — FoUt. 

2o oVereeNkomSt. — BeStaNddeLeN. — Voorwerp. — oVereeNkomSt 
intuitu personae. — precoNtractUeLe FaSe. — GeeN INLIchtINGeN oVer ééN 
VaN de medecoNtractaNteN. — FoUt. — oNaaNtaStBare BeoordeLING VaN de 
FeIteNrechter. 

1o en 2o De rechter oordeelt in feite of bij het afsluiten van een overeenkomst, 
die van nature niet “intuitu personae” is, de persoon van één van de mede-
contractanten een rol heeft gespeeld en, zo ja, het niet meedelen van gege-
vens over die persoon bij de onderhandelingen een fout uitmaakt.

(t. t. athome GroUp N.V. Naar LUxemBUrGS recht)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 26 januari 2012.

De zaak is bij beschikking van 14 januari 2013 door de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer. 

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

De eiser voert twee middelen aan die luiden als volgt :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verwerpt de vordering tot schadevergoeding en interesten van de 
eiser die steunt op het tussengekomen bedrog of de precontractuele fout van de 
verweerster bij de onderhandelingen over de overeenkomst van aandelenover-
dracht die op 4 december 2006 werd gesloten en veroordeelt hem in de kosten van 
beide instanties die voor de verweerster zijn vastgesteld op 20.000 euro, op grond 
van alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en in het 
bijzonder op grond dat :

 “1. De precontractuele fout of culpa in contrahendo
(De eiser) verwijt (de verweerster) dat zij hem niet ingelicht heeft over de 

nakende terugkoop van haar eigen aandelen ; hij betoogt dat de overeenkomst 
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intuitu persona was en dat hij niet zou hebben aanvaard dat de betaling van een 
aanzienlijk deel van de prijs zou afhangen van een aandeelhouderschap waarvan 
hij de projecten niet kende. 

(De verweerster) antwoordt dat :
‘(i) de aandeelhouders (van de verweerster) op het tijdstip van de onderhande-

lingen met (de eiser) nog niet met de Groupe Rea aan het onderhandelen waren ;
(ii) zelfs als er onderhandelingen waren geweest (quod non), zulks niet (aan de 

eiser) moest worden meegedeeld ;
(iii) zelfs als (de verweerster) de onderhandelingen over de overname van haar 

aandelen door een derde had vermeld, quod non, de contractuele voorwaarden van 
de overeenkomst niet anders zouden zijn geweest’.

Het intuitu personae karakter van de overeenkomst is niet aangetoond. Men 
mag niet uit het oog verliezen dat de partijen het binnendringen van (de verweer-
ster) in de Belgische markt beoogden en de aandeelhouders van Alto Win, de 
verdere ontplooiing van haar activiteiten en voor ontwikkeling waarvoor inves-
teringen nodig waren die zij niet zelf wensten of konden doen. Daarom hebben 
de stichters van de vennootschap het verwerven van een aanzienlijk deel van 
de aandelen door een externe partner die in dezelfde sector actief was, gunstig 
onthaald. De persoonlijkheid van die partner blijkt niet van doorslaggevend 
belang te zijn geweest aangezien (de eiser), die een ervaren zakenman is, niet zou 
hebben nagelaten in de overeenkomst een beding in te voeren tot verbod om de 
controle te wijzigen in hoofde van de overnemer, hetgeen hij niet heeft gedaan. 

De partijen zijn het oneens over het chronologisch verloop van de onderhande-
lingen tussen (de verweerster) en de Groupe Rea.

Maar dat doet niet ter zake. (De verweerster) zou immers enkel een fout hebben 
begaan als zij een spreekplicht had.

‘Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, il n’existe, rappelons-le, 
aucune obligation générale de renseignement qui imposerait à toute personne de 
révéler toute information en sa possession et dont elle estimerait qu’elle pourrait 
être utile à l’autre partie au moment de la conclusion de la convention. La recon-
naissance d’une obligation aussi largement définie risquerait, en effet, de saper 
l’indispensable sécurité juridique’ (P. Wéry, Précis de droit des obligations, volume 
I, Théorie générale du contrat, 2e éd., Larcier, 2011, nr. 244, 244).

‘Cette obligation de parler peut résulter de diverses circonstances :
elle peut résulter de la loi ;
elle peut s’induire de la situation professionnelle ou de la position particulière 

de l’une des parties ;
elle peut se déduire des circonstances dans lesquelles se déroulent les pourpar-

lers préliminaires à la conclusion d’une convention et de la bonne foi qui doit y 
présider ;

elle peut consister en une obligation de répondre correctement à des questions 
posées dans la phase précontractuelle (obligation de loyauté).

(…) L’appréciation des circonstances constitutives de réticences dolosives doit 
tenir compte également du comportement de la partie qui s’en prétend victime, 
de ses compétences, des mesures de précaution et d’information que les normes 
de bon comportement lui imposent’ (P. OmmeSLaGhe, Droit des obligations, deel 1, 
Introduction, Sources des obligations (première partie), Bruylant, 201, nrs. 153, 
251 en 252).

‘Il serait, selon nous, excessif de reconnaître a priori, sans nuance, l’existence, 
en droit civil, d’une obligation générale de renseignement, fût-elle fondée sur 
un principe de négociation et de conclusion de bonne foi inspiré – en amont – de 
l’obligation d’exécution de bonne foi (artikel 1134).
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(…) Le but de lucre, la spéculation, la marge bénéficiaire sont des signes 
particuliers de la commercialité. Il serait donc injustifié de mettre à charge du 
commerçant qui acquiert un bien en vue de le revendre l’obligation d’informer 
le vendeur initial du prix de revente que ce commerçant sait pouvoir obtenir 
d’un cessionnaire définitif d’un client’ (Y. de cordt, “La réticence dolosive et 
le devoir de loyauté dans le cadre des cessions des actions”, nota onder Liège, 
14 november 2006, RDC 2008, nrs. 6 en 7, 167 en 168).

Zelfs als we ervan uitgaan dat vaststaat dat (de verweerster) en de Groupe Rea 
te dezen gelijktijdig parallelle onderhandelingen voerden over de overname van 
de aandelen en activiteiten van eerstgenoemde door de tweede die actief was 
in hetzelfde domein als Alto Win, verplichtte geen enkele wettelijke bepaling, 
noch het beginsel van het onderhandelen en het sluiten van een overeenkomst 
te goeder trouw (de verweerster) ertoe (de eiser) in te lichten over het feit dat 
Alto Win binnen afzienbare tijd kon worden opgenomen in een groep van wereld-
formaat, hetgeen, volgens J-M D. een jaar daarna, overigens enkel een gunstige 
invloed kon hebben op haar ontwikkeling.

[De verweerster] is dus niet precontractueel aansprakelijk en de grond die (de 
eiser) aanvoert met toepassing van de artikelen 1382 en volgende van het Burger-
lijk Wetboek kan niet in aanmerking komen.”

Grieven

Eerste onderdeel

Bij het onderhandelen van een overeenkomst moet elke partij, zowel ingevolge 
haar verplichting tot goede trouw, meer bepaald voorgeschreven in artikel 1134, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek als ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van 
hetzelfde wetboek, haar medecontractant loyaal inlichten over de elementen 
waarvan zij weet of dient te weten dat ze van doorslaggevend belang zijn voor de 
instemming van laatstgenoemde.

In de overeenkomst waarbij de partijen bepalen dat (i) de koper het volledig 
pakket vennootschapsaandelen van de verkoper in één enkele keer verwerft, (ii) 
tegen een deels vaste en onmiddellijk betaalde prijs en eensdeels later betaald 
bedrag dat afhangt van de omzet van de vennootschap over een bepaalde periode, 
is het de bedoeling van de verkoper om de waarde van de vennootschap juist te 
bepalen rekening houdend met het potentieel ervan en van de koper om een over-
waardering van de aandelen te beletten en te zorgen dat hij alleen de risico’s van 
toekomstige activiteiten draagt.

Aangezien de resultaten van de bedoelde vennootschap afhangen van de stra-
tegische keuzes van het beleid, zijn de inlichtingen over de koper, diens bestuur 
en strategie van doorslaggevend belang opdat de verkoper, wanneer de partijen 
niet zinnens zijn laatstgenoemde een bestuursbevoegdheid in de vennootschap 
te laten behouden, akkoord gaat met het beding betreffende de prijs waarvan 
een gedeelte afhankelijk is van de omzet van die vennootschap in de bepaalde 
toekomstige periode.

Daaruit volgt dat de loyaliteit en de goede trouw bij het onderhandelen van 
een dergelijke overeenkomst de koper verplichten om de verkoper ervan op de 
hoogte te stellen dat een groep van wereldformaat zijn aandelen mogelijk zal 
overkopen, hetgeen een ander beleid en andere strategische keuzes in het belang 
van die groep kan opleveren, en louter het feit dat de verkoper geen beding in 
de overeenkomst heeft ingevoegd dat een dergelijke controlewijziging verbiedt, 
ontslaat de koper niet van die verplichting. 

Het arrest heeft vastgesteld dat :
 “— de naamloze vennootschap Alto Win bijzonder actief is gebleken in de Frans-

talige sector van on-line vastgoedaankondigingen en verschillende programma’s 
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heeft ontwikkeld, met name ‘Immowin’, ‘I-Pub’, ‘Syndic’ en ‘Régisseur’ die 
succesvol waren en zij een eigen portaalsite heeft aangemaakt met als naam ‘Le 
marché de l’immobilier’ ;

— de (verweerster) in de loop van het eerste semester 2006 verklaart belangstel-
ling te hebben voor een grote participatie in Alto Win ;

— (de verweerster) die actief is op het vlak van het on-line zoeken van vast-
goed in het Groothertogdom Luxemburg, in het zuiden van Duitsland en in 
Lotheringen en zowel een gegevensbank als verschillende websteks bezit waar-
door de bezoekers vastgoed on-line kunnen raadplegen, haar aanwezigheid op de 
Belgische markt inderdaad wil versterken ;

(de verweerster) na een diepgaande doorlichting van de vennootschap op 
4 december 2006 de 313 aandelen (van de eiser) verwerft tegen de prijs van 400.000 
euro ; dat meer bepaald werd overeengekomen 150.000 euro meteen betaalbaar te 
stellen en het saldo in drie jaarlijkse schijven waarvan het bedrag van 100.000 euro, 
100.000 euro en 50.000 euro betaald zal worden in functie van het verwezenlijken 
van een omzet van 325.000 euro in 2007, 425.000 euro in 2008, 550.000 euro in 2009 
of een gecumuleerde omzet die gelijk of hoger is dan 1.250.000 euro voor die drie 
jaren ; dat als die omzet niet bereikt wordt, slechts een deel van de jaarlijkse 
schijf betaalbaar is volgens een in de overeenkomst bepaalde coëfficiënt”.

Het arrest oordeelt vervolgens dat de beslissing dat de verweerster niet precon-
tractueel aansprakelijk is, dat “de persoonlijkheid van de koper niet van door-
slaggevend belang blijkt te zijn geweest aangezien (de eiser), die een ervaren 
zakenman is, niet zou hebben nagelaten in de overeenkomst een beding in te 
voeren tot verbod tot wijziging van de controle in hoofde van de overnemer, 
hetgeen hij niet heeft gedaan” en “geen enkele wettelijke bepaling, noch het 
beginsel van het onderhandelen en het sluiten van een overeenkomst te goeder 
trouw (de verweerster) ertoe verplichtte (de eiser) in te lichten over het feit dat 
Alto Win binnen afzienbare tijd kon worden opgenomen in een groep van wereld-
formaat”, niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Over het door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel bekritiseert een feitelijke 
beoordeling van het hof van beroep :

De rechter oordeelt in feite of een overeenkomst, die op zich geen 
“intuiti personae” karakter heeft, gesloten werd met inachtneming van 
de persoon van één van de medecontractanten en of, in dat geval, het 
niet-uitwisselen van gegevens over die persoon tijdens de onderhande-
lingen als een fout kan worden aangemerkt.

Het arrest oordeelt met alle door het middel uiteengezette en bekriti-
seerde redenen dat de persoonlijkheid van de verweerster niet doorslag-
gevend was om de instemming van de eiser te bekomen en zij bijgevolg 
niet verplicht was hem in te lichten over het feit dat de vennootschap 
waarvan de eiser haar de aandelen verkocht, binnen afzienbare tijd kon 
worden opgenomen in een groep van wereldformaat.
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Het onderdeel bekritiseert deze feitelijke beoordeling.
De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

4 februari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de 
heer Foriers.

N° 82
3o kamer — 4 februari 2013

(S.11.0051.F-S.11.0154.F)

1o arBeIdSoVereeNkomSt. — BeGrIp. BeStaaNSVereISteN. 
Vorm. — BeGrIp eN BeStaaNSVereISteN. — GeZaGSVerhoUdING. — BeGrIp. 

2o caSSatIemIddeLeN. — BUrGerLIJke ZakeN. — NIeUw mIddeL. — 
BeGrIp. 

3o arBeIdSoVereeNkomSt. — eINde. — aLGemeeN. — INBreUk op de 
reGLemeNterING VaN de arBeIdSVerhoUdINGeN. — NIetIGheId. — UItwerkING. 
— teGeNSteLBaarheId. — draaGwIJdte.

4o arBeIdSoVereeNkomSt. — aLGemeeN. — GeNeeSkUNde. — para-
medISch Beroep. — techNoLooG medISch LaBoratorIUm– UItoeFeNINGSVoor-
waardeN. — reGLemeNterING VaN de arBeIdSVerhoUdINGeN. — oNderScheId.

1o De gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst kenmerkt, bestaat zodra 
een persoon zijn gezag in feite kan doen gelden op de handelingen van een 
andere persoon. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet)

2o Het middel aangevoerd tegen een reden waarmee het bestreden arrest zijn 
beslissing verantwoordt, is niet nieuw.

3o Artikel 5, 2o, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en artikel 14 van de 
wet van 3 juli 1978 verbieden niet om aan andere dan jeugdige werkne-
mers de nietigheid van de dienstbetrekking of van de arbeidsovereenkomst 
tegen te stellen, wanneer arbeid wordt verricht, buiten speelzalen, ingevolge 
een dienstbetrekking of overeenkomst die nietig is om andere redenen dan 
diegene die de reglementering van de arbeidsverhoudingen betreffen. (Art. 5, 
2o, Arbeidswet ; Art. 14, Arbeidsovereenkomstenwet)

4o De artikelen 2, § 1, en 5, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 
en het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch 
laboratorium technoloog, tot uitvoering van artikel 5, § 1, van het konink-
lijk besluit nr. 78, die de voorwaarden opleggen voor de uitoefening van de 
geneeskunde en inzonderheid van de paramedische beroepen, betreffen niet 
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de reglementering van de arbeidsverhoudingen. (Artt. 2, § 1, en 5, § 1, Wet 
Gezondheidsberoepen ; KB 2 juni 1993)

(ceBIodI VZw t. S. ; S. t. ceBIodI VZw) 

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer S.11.0051.F is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 20 oktober 2010.

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer S.11.0154.F is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 1 juni 2011.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

In het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer S.11.0051.F, voert de eiseres twee middelen aan die luiden als 
volgt :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van 20 oktober 2010 verklaart het hoger beroep ontvan-
kelijk en gedeeltelijk gegrond, zegt voor recht dat de overeenkomst waarbinnen 
de verweerder tussen 2 november 1998 en 18 november 2003 als medisch laborato-
rium technoloog gewerkt heeft, moet worden gekwalificeerd als een arbeidsover-
eenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978, zegt voor recht dat de eiseres de 
nietigheid van de arbeidsovereenkomst niet kan aanvoeren tegen de verweerder 
op grond dat hij de wettelijke voorwaarden om dat beroep uit te oefenen niet 
vervulde, veroordeelt de eiseres bijgevolg tot het betalen van 38.369,65 euro aan de 
verweerder als vervangende opzeggingsvergoeding, de provisionele bruto som van 
één euro voor de door de verweerder opgeëiste loonachterstallen, de provisionele 
bruto som van één euro voor vakantiegeld, dubbel vakantiegeld en de eindejaars-
premie, vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke interest op het geheel. 
Het neemt die beslissing op grond van alle redenen die geacht worden hier inte-
graal te zijn weergegeven en in het bijzonder op volgende gronden :

 “4.3. [De verweerder] heeft gedurende vijf jaar [het beroep van medisch labo-
ratorium technoloog] zonder het wettelijk vereist diploma uitgeoefend. Er zal 
hierna op gewezen worden dat de toegang tot dat beroep strikt gereglementeerd 
is bij het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 en het koninklijk besluit 
van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog.

4.4. Hij verrichtte zijn prestaties onder de verantwoordelijkheid en het toezicht 
van de geneesheer-hoofd van dienst van het laboratorium, dokter F., en precies 
de aard en omvang van dat toezicht staan centraal in huidig debat.
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Door zijn opleiding van geneesheer die weliswaar niet door een wettelijk 
diploma in België erkend is, beschikte hij over vrij veel autonomie bij de uitoefe-
ning van zijn functie als laboratorium technoloog aangezien de geneesheer-hoofd 
van dienst van het laboratorium en de directrice van [de eiseres] verklaard hebben 
intellectueel vertrouwen te hebben gehad in de resultaten van zijn analyses en 
ook in die van de twee andere geneesheren die zich in dezelfde situatie bevonden, 
meer dan in de resultaten van de laboranten die geen geneesheer waren.

Hij had echter zeker geen volstrekte autonomie :
de directrice van [de eiseres] wijst enerzijds immers erop dat de laboratori-

umverantwoordelijken nauwlettender toekeken op het technisch aspect van de 
prestaties van de zelfstandigen, 

[de verweerder] anderzijds beweert – en hij wordt op dat punt niet tegenge-
sproken – dat men steeds kon gecontroleerd worden ; hetzij onder de vorm van 
een onverwacht bezoek van een supervisor die het werk nakeek, hetzij door het 
interne onderzoeksysteem met een verslag van de gedetecteerde anomalieën door 
de fout van het personeel, waarvoor men hem rekenschap kon vragen en hij desge-
vallend de analyses moest overdoen, hetgeen hem af en toe zou zijn overkomen.

De zelfstandige en loontrekkende laboranten verrichtten hetzelfde soort werk, 
met als enig verschil dat tijdens de nacht- en weekendwachten, die uitslui-
tend aan de zelfstandigen werden toevertrouwd, dringende analyses moesten 
gebeuren terwijl de verantwoordelijke bioloog niet aanwezig was, waardoor de 
autonomie van die zelfstandige laboranten op dat ogenblik veel groter was, 
met het voorbehoud dat zij de bioloog van wacht moesten raadplegen voor de 
probleemgevallen. 

De relatieve autonomie van [de verweerder] bij het inrichten van zijn werktijd 
moet binnen de strikte limieten van een vooropgesteld kader passen, namelijk 
dat van de uurregeling van de wachtdiensten die de laboratoria voor klinische 
biologie van de betrokken ziekenhuizen moeten garanderen, onder de verant-
woordelijkheid van de geneesheren die te dezen door de bovenvermelde overeen-
komst met [de eiseres] verbonden waren.

[De verweerder] kon zich binnen die limiet laten vervangen door een andere 
laboratorium technoloog van zijn dienst. Er wordt niet vermeld dat de zelfstan-
dige laboranten hun vervanger vrij konden kiezen, of dat ze zich door een labo-
rant van buiten hun dienst konden laten vervangen, waarbij de directrice erop 
wijst dat de technische en veiligheidsnormen dat in de weg staan.

Hoewel [de verweerder] niet moest “prikken”, werden zijn werktijden toch 
onrechtstreeks gecontroleerd door zijn identificatie op de computer.

[De verweerder] moest laboranten vervangen die te laat of afwezig waren. Hij 
moest een medewerker opleiden. 

De niet-betaalde vakantiedagen werden opgenomen in functie van de planning 
van de wachten en nadat de andere laboranten hun vakantiedata hadden gekozen.

Het loon werd door dokter V. en vervolgens door [de eiseres] eenzijdig bepaald 
en aangepast. 

Het werd uitbetaald op vertoon van een maandelijkse listing met de verrichte 
arbeid. 

Het dekt niet de verplaatsing- of andere kosten die gemaakt zijn om het werk 
uit te voeren, behalve de opleidingen die betaald worden als werkuren. 

[De verweerder] werkt uitsluitend met het materiaal dat het laboratorium hem 
ter beschikking stelt en het laboratorium draagt de herstellings- en onderhouds-
kosten. 

Hij heeft een verzekering beroepsaansprakelijkheid moeten sluiten waarvan 
hij de premies zelf betaalt. 
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Hij heeft zich aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen 
en betaalt de premies. 

Tijdens de litigieuze periode was hij niet meer ingeschreven bij de Orde der 
geneesheren. […]

2.6. Uit de bepalingen [van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het 
beroep van medisch laboratorium technoloog, in uitvoering van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, 
en van het koninklijk besluit van 12 november 1993 betreffende de erkenning van 
de laboratoria voor klinische biologie door de minister tot wiens bevoegdheid de 
Volksgezondheid behoort, gewijzigd bij een koninklijk besluit van 3 november 
1999, kan worden afgeleid dat het beroep van laboratorium technoloog binnen een 
zeer hiërarchisch opgebouwde structuur wordt uitgeoefend en een reeks strikte 
bepalingen moet naleven met het oog op de kwaliteit en continuïteit van de 
verzorging, volgens ‘een kwaliteitssysteem’ waarvoor de directeur van het labo-
ratorium verantwoordelijk is en waarop hij moet toezien.

De handelingen die de laboratorium technoloog verricht gebeuren onder de 
verantwoordelijkheid en leiding van de verstrekker.

Hij staat onder het toezicht van de directeur van het laboratorium, moet de 
instructies opvolgen van de specialist in de klinische biologie die aan het labo-
ratorium verbonden is en die belast is met de interne kwaliteitscontroles en met 
het geregeld controleren van het werk van het hulppersoneel. 

Daaruit volgt dat zelfs als hij, in tegenstelling tot het personeel dat geen 
klinisch biologisch werk verricht, niet noodzakelijkerwijs valt onder de gezags-
verhouding die de arbeidsovereenkomst kenmerken, zijn autonomie zeer beperkt 
is wegens de reglementaire context waarin hij zijn activiteit uitoefent. […]

— 4. De voorwaarden voor de samenwerking [van de verweerder] met het labo-
ratorium voor klinische biologie van [de eiseres]

— 4.1. De wil van de partijen
 4.1.1. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de overeenkomst van samen-

werking op zelfstandige basis die oorspronkelijk met dokter V. gesloten werd, 
doelloos […] was geworden en bovendien de stilzwijgende verlenging uitsloot 
terwijl zij een geldigheidsduur van één jaar had.

Die overeenkomst is dus op 1 november 1999 geëindigd, zowel door het wegvallen 
van het doel als door het aflopen van de termijn.

Maar de partijen bij de overeenkomst, die vervolgens de bij het huidig geschil 
betrokken partijen geworden zijn, hebben hun professionele samenwerking de 
facto voortgezet alsof zij de jure nog steeds verbonden waren door de oorspronke-
lijk gesloten overeenkomst van arbeid op zelfstandige basis.

Dat heeft enerzijds geleid tot het aansluiten [van de verweerder] bij een sociaal 
verzekeringsfonds voor zelfstandigen en, anderzijds, tot de afgifte [door de eiseres] 
van de fiches 281.50 voor de belastingaangifte van het loon van [de verweerder].

Hun gezamenlijke overtuiging en de administratieve weerslag daarvan 
volstaan niet als dusdanig om de hoedanigheid van zelfstandige die [de eiseres] 
voorstaat, in aanmerking te nemen, net zo min als het feit dat [de verweerder] 
tot 27 november 2003 gewacht heeft om het zelfstandig karakter van zijn arbeid 
te betwisten op aanraden van zijn raadsman.

4.1.2. Immers, “de kwalificatie van de arbeidsbetrekking die het toepasselijk 
socialezekerheidsstelsel bepaalt is […] van openbare orde”. Er werd geoordeeld 
dat ‘men niet kan uitgaan van het bestaan van een overeenkomst over de uitvoe-
ring van een zelfstandige arbeid op grond dat de partijen bij een overeenkomst 
hun betrekking kwalificeren als zelfstandige arbeid die door één der partijen in 
opdracht van de andere wordt uitgevoerd’. Het Hof van Cassatie wijst erop […] 
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dat ‘de rechter de werkelijke toestand moet nagaan aan de hand van de gegevens 
waarvan het bewijs wordt verstrekt’ en dat “omtrent de gegevens die aangevoerd 
worden om het bestaan van een gezagsverhouding te staven, het de taak is van de 
rechter na te gaan of deze gegevens een toepassing of de mogelijkheid tot toepas-
sing van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst 
aantonen, die onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en instruc-
ties in het kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid”.

4.1.3. Een bijzondere illustratie van dat karakter van openbare orde in het 
huidig geschil vindt men in artikel 49 van het koninklijk besluit nr. 78 dat 
bepaalt dat ‘Worden beschouwd als niet geschreven zijnde de bepalingen van de 
overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van de […] bij artikel 5, […] 
en het artikel 23, § 1, genoemde koninklijke besluiten’.

Elk beding van de overeenkomst gesloten tussen een laboratorium en een 
laboratorium technoloog dat bepaalt dat de arbeidsprestaties van de tech-
nicus die werkt in het kader van een zelfstandige relatie niet valt onder het 
toezicht en de verantwoordelijkheid van de geneesheer specialist in de klinische 
biologie, zou dus nietig zijn wegens schending van artikel 5, § 1, van dat konink-
lijk besluit.

Toch is het juist, zoals de raadsman van [de eiseres] onderstreept, dat noch 
dat artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78, noch het koninklijk besluit 
van 3 november 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische 
biologie een wettelijk vermoeden invoeren omtrent de aard van de arbeidsbetrek-
king tussen de geneesheer en de laboratorium technoloog.

Zoals hierboven werd onderstreept, strekken die reglementaire bepalingen, met 
het oog op de kwaliteit en continuïteit van de verzorging, tot het opzetten van een 
hiërarchisch opgebouwde structuur om toezicht en controle uit te oefenen, onder 
de leiding en verantwoordelijkheid van de specialist in de klinische biologie en 
van de directeur van het laboratorium, op ‘het kwaliteitssysteem’ dat onder het 
gezag van de directeur valt.

Het bestaan van die specifieke regelgeving is echter een belangrijke factor 
om het al dan niet bestaan van de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende 
gezagsverhouding te beoordelen als die ook blijkt uit de concrete uitvoering van 
de arbeidsbetrekkingen.

4.1.4. Hierboven werd eveneens vermeld dat na het aflopen van de eerste over-
eenkomst en het verdwijnen van het essentiële doel ervan, namelijk om aan [de 
verweerder] een opleiding te geven als geneesheer-assistent medewerker, geen 
nieuwe overeenkomst is gesloten.

Daaruit volgt dat die overeenkomst, behalve de bevestiging van het zelfstandig 
karakter van de arbeidsbetrekking van de partijen destijds, geen enkel element 
bevat dat de wijze van hun samenwerking bepaalt. (...)

4.1.5. Het [arbeids]hof moet dus de elementen onderzoeken die blijken uit de 
concrete uitvoering gedurende vijf jaar van de arbeidsbetrekking binnen dat vaag 
gedefinieerd kader, waarbij de partijen de facto geoordeeld hebben dat het om een 
zelfstandige relatie ging. 

4.2. De wijze van inrichting van het werk en controle op het werk
4.2.1. De raadsman van [de eiseres] betoogt dat de specifieke regeling van de 

activiteit van de laboratoria en van het beroep van laboratorium technoloog, 
zoals ook de wettelijke bepalingen inzake de beoefening van de geneeskunde, niet 
van aard zijn om een gezagsverhouding te scheppen tussen de laboranten en de 
laboratoria die hen tewerkstellen. 

Ter ondersteuning van die stelling wordt een arrest van dit [arbeidshof] van 
19 februari 2009 aangevoerd inzake een geding tussen het Medisch Instituut Edith 
Cavell en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 
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Dat arrest dat een situatie moest beoordelen die zeer veel gelijkenissen met 
deze zaak vertoont heeft het zelfstandig karakter van de arbeidsrelatie van tech-
nici met het laboratorium bevestigd.

Het heeft geoordeeld dat ‘les techniciens de nuit sont soumis exclusivement 
à un contrôle technique de leurs prestations, nécessaire pour assurer la qualité 
en vertu des obligations qui s’imposent à [cette institution hospitalière]. Les 
seuls contrôles, observations et instructions concernent la technique d’analyse, 
notamment l’identification de son auteur, l’heure exacte de l’analyse (nécessite 
de la ‘traçabilité’), la continuité du service, l’organisation pour réduire préven-
tivement le risque d’erreur, la vérification de certaines analyses au hasard, le 
contrôle préventif des techniciens. Il ne s’agit pas du contrôle de l’employeur, 
relatif au contenu ou à l’exécution même des prestations’. 

4.2.2. Onderhavig geval vertoont aanzienlijke verschillen met het geciteerde 
over de wijze waarop de verantwoordelijken van het laboratorium en de labo-
ranten hun respectievelijke rollen opvatten en de manier waarop ze die hebben 
vervuld. 

4.2.2.1. Zoals zijn raadsman in conclusie aanvoert, stond [de verweerder] onder 
het rechtstreeks gezag van het hoofd van een afdeling, naast dat van de genees-
heer specialist in de klinische biologie en dat van de directeur van het laborato-
rium. 

Hij beschrijft de werkplek als ‘een landschap’ dat door tussenwanden is onder-
verdeeld in verschillende afdelingen (chemie, hematologie, toxicologie, sero-
logie) van ongeveer 150 m² waarin de laboranten werken onder het toezicht van 
het hoofd van een afdeling, terwijl het diensthoofd, dokter F., over hun toewij-
zing beslist. 

4.2.2.2. Hij beweert binnen dat kader vrij nauwkeurige instructies te hebben 
gekregen over de manier waarop hij zijn werk moest uitvoeren met controle 
daarop, en voegt daarvan een aantal voorbeelden bij zijn dossier : in augustus 
2001, wordt hem een onderzoeksprotocol terugbezorgd met een aantal vraagte-
kens omtrent de geregistreerde resultaten ; in september 2002 : ‘Jozef, de harde 
schijf werd vervangen. De inhoud van de tests klopt niet meer, je moet zelf zien 
wanneer ze leeg zijn. Zet ook het alarm op het toestel. Maandag een back up 
uitvoeren. Een reeks resultaten moeten nog worden verzonden en gevalideerd’ ; 
in maart 2003, gelast een nota met als titel ‘corrigerende acties op LX20 na over-
gang van CQI’ hem ‘niet aan ‘LDH’ en ‘CHE’ te raken, LDH is onze beste kwaliteit 
voor de externen’ ; en oktober 2003 : ‘de foetale rode bloedlichaampjes zijn nega-
tief. Kan je dat invoeren, Joseph ?’. 

Die instructies gaan verder dan het eenvoudig valideren van de analyses van 
klinische biologie die door [de verweerder] zijn uitgevoerd, aangezien zij hem 
aangeven hoe hij tewerk moet gaan, met inbegrip van de bijzonderheden van de 
uitvoering van zijn werk. 

4.2.2.3. Die enkele voorbeelden moeten in verband worden gebracht met de 
verklaring van de directrice van het laboratorium in het kader van het onderzoek 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, volgens welke de verantwoordelijken 
de zelfstandigen meer vertrouwden op het medisch vlak maar nauwlettender 
toekeken op hun technische uitvoering.

Dat geeft aan dat laatstgenoemden weliswaar meer autonomie hadden dan de 
loontrekkende laboranten bij het uitvoeren van de analyses omwille van hun 
medische bekwaamheden dank zij het diploma dat zij de facto hadden, maar meer 
gecontroleerd werden op de strikt technische aspecten van hun arbeid. 

Louter het feit van die marge van autonomie, waarvan de omvang afhing van 
hun prestatie, kan het bestaan niet uitsluiten van de uitoefening van gezag bij 
het vervullen van de prestatie. 
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[De verweerder] heeft het in zijn verklaringen over onverwachte controles van 
een supervisor en over permanente controle via de computer, waardoor anoma-
lieën door de fout van het personeel konden worden gedetecteerd waarvoor hen 
rekenschap werd gevraagd en hen bevolen werd de analyses over te doen.

4.2.2.4. Die voorbeelden uit het onderzoek van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid en uit het dossier [van de verweerder] illustreren dat de verantwoorde-
lijken van het laboratorium in de concrete uitvoering van de arbeidsbetrekkingen 
ten minste hun gezag en toezicht konden uitoefenen over de manier waarop [de 
verweerder] zich kweet van zijn taak als laboratorium technoloog. 

Dat is precies de uitdrukking van de verplichte controle en toezicht die de 
geneesheer specialist in de klinische biologie moet uitoefenen krachtens de 
specifieke en dwingende regelgeving op die medische activiteit om evidente en 
gebiedende redenen van volksgezondheid die bijgevolg van openbare orde zijn. 

Het enkele feit dat dit gezag niet permanent of minder streng wordt uitge-
oefend, op de handelingen [van de verweerder] wegens diens medische vaardig-
heden, maar toch nauwgezetter op het strikt technische vlak, betekent niet dat 
de gezagsverhouding onbestaand is. 

Hierboven werd vermeld dat het nodig is maar volstaat dat de werkgever het 
recht heeft bevelen te geven aan de werknemer over de inrichting en uitvoering 
van de overeengekomen arbeid. 

De verantwoordelijken van het laboratorium van [de eiseres], dokter M., dokter 
F. en de postoverste [van de verweerder], putten dat recht niet alleen uit hun 
verplichting uit de voornoemde regelgeving, namelijk dat zij een nauwkeurige 
controle moeten verzekeren van de analyses van klinische biologie die onder hun 
leiding worden uitgevoerd. De enkele zopas gegeven voorbeelden tonen eveneens 
aan dat zij dat recht hebben gebruikt in hun betrekkingen met [de verweerder].

Dit element in de uitvoering van de arbeidsrelatie is onverenigbaar met de 
omschrijving van een zelfstandige arbeidsrelatie.

4.3. De inrichting van de werktijd

4.3.1. De organisatorische noden voortvloeiend uit de strikte wettelijke en 
reglementaire verplichtingen die de medische laboratoria moeten naleven, waar-
onder de verplichting om de continuïteit van de dienst te verzekeren door het 
invoeren van een systeem van wachtdienst onder de verantwoordelijkheid van de 
geneesheer specialist in de klinische biologie, hebben belangrijke gevolgen voor 
de inrichting van de werktijd en de verdeling van de werkuren onder de perso-
neelsleden van die laboratoria. 

4.3.2. Het [arbeids]hof deelt op dat punt de mening niet van de eerste rechters 
namelijk dat de laboranten die als zelfstandigen beschouwd worden, zelf hun uurre-
geling konden opstellen doordat de planning werd opgesteld door of met de instem-
ming van de leden van de ploeg met verschillende zelfstandige medewerkers.

Wegens de wettelijke en reglementaire verplichtingen die de activiteit van het 
laboratorium belasten moet elke geneesheer die verantwoordelijk is voor een 
wacht volgens de verdeling die overeengekomen werd onder de ondertekenaars 
van de overeenkomst tot samenwerking met de dienst voor klinische biologie en 
pathologische anatomie van de klinieken Sint-Anna, Sint-Remi en Sint-Etienne 
en de Algemene Kliniek Sint-Jan, de uurregeling van het personeel uitvaardigen 
om de continuïteit van de dienst te verzekeren. 

4.3.2.1. Dokter F., die verantwoordelijk is voor het technisch, medisch en dage-
lijks beleid van het laboratorium, verklaart trouwens uitdrukkelijk dat hij ook 
de planning van de nacht- en weekendwachten regelt. 

De laboranten, die als zelfstandigen worden beschouwd, beschikten dus uitslui-
tend binnen dat vooropgesteld kader over enige vrijheid.
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4.3.2.2. Men heeft hierboven gemerkt dat die zich beperkte tot de onderlinge 
omwisseling van wachten of vervanging bij vertraging of afwezigheid. 

Om technische en veiligheidsredenen sluit dokter M. echter formeel elke moge-
lijke vervanging uit door iemand van buiten de dienst. 

[De eiseres] wil terugkomen op de draagwijdte van die volstrekt ondubbelzin-
nige verklaringen en betoogt nu dat [de verweerder], net zoals de leden van de 
wachtploeg, geregeld een beroep kon doen op de diensten van de dokters S. en B., 
die hun wachten hoofdzakelijk voor de ziekenhuizen Paul Brien en Sint –Lucas 
deden.

Zij leidt hieruit af dat de vervanging door iemand van buitenaf die de zelfstan-
dige laborant vrij gekozen had, perfect mogelijk was en betoogt, in strijd met de 
verklaringen van de directrice van het laboratorium binnen het kader van het 
onderzoek van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat ‘de enige vereiste was 
dat een wachtdienst wordt verzekerd ongeacht de identiteit van de zelfstandigen 
die de dienst verzekeren’. 

Die bewering dat het mogelijk was om te worden vervangen door een labo-
rant van buiten de dienst wordt tegengesproken door de syntheseconclusie die 
ter griffie is neergelegd en waarin [de eiseres] aangeeft […] dat dokter B. deel 
uitmaakte van de nachtploeg sinds de oprichting ervan en dat dokter S. daarvan 
meermaals deel had uitgemaakt. 

4.3.2.3. Het feit dat de laboranten van de wachtploeg niet door buitenstaanders 
kunnen worden vervangen, wat nogmaals voortvloeit uit de dringende noodzaak 
om de verstrekker te kunnen identificeren hetgeen, zoals hiervoor uitvoerig 
werd omschreven en besproken, de erkenningsvoorwaarden aan de laboratoria 
opleggen, bevestigt het intuitu personae karakter van de arbeidsrelatie.

Volgens het [arbeids]hof is dat een tweede element dat onverenigbaar is met de 
omschrijving van een verhouding op zelfstandige basis, die vereist dat een zelf-
standige medewerker zich mag laten bijstaan of vervangen door een persoon naar 
keuze, op eigen verantwoordelijkheid.

4.3.3. Er dient nog te worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot het gebruik 
in het Instituut Edith Cavell, waar de organisatie berust op een duidelijk onder-
scheid tussen de (loontrekkende) technici die overdag werken en de (zelfstandige) 
technici die ‘s nachts en in het weekend werken, [de verweerder] zowel overdag 
als ‘s nachts werkte, zodat de werktijden van zijn prestaties overdag afgestemd 
waren op die van de loontrekkende laboranten zonder dat hij het uurrooster van 
zijn prestaties overdag kon aanpassen. 

4.3.3.1. Dat blijkt uit een document met als titel ‘aanwezigheid op het labora-
torium’ dat het voltallig personeel van het laboratorium omvat en dat onder de 
afdeling ‘bijzondere chemie’ van het laboratorium zijn naam, uur van aankomst 
(8 uur tot 20 uur), zijn aanwezigheid (‘alle dagen’) met als opmerking : ‘20 uur als 
hij wacht heeft’ vermeldt. 

4.3.3.2. Datzelfde document vermeldt onder de rubriek ‘hematologie’ : waarvan 
de dienst wordt verzekerd door mevrouw R., alle dagen van 8 uur 15 tot 14 uur, 
met als vervanging ‘C., [de verweerder], W.… in functie van de beschikbaarheid’.

Daaruit blijkt enerzijds dat [de verweerder] volledig opgenomen was in de plan-
ning van zowel de werktijden overdag als ‘s nachts en anderzijds, dat hij kon 
worden opgeroepen om een andere zelfstandige of loontrekkende medewerker te 
vervangen in geval van vertraging of afwezigheid. 

4.3.4. Als die opname van [de verweerder] in het organogram en de werktijden 
van het laboratorium op zich geen aanwijzing zijn van het bestaan van een 
gezagsverhouding, dan is de verplichting om gevolg te geven aan een oproep om 
een werknemer van de formatie te vervangen, een element dat onverenigbaar is 
met de omschrijving van het zelfstandig karakter van de arbeidsrelatie. 
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4.3.5. De raadsman van [de eiseres] voert nog de rechtspraak van het arbeidshof 
te Antwerpen aan om te onderstrepen dat die afspraken over de organisatie van 
het werk en het opnemen van vakantie verenigbaar zijn met een werkverdeling 
die ook onder zelfstandigen nodig is.

4.3.5.1. Die vaststelling, die het [arbeids]hof principieel deelt, is hier om de 
volgende reden niet van toepassing. 

De situatie van de geneesheren-specialist in de klinische biologie die onderling 
door de hierboven bedoelde samenwerkingsovereenkomst gebonden zijn om de 
wachten onderling te verdelen, is niet vergelijkbaar met die van de laboranten. 

4.3.5.2. Eerstgenoemden bepalen immers krachtens hun wettelijke verplichting 
(de continuïteit van dienst verzekeren) en contractuele verplichtingen (voort-
vloeiend uit hun samenwerkingsovereenkomst) de planning van de verdeling van 
de wachten, die aan laatstgenoemden opgelegd wordt, ook al is daarbij enige 
flexibiliteit mogelijk omdat dokter F. en de heer Cools die de werktijden van de 
laboranten opstelden, ruimte lieten voor overleg. 

Dokter F. geeft echter toe dat hij ‘uiteindelijk het laatste woord had’ was als 
er een probleem was aangezien de wacht moest verzekerd zijn. 

4.3.6. Uit die verklaring volgt, en dat is nogmaals zeer logisch gelet op de 
verplichtingen om leiding te geven, controle en toezicht uit te oefenen die hij 
wettelijk moet uitoefenen op de activiteit van het laboratorium in naleving van 
de voorschriften van volksgezondheid, dat hij zich het recht voorbehield om één 
van de als zelfstandige gekwalificeerde laboranten op te dragen de wacht voor 
zijn rekening te nemen om de dienst te verzekeren. 

Het [arbeids]hof deelt bijgevolg de conclusie van het beroepen vonnis op dat 
punt niet aangezien het onderzoek van het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid 
(waarvan de eerste rechters geen kennis hadden) aantoont dat de directie van 
het laboratorium in laatste instantie de macht had om op te vorderen, waarbij 
het volstaat vast te stellen dat zij kon worden uitgeoefend, en die bijgevolg 
een belangrijk element vormt dat onverenigbaar is met de omschrijving van de 
arbeidsrelatie met een zelfstandig karakter. 

4.4. De mogelijke uitoefening van een hiërarchische controle. 

4.4.1. De drie elementen die zopas werden geanalyseerd (mogelijke controle over 
uitvoering en inhoud van de arbeidsprestatie, geen vervanging door zelf gekozen 
buitenstaanders onder eigen verantwoordelijkheid, en de opvorderingsmacht van 
de directie) zijn allemaal factoren die onverenigbaar zijn met de omschrijving 
van een zelfstandige arbeidsrelatie, aangezien uit de uitvoering ervan door de 
partijen duidelijk blijkt dat de directie van het laboratorium in werkelijkheid de 
prerogatieven van leiding, toezicht en controle kon uitoefenen en feitelijk uitoe-
fende die de specifieke regelgeving op de activiteit van laboratoria haar oplegt, 
zij het minder streng op de persoon van geneesheren van vreemde oorsprong in 
haar wachtdienst. 

4.4.2. Ook moeten nog een reeks elementen worden onderzocht in de uitoefening 
van de arbeidsrelaties om na te gaan of zij het bestaan van een gezagsverhouding 
niet kunnen uitsluiten die blijkt uit deze mogelijke uitoefening van gezag. 

4.5. Afwezigheid wegens ziekte en vakantie

4.5.1. De partijen spreken elkaar tegen over de vraag of [de verweerder] zijn 
afwezigheden wegens ziekte moest rechtvaardigen. 

Dokter F. verklaart dat het personeel hem bij afwezigheid moest verwittigen. 

Het dossier van [de verweerder] bevat een document met de datum van de 
maand januari 2003, onder de vorm van een Excell tabel met alle personeels-
leden, loontrekkenden en zelfstandigen, waarop ook zijn naam voorkomt en dat 
bestemd is voor het doorgeven van vakantie-, ziekte- en recuperatiedagen. 
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[De eiseres] betwist het gebruik van dat document in haar bedrijf. 

[De verweerder] legt ook een medisch getuigschrift neer betreffende een arbeids-
ongeschiktheid van vijf dagen in december 2000, waarvan dokter F. volgens [de 
eiseres] nooit weet heeft gehad, terwijl [de verweerder] niet aantoont dat hij het 
werkelijk heeft verzonden. 

In zoverre, enerzijds, geen gewag is gemaakt in de loop van de vijf jaar die 
[hij] voor het laboratorium voor klinische biologie Sint-Etienne gewerkt heeft 
van afwezigheden van [de verweerder] wegens ziekte, en de stukken in het debat, 
anderzijds, weinig aanwijzingen bevatten over de afwezigheidsregeling wegens 
ziekte, kan geen enkel pertinent element in aanmerking worden genomen in 
het voordeel van de ene of de andere stelling die de partijen over dit onderwerp 
hebben ontwikkeld. 

4.5.2. Wat de vakanties betreft, reiken de partijen ook weinig elementen aan 
waardoor het [arbeids]hof zich een mening kan vormen. 

Het feit dat [de verweerder] dokter F. moest verwittigen als hij vakantie wou 
nemen is op zich niet onverenigbaar met het bestaan van een zelfstandige verhou-
ding, aangezien het beantwoordt aan een organisatorische nood die zowel voor 
loontrekkenden als zelfstandigen geldt.

Toch is de weigering van [de verweerder] om tijdens de maand december 2003 
te werken, namelijk de maand waarvoor hij kerstvakantie had gevraagd, één van 
de factoren die heeft bijgedragen tot het verbreken van de contractuele betrek-
kingen, hetgeen de stelling tegenspreekt dat hij volledig vrij was om zijn vakan-
ties te bepalen. 

4.6. Het vaststellen van het loon 

Uit geen enkel element dat [de eiseres] in het debat heeft gebracht, blijkt dat 
[de verweerder], zoals zij betoogt, tijdens de vijf jaar dat de contractuele relatie 
heeft voortgeduurd ooit zelf de prijs van zijn interventies heeft bepaald of een 
nieuwe waardering ervan heeft gevraagd. 

Dokter F. heeft tijdens zijn verhoor gemeld dat sommige laboranten hun hono-
raria per prestatie factureerden wanneer dat voordeliger was. 

Geen enkel stuk uit het debat toont aan dat [de verweerder] gebruik zou hebben 
gemaakt van die manier van factureren, aangezien de uittreksels van de honoraria 
op vooraf opgemaakte listings berekend zijn volgens het aantal gepresteerde uren. 

Tijdens het onderzoek van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd de bewe-
ring van [de verweerder] niet tegengesproken dat de verhoging van het bedrag 
van zijn loon steeds eenzijdig door [de eiseres] werd beslist. 

Uit de verklaring van dokter M. blijkt immers dat het uurloon van de als zelf-
standig beschouwde laboranten afgestemd was op het brutoloon van de loontrek-
kenden, zodat de financiële last van het laboratorium vergelijkbaar was voor 
beide statuten. 

Dat element toont aan dat zijn loon eenzijdig door [de eiseres] was vastgesteld. 

Uit die verklaring kan ook worden afgeleid dat door de gelijke loonlasten van 
het laboratoriumpersoneel voor loontrekkenden en fiscaal zelfstandigen ,dat het 
aan laatstgenoemden betaalde brutoloon de vakantievergoeding bevatte die aan 
de eerstgenoemden werd betaald onder de vorm van vakantiegeld. 

De omstandigheid dat de betrokkene geen vakantiegeld ontving betekent 
bijgevolg als dusdanig niet dat de arbeidsrelatie een zelfstandig karakter heeft 
aangezien zij slechts een gevolg is van het feit dat [de eiseres] in weerwil van de 
gezagsverhouding waarvan het bestaan werd aangetoond door de mogelijkheid 
die de directie had om controle uit te oefenen op de inhoud zelf van de arbeid van 
die laboranten, heeft geoordeeld dat zij de wetten op de jaarlijkse vakantie ten 
voordele van die werknemers niet moest toepassen.
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4.7. De opleidingen

De omstandigheid dat [de verweerder] zou zijn uitgenodigd om bepaalde oplei-
dingen te volgen over de bediening van het laboratoriummaterieel is op zich geen 
aanwijzing van een gezagsverhouding. 

Het feit daarentegen dat [de eiseres] hem gedurende de tijd van de opleiding 
vergoedt terwijl hij niet werkte voor rekening van het laboratorium is een 
element dat onverenigbaar is met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, 
die veronderstelt dat de zelfstandige arbeider zelf instaat voor zijn lasten, waar-
onder de kosten voor opleiding, en slechts betaald wordt voor de daadwerkelijk 
uitgevoerde arbeid. 

4.8. Het leveren van materieel

Dat element kan economische ondergeschiktheid aantonen maar heeft geen 
weerslag op de juridische bepaling van de juridische gezagsverhouding. 

4.9. De simultane uitoefening van een activiteit voor een ander laboratorium

De omstandigheid dat [de verweerder] een activiteit voor een ander laborato-
rium is blijven uitoefenen kan de gezagsverhouding enkel uitsluiten als de loon-
trekkende werknemers van [de eiseres] gebonden waren door een niet-concurren-
tiebeding dat de zelfstandige laboranten niet in acht hoefden te nemen. 

De parallelle uitoefening van die twee beroepsactiviteiten is geen factor die het 
zelfstandig of loontrekkend karakter van de arbeidsrelatie bepaalt.

Het gebeurt immers vaak dat een loontrekkende een parallelle activiteit als 
zelfstandige ontwikkelt. 

Tenzij er zo’n verbod is, is het onduidelijk hoe het feit van een bezoldigde of 
zelfstandige activiteit uit te oefenen in dienst van een ander laboratorium, naast 
het werk in het laboratorium van [de eiseres], onverenigbaar zou zijn met het 
bestaan van een gezagsverhouding. 

4.10 Randgegevens

De administratieve documenten waarin de partijen hun verhouding hebben 
vastgelegd moeten ook als neutraal worden aangezien, ongeacht of het gaat 
om formulieren op grond waarvan de bezoldigingsbedragen bepaald zijn voor de 
prestaties [van de verweerder], of om hun fiscale aangifte en aansluiting bij een 
sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Het [arbeids]hof wijst erop dat de omschrijving van de arbeidsrelatie die het 
toepasselijke stelsel van sociale zekerheid bepaalt van openbare orde is. 

Samenvatting

1. Het feit dat de directeur en de geneesheer-specialist in de klinische biologie 
krachtens het koninklijk besluit van 3 november 1999 betreffende de erkenning 
van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid 
de Volksgezondheid behoort, verplicht zijn leiding te geven, controle en toezicht 
uit te oefenen op de handelingen die zij op eigen verantwoordelijkheid toever-
trouwen aan laboranten die op hun beurt moeten voldoen aan de diplomaver-
eisten van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 om dat beroep uit te oefenen, 
heeft tot gevolg dat die mogelijkheid om gezag uit te oefenen op de inhoud zelf 
van de prestatie van die laboranten, hetgeen [de verweerder] hier aantoont aan 
de hand van de stukken die hij bij het dossier voegt, onverenigbaar is met de 
omschrijving van een zelfstandige arbeidsrelatie. Die onverenigbaarheid is even-
eens aangetoond door de omstandigheid dat die laboranten om dezelfde redenen 
van veiligheid, zich niet mogen laten vervangen door een persoon van buitenaf 
van hun keuze, maar daarentegen verplicht moeten instaan voor de vervanging 
van een collega, zodat hun principaal zijn wettelijke verplichting zou kunnen 
naleven te weten de continuïteit van de wachten te garanderen. 
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Die omstandigheden die te dezen alle drie aanwezig zijn, waar bijkomt dat [de 
verweerder] enerzijds niet heeft kunnen onderhandelen over zijn loon, waarvan 
het bruto bedrag overeenstemt met de patronale last van zijn loontrekkende 
collega’s, en anderzijds dat dat loon hem gegarandeerd wordt, zelfs zonder enige 
arbeidsprestatie, voor uren van beroepsopleiding die buiten het laboratorium 
worden verstrekt, leiden ertoe dat het [arbeidshof] de omschrijving van een zelf-
standige verhouding verwerpt die [de eiseres] aanvoert hoewel er, buiten de beves-
tiging van het zelfstandig karakter van de samenwerking van de partijen, geen 
enkele schriftelijke overeenkomst is met de beschrijving van de uitvoeringsmo-
daliteiten en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor iedere partij.

In een arrest van 22 mei 2006 in een zaak die veel gelijkenissen vertoont met 
deze zaak, heeft het Hof van Cassatie erop gewezen dat ‘indien de gegevens waar-
over de feitenrechter moet oordelen de kwalificatie die de partijen aan de tussen 
hen gesloten overeenkomst gegeven hadden kunnen uitsluiten, dan kan de feiten-
rechter deze door een andere kwalificatie vervangen’.

Dat is te dezen het geval vermits er, naast aanwijzingen van economische 
afhankelijkheid die geen weerslag hebben op de kwalificatie van de arbeidsre-
latie, voldoende elementen zijn die het bestaan aantonen van een gezagsverhou-
ding die voortvloeit uit het hiërarchisch gezag van de laboratoriumdirectie op de 
laboranten of gewoonweg uit de mogelijkheid om dat gezag uit te oefenen. 

Door de herkwalificatie als arbeidsovereenkomst kan de nietigheid, van de 
overeenkomst die gesloten is met schending van de bepalingen van openbare orde 
betreffende de uitoefening van het beroep van laboratorium technoloog, krach-
tens de gezamenlijke toepassing van de artikelen 14 van de wet van 3 juli 1978 en 
5 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, [door de eiseres] niet worden tegengesteld 
aan [de verweerder]”.

Grieven

Eerste onderdeel

Luidens artikel 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten regelt die wet de arbeidsovereenkomsten voor werklieden, bedienden, 
handelsvertegenwoordigers en dienstboden.

Luidens artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten is de arbeidsovereenkomst voor bedienden de overeenkomst waarbij een 
werknemer, de bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werk-
gever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten.

Luidens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle over-
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot 
wet. 

Uit het verband tussen die wettelijke bepalingen volgt dat de feitenrechter 
de kwalificatie die de partijen aan de gesloten overeenkomst hebben gegeven 
slechts kan wijzigen als de hem voorgelegde feitelijke elementen onverenigbaar 
zijn met de door de partijen gegeven kwalificatie.

De verplichtingen die inherent zijn aan de uitoefening van een beroep en die 
door of krachtens een wet worden opgelegd mogen niet in aanmerking worden 
genomen om de aard van een arbeidsrelatie te beoordelen.

De vaststelling van het loon, zijn bedrag en waarborg jegens een partij voor de 
gevolgde opleidingen belet niet dat de arbeidsrelatie als een zelfstandige samen-
werking wordt omschreven, aangezien dat niet noodzakelijk het bestaan van een 
gezagsverhouding impliceert. 

2. Het arrest stelt vast dat het koninklijk besluit van 3 december 1999 betref-
fende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister 
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tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, verschillende eisen oplegt 
aan de laboratoria die erkend willen worden. Het arbeidshof heeft geoordeeld dat 
die eisen gericht zijn op het garanderen van de kwaliteit en continuïteit van de 
verzorging, volgens ‘een kwaliteitssysteem’ waarvoor de directeur van het labo-
ratorium verantwoordelijk is en waarop hij moet toezien.

Na een zeer grondige analyse van de verschillende beschikkingen van dat 
koninklijk besluit van 3 december 1999, komt het arrest tot het besluit dat de 
autonomie van de laborant, ook zonder gezagsverhouding, zeer beperkt is wegens 
de reglementaire context waarbinnen zijn activiteit kadert.

Het arrest onderzoekt vervolgens de wijze waarop het werk in het laboratorium 
van de eiseres wordt geregeld. Het komt tot de conclusie dat wegens de voor-
noemde reglementaire context : 

— de directeur en de geneesheer specialist in de klinische biologie verplicht 
zijn leiding te geven, controle en toezicht uit te oefenen op de handelingen die zij 
op eigen verantwoordelijkheid toevertrouwen aan laboranten,

— de eiseres controle kon uitoefenen op de inhoud van de arbeidsprestatie,
— de verweerder de mogelijkheid niet had zich te laten vervangen door een 

persoon van buitenaf van zijn keuze, maar daarentegen kon worden verplicht in te 
staan voor de vervanging van een collega zodat zijn opdrachtgever zijn wettelijke 
verplichting zou kunnen naleven de continuïteit van de wachten te verzekeren.

Die drie elementen, waar bijkomt dat [de verweerder] enerzijds niet heeft 
kunnen onderhandelen over zijn loon, waarvan het bruto bedrag overeenstemt 
met de patronale last van zijn loontrekkende collega’s, en anderzijds dat dat 
loon hem gegarandeerd wordt, zelfs zonder enige arbeidsprestatie, voor de uren 
van beroepsopleiding die buiten het laboratorium worden verstrekt, dragen ertoe 
bij dat het arrest de omschrijving van een zelfstandige betrekking verwerpt en 
beslist dat de arbeidsrelatie tussen de verweerder en de eiseres gekwalificeerd 
moet worden als een arbeidsovereenkomst. 

Het arrest dat zich baseert op de verplichtingen die de wettelijke bepalingen 
opleggen en die inherent zijn aan de uitoefening van het beroep van laborant in 
een laboratorium voor klinische biologie en daaraan vaststellingen toevoegt over 
de vaststelling, het bedrag en de waarborg van het loon, om te beslissen dat de 
arbeidsrelatie tussen de verweerder en de eiseres gekwalificeerd moet worden als 
een arbeidsovereenkomst, schendt zodoende de artikelen 1 en 3 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 1134, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek.

Op grond van de elementen die het vaststelt heeft het arrest niet naar recht 
kunnen beslissen dat de arbeidsrelatie tussen de verweerder en de eiseres als een 
arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd. 

Tweede onderdeel

1. Luidens artikel 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten, regelt die wet de arbeidsovereenkomsten voor werklieden, bedienden, 
handelsvertegenwoordigers en dienstboden. 

Luidens artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten is de arbeidsovereenkomst voor bedienden de overeenkomst waarbij een 
werknemer, de bediende, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werk-
gever in hoofdzaak hoofdarbeid te verrichten.

Luidens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle over-
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot 
wet. 

Uit het verband tussen die wettelijke bepalingen volgt dat de feitenrechter 
de kwalificatie die de partijen aan de gesloten overeenkomst hebben gegeven 
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slechts kan wijzigen als de hem voorgelegde feitelijke elementen onverenigbaar 
zijn met de door de partijen gegeven kwalificatie.

De feitenrechter moet bovendien verduidelijken hoe en in welke mate elk 
element afzonderlijk of samen met andere onverenigbaar is met de uitvoering 
van een overeenkomst als zelfstandige. 

De omstandigheid dat de eiseres regels oplegt voor het nemen van vakantie is 
niet onverenigbaar met het bestaan van een zelfstandige samenwerking aange-
zien dat op zich geen bewijs is van het bestaan van een gezagsverhouding, des 
te meer daar die gedragsregel, zoals het arbeidshof te dezen heeft opgemerkt, 
beantwoordt aan een organisatorische verplichting opgelegd door wettelijke 
bepalingen. 

2. In zoverre het arrest, om te beslissen dat de arbeidsrelatie tussen de 
verweerder en de eiseres als een arbeidsovereenkomst moet worden gekwalifi-
ceerd, uitgaat van de omstandigheid, die niet hernomen is in de samenvatting 
op pagina 37, dat de weigering om tijdens de kerstvakantie te werken één van 
de factoren is die heeft bijgedragen tot de beëindiging van de arbeidsverhou-
ding, hetgeen de stelling tegenspreekt dat de verweerder volledig vrij was zijn 
vakantie te bepalen, schendt het aldus ook de in de aanhef van het middel aange-
voerde wettelijke bepalingen. 

Het arrest dat beslist dat de arbeidsrelatie tussen de verweerder en de eiseres 
als een arbeidsrelatie moet worden gekwalificeerd op grond van de omstandig-
heid dat de eiseres vakantieregels oplegt, schendt aldus de artikelen 1 en 3 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten en artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

Op grond van de elementen die het vaststelt heeft het arrest niet wettelijk 
kunnen beslissen dat de arbeidsrelatie tussen de verweerder en de eiseres als een 
arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 6, 1108, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 14 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten ;

— artikel 5 van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, 
zegt voor recht dat de overeenkomst waarbinnen de verweerder tussen 2 november 
1998 en 18 november 2003 als medisch laboratorium technoloog gewerkt heeft, 
moet worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet 
van 3 juli 1978, zegt voor recht dat de eiseres de nietigheid van de arbeidsover-
eenkomst niet kan aanvoeren tegen de verweerder op grond dat hij de wettelijke 
voorwaarden om dat beroep uit te oefenen niet vervulde, veroordeelt de eiseres 
bijgevolg tot het betalen van 38.369,65 euro aan de verweerder als vervangende 
opzeggingsvergoeding, de provisionele bruto som van één euro voor de door de 
verweerder opgeëiste loonachterstallen, de provisionele bruto som van één euro 
voor vakantiegeld, dubbel vakantiegeld en de eindejaarspremie, vermeerderd met 
de wettelijke en gerechtelijke interest op het geheel. Het neemt die beslissing op 
grond van alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en in 
het bijzonder op volgende gronden :

 “[De verweerder] heeft gedurende vijf jaar [het beroep van medisch labora-
torium technoloog] zonder het wettelijk vereist diploma uitgeoefend. Men zal 
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zich herinneren dat de toegang tot dat beroep strikt gereglementeerd is bij het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 en het koninklijk besluit van 
2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog.

Het wordt niet langer betwist dat de samenwerkingsovereenkomst als nietig 
moet worden beschouwd omdat [de verweerder] niet het wettelijk vereiste 
diploma heeft om het beroep van laboratorium technoloog uit te oefenen.

Die overeenkomst kan aldus in de regel geen enkele uitwerking hebben, tenzij 
in de veronderstelling dat ze geldig is gesloten omdat [de verweerder] het vereiste 
diploma bezat en ze door de uitvoering die de partijen eraan gegeven hebben 
gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst. In dat geval beletten 
artikel 14 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 
artikel 5 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 dat de werkgever zich onttrekt aan 
de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien en daartoe de nietigheid 
aanvoert. […] 

Door de herkwalificatie als arbeidsovereenkomst kan [de eiseres], krachtens 
de gezamenlijke toepassing van artikel 14 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten en artikel 5 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, de 
nietigheid van de overeenkomst die gesloten is met schending van de bepalingen 
van openbare orde inzake de uitoefening van het beroep van laboratorium tech-
noloog [door de eiseres] niet tegenstellen aan [de verweerder]”.

Grieven

Luidens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek kan aan de wetten die de open-
bare orde en de goede zeden betreffen, door bijzondere overeenkomsten geen 
afbreuk worden gedaan.

Luidens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek zijn tot de geldigheid van een 
overeenkomst vier voorwaarden vereist : de toestemming van de partij die zich 
verbindt ; haar bekwaamheid om contracten aan te gaan ; een bepaald voorwerp 
als inhoud van de verbintenis en een geoorloofde oorzaak van de verbintenis.

Luidens artikel 1131 van het Burgerlijk wetboek kan een verbintenis, aange-
gaan zonder oorzaak of uit een valse of ongeoorloofde oorzaak, geen gevolg 
hebben. 

Luidens artikel 1133 van het Burgerlijk Wetboek is de oorzaak ongeoorloofd, 
wanneer zij door de wet verboden is of wanneer zij strijdig is met de goede zeden 
of met de openbare orde.

Luidens artikel 14 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten kan de nietigheid van de overeenkomst niet worden ingeroepen ten aanzien 
van de rechten van de werknemer die voortvloeien uit de toepassing van deze wet, 
wanneer arbeid wordt verricht hetzij ingevolge een overeenkomst nietig wegens 
inbreuk op de bepalingen die de regelen van de arbeidsverhoudingen tot voorwerp 
hebben, hetzij in de speelzalen.

Luidens artikel 5 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 kan de nietigheid van 
de dienstbetrekking niet worden ingeroepen tegen jeugdige werknemers, tegen 
andere dan jeugdige werknemers, wanneer arbeid wordt verricht ingevolge een 
dienstbetrekking nietig wegens inbreuk op de bepalingen die de regelen van de 
arbeidsverhoudingen tot voorwerp hebben of in speelzalen.

Uit het verband tussen die wettelijke bepalingen volgt dat behoudens de drie 
door de wet bepaalde gevallen (met name jeugdige werknemers, arbeid verricht 
ingevolge een overeenkomst die nietig is wegens schending van de bepalingen die 
de regeling van de arbeidsverhoudingen tot voorwerp hebben of prestaties in speel-
zalen), de nietige arbeidsovereenkomst wettelijk geen uitwerking kan hebben.

Wanneer de arbeidsovereenkomst nietig is en wettelijk geen uitwerking kan 
hebben, mag geen enkel recht op een opzeggingsvergoeding, bepaald bij artikel 39 
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van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, aan de ene of 
aan de andere partij worden toegekend. 

2. Het arrest stelt vooreerst vast dat de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de partijen als nietig moet worden beschouwd omdat de verweerder niet de 
wettelijk vereiste diploma’s had om het beroep van laboratorium technoloog 
uit te oefenen en beslist dat die overeenkomst in de regel geen uitwerking kan 
hebben tenzij ze door de uitvoering die de partijen eraan gegeven hebben als 
een arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Vervolgens beslist het 
dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst als een arbeidsovereenkomst 
moet worden gekwalificeerd en dat de nietigheid van die overeenkomst krach-
tens artikel 14 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
en artikel 5 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 niet door de eiseres aan de 
verweerder kan worden tegengeworpen. Op grond van wat voorafgaat beslist 
het arrest om aan de verweerder een opzeggingsvergoeding toe te kennen ten 
bedrage van 38.369,65 euro. 

Het arrest dat vaststelt dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst nietig 
is en geen enkele uitwerking heeft wegens het niet-naleven van de wettelijke 
bepalingen die de toegang regelen tot het beroep van laboratorium technoloog, 
en aan de verweerder een vervangende opzeggingsvergoeding van 38.369,65 euro 
toekent, schendt bijgevolg de artikelen 6, 1108, 1131, 1133 van het Burgerlijk 
Wetboek, 14, 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
en 5 van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Het arrest dat vaststelt dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst nietig 
is en geen enkele uitwerking heeft, kan vervolgens niet naar recht beslissen aan 
de verweerder een vervangende opzeggingsvergoeding van 38.369,65 euro toe te 
kennen. 

In het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer S.11.0154.F, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is 
gehecht, voert de eiser drie middelen aan.

III. BeSLISSING VaN het hoF

De cassatieberoepen worden gevoegd aangezien ze gericht zijn tegen 
twee arresten die in dezelfde zaak gewezen zijn.

Het cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer 
S.11.0051.F

Eerste middel

Beide onderdelen samen

De gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst kenmerkt, bestaat 
zodra een persoon zijn gezag in feite kan doen gelden op de handelingen 
van een andere persoon.

Om het bestaan van een gezagsverhouding tussen de eiseres en de 
verweerder vast te stellen heeft het arbeidshof onder de in het middel 
weergegeven beschouwingen, rekening kunnen houden met de beperkte 
autonomie die de medisch laboratorium technoloog ingevolge de 
reglementering van zijn activiteit heeft en de omstandigheid dat de 
verweerder niet volledig vrij was om zijn vakanties te bepalen.

Geen van beide onderdelen kan worden aangenomen. 

ARREST-2013-02.indb   351 29/11/13   14:18



352 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.2.13 - N° 82

Tweede middel

Ontvankelijkheid

De verweerder betoogt dat het middel nieuw mitsdien niet ontvanke-
lijk is, omdat de eiseres niet betwist heeft voor het arbeidshof dat zij 
een opzeggingsvergoeding zou moeten betalen als dat gerecht aannam 
dat de overeenkomst tussen de partijen een nietige arbeidsovereen-
komst was. 

Het middel is aangevoerd tegen een reden van het bestreden arrest van 
20 oktober 2010 om zijn beslissing te verantwoorden tot veroordeling van 
de eiseres om een opzeggingsvergoeding te betalen ondanks de nietig-
heid van de arbeidsovereenkomst. 

Het is bijgevolg niet nieuw. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Gegrondheid 

1. Artikel 5, 2°, Arbeidswet bepaalt dat de nietigheid van de dienstbe-
trekking niet kan worden ingeroepen tegen andere dan jeugdige werkne-
mers, wanneer arbeid wordt verricht a) ingevolge een dienstbetrekking 
nietig wegens inbreuk op de bepalingen die de regelen van de arbeidsver-
houdingen tot voorwerp hebben en b) in speelzalen. 

Overeenkomstig de definitie van artikel 2 van die wet, zijn jeugdige 
werknemers, werknemers die minderjarig of jonger dan 21 jaar zijn. 

Krachtens artikel 14 Arbeidsovereenkomstenwet, kan de nietig-
heid van de overeenkomst niet worden ingeroepen ten aanzien van de 
rechten van de werknemer die voortvloeien uit de toepassing van deze 
wet wanneer arbeid wordt verricht ingevolge een overeenkomst nietig 
wegens inbreuk op de bepalingen die de regelen van de arbeidsverhou-
dingen tot voorwerp hebben of in de speelzalen. 

Die bepalingen verbieden niet om de nietigheid van de dienstbetrek-
king of van de arbeidsovereenkomst in te roepen ten aanzien van andere 
dan jeugdige werknemers wanneer arbeid wordt verricht, buiten de 
speelzalen, ingevolge een dienstbetrekking of een overeenkomst die 
nietig is om andere redenen. 

2. De artikelen 2, § 1, en 5, § 1, Wet Gezondheidsberoepen en het konink-
lijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch labora-
torium technoloog in uitvoering van artikel 5, § 1, Wet Gezondheidsbe-
roepen, leggen voorwaarden op voor de uitoefening van de geneeskunde 
en de paramedische beroepen in het bijzonder.

Zij beogen niet de regelgeving van de arbeidsbetrekkingen. 

3. Het bestreden arrest van 20 oktober 2010 oordeelt enerzijds dat de 
overeenkomst tussen de partijen een arbeidsovereenkomst is, ander-
zijds dat die overeenkomst nietig is omdat de verweerder niet het door 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 vereiste diploma 
bezat om het beroep van medisch laboratorium technoloog uit te 
oefenen en dat die bepalingen van openbare orde zijn. Het stelt vast dat 
de verweerder in 1957 geboren is en met de eiseres van 1998 tot 2003 heeft 
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samengewerkt, waaruit volgt dat hij geen jeugdige werknemer was in de 
zin van de artikelen 2 en 5 Arbeidswet. 

Het arrest veroordeelt de eiseres tot het betalen van een opzeggings-
vergoeding aan de verweerder op grond dat de eiseres “krachtens de 
gezamenlijke toepassing van de artikelen 14 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten en 5 van de Arbeidswet van 
16 maart 1971 de nietigheid van de overeenkomst die gesloten is met 
schending van de bepalingen van openbare orde over de uitoefening van 
het beroep van laboratorium technoloog niet kan tegenstellen” aan de 
verweerder.

Het arrest dat aldus beslist, terwijl de nietigheid van de arbeidsover-
eenkomst niet volgt uit een overtreding van de bepalingen betreffende 
de regelgeving van de arbeidsbetrekkingen, schendt bijgevolg de arti-
kelen 5, 2°, Arbeidswet en 14 Arbeidsovereenkomstenwet. 

Het middel is in zoverre gegrond. 
De gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest van 20 oktober 

2010 leidt tot de nietigheid van het arrest van 1 juni 2011 in zoverre het 
uitspraak doet over de opzeggingsvergoeding en over de kosten, en aldus 
het gevolg daarvan is. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen ingeschreven op de algemene rol onder de 

nummers S.11.0051.F en S.11.0154.F.
Vernietigt het bestreden arrest van 20 oktober 2010 in zoverre het 

Cebiodi vzw veroordeelt tot de betaling aan J. S. van een opzeggingsver-
goeding vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke interest.

Vernietigt het arrest van 1 juni 2011 in zoverre het voor recht zegt 
dat het bedrag van de vervangende opzeggingsvergoeding die het arrest 
van 20 oktober 2010 provisioneel toekent, niet moet worden gewijzigd, 
dat intrest verschuldigd is op het netto bedrag van die vergoeding en 
uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

de gedeeltelijk vernietigde arresten.
Veroordeelt J. S. tot de kosten van het cassatieberoep S.11.0154.F.
Houdt de overige kosten aan laat de beslissing daaromtrent aan de 

feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Mons. 

4 februari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer van 
Eeckhoutte en mevr. De Baets.
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N° 83

2o kamer — 5 februari 2013
(P.13.0167.N)

1o eUropeeS aaNhoUdINGSBeVeL. — oVerLeVerING. — Voorwaarde 
dat de perSooN Na BerechtING wordt terUGGeZoNdeN Naar de UItVoereNde 
LIdStaat. — toepaSSINGSVoorwaarde.

2o UItLeVerING. — eUropeeS aaNhoUdINGSBeVeL. — Voorwaarde dat de 
perSooN Na BerechtING wordt terUGGeZoNdeN Naar de UItVoereNde LIdStaat. 
— toepaSSINGSVoorwaarde.

1o en 2o Uit artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat de overlevering 
enkel afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde dat de persoon, na 
te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden om er de straf of de veilig-
heidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is 
uitgesproken, wanneer het Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd 
met het oog op de instelling van vervolging of wanneer het werd uitgevaar-
digd met het oog op de tenuitvoerlegging van een bij verstek opgelegde straf 
en dan enkel met betrekking tot de straf die na een nieuwe berechting in 
zijn aanwezigheid tegen hem zou worden uitgesproken in de uitvaardigende 
lidstaat  (1).

(procUreUr-GeNeraaL BIJ het hoF VaN Beroep te GeNt t. a.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 januari 2013.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6, 4°, 7, 8 en 16, 
§ 1, tweede lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest verklaart 
het Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar, maar maakt ten onrechte 
de overlevering afhankelijk van de voorwaarde dat de verweerder na te 
zijn berecht terug naar België wordt gezonden om er zijn straf of veilig-
heidsmaatregel, die tegen hem in Spanje is uitgesproken, te ondergaan ; 
deze voorwaarde kan evenwel enkel worden opgelegd wanneer het Euro-
pees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met betrekking tot de instelling 

  (1)  HvJ 21 okt. 2010, I.B., C-306/09.
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van vervolging ; uit het Europees aanhoudingsbevel kan worden afgeleid 
dat het enkel gaat om een definitief uitvoerbaar vonnis ; uit de andere 
stukken van het dossier blijkt niet dat de verweerder nog een rechts-
middel kan aanwenden tegen dit vonnis.

2. Artikel 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt : “Indien de 
persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel met het oog op de instel-
ling van vervolging betrekking heeft, Belg is of in België verblijft, kan 
de overlevering afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de 
persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden teneinde 
aldaar de straf of de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in 
de uitvaardigende Staat is uitgesproken”.

Hieruit volgt dat de overlevering enkel afhankelijk kan worden 
gesteld van de voorwaarde dat de persoon, na te zijn berecht, naar België 
wordt teruggezonden om er de straf of de veiligheidsmaatregel te onder-
gaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is uitgesproken, wanneer 
het Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd met het oog op de 
instelling van vervolging of wanneer het werd uitgevaardigd met het 
oog op de tenuitvoerlegging van een bij verstek opgelegde straf en dan 
enkel met betrekking tot de straf die na een nieuwe berechting in zijn 
aanwezigheid tegen hem zou worden uitgesproken in de uitvaardigende 
Lid-Staat. 

3. Het arrest oordeelt dat de eiser bij vonnis van 7 maart 2008 van de 
rechtbank te Vitoria-Gasteiz werd veroordeeld tot een effectieve gevan-
genisstraf van één jaar en dat het Europees aanhoudingsbevel werd 
uitgevaardigd tot ten uitvoerlegging van deze straf. 

Het stelt niet vast dat te dezen nog rechtsvervolging mogelijk is. 
4. Op grond van deze redenen verantwoorden de appelrechters niet 

wettig hun beslissing de overlevering van de verweerder afhankelijk te 
stellen van de voorwaarde dat hij, na te zijn berecht, naar België wordt 
teruggezonden om er zijn straf of veiligheidsmaatregel te ondergaan, die 
tegen hem in Spanje is uitgesproken.

Het middel is gegrond. 

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

het vernietigde arrest. 
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

5 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, eerste advocaat-generaal.
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N° 84

2o kamer — 6 februari 2013
(P.12.0395.F)

Jacht. — waaLS GeweSt. — wILdBeheer. — oVertredING met BetrekkING tot 
de NIet-NaLeVING VaN eeN aFSchotpLaN. — Jachtraad. — StraFrechteLIJke 
VeraNtwoordeLIJkheId.

Wanneer de rechter vaststelt dat de inachtneming van de afschotplannen 
bijdraagt tot een goed wildbeheer en dat dit beheer deel uitmaakt van het 
maatschappelijk doel van een welbepaalde Wildbeheereenheid, en dat het 
statutair de taak is van laatstgenoemde om geldboetes op te leggen aan de 
jachtrechthouders van de sectoren die het bij afschotplan vastgestelde aantal 
niet hebben gehaald, kan hij die jachtraad strafrechtelijk verantwoordelijk 
stellen voor de niet-uitvoering van het afschotplan waarvan zij de uitwer-
king en tenuitvoerlegging diende te regelen. (Art. 1quater, Jachtwet)

(wILdBeheereeNheId VaN het BoSmaSSIeF VaN SaINt-hUBert VZw  
t. aFGeVaardIGd SaNctIoNereNd amBteNaar  

VaN de waaLSe oVerheIdSdIeNSt)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de politierecht-
bank te Neufchâteau van 10 februari 2012, dat in eerste en laatste aanleg 
uitspraak doet over een verzoek van de eiseres tot betwisting van twee 
haar door de verweerder opgelegde administratieve geldboetes.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

Twee eerste onderdelen

De eiseres voert aan dat een jachtraad alleen tot taak heeft om voor 
haar leden, die bestaan uit jachtrechthouders, een met redenen omklede 
aanvraag in te dienen tot toewijzing van een afschotplan. Zij leidt daaruit 
af dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij niet-uitvoering van 
het afschotplan alleen op de jachtrechthouder en niet op haar rust.

Het vonnis stelt vast dat de uitvoering van de afschotplannen bijdraagt 
tot een goed wildbeheer, dat dit beheer onder het maatschappelijk doel 
van de eiseres valt, dat de haar toegewezen taak zich niet beperkt tot de 
aanvraag van afschotplannen, dat zij statutair immers geldboetes moet 
opleggen aan de jachtrechthouders van de sectoren die het bij afschot-
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plan vastgestelde aantal niet hebben gehaald, en dat zij niet bewijst of 
voorstelt te bewijzen dat zij de nodige sancties heeft genomen.

Het vonnis vermeldt voorts dat de eiseres, door vergaderingen per 
sector vast te leggen ter uitsplitsing van het afschotplan, tegen de wens 
van de afdeling Natuur en Bossen in, een beheer aanmoedigt dat geen 
rekening houdt met de verrichte tellingen en met de noodzaak om de 
populatie hertachtigen in bepaalde zones terug te dringen.

De politierechtbank verantwoordt aldus naar recht haar beslissing 
om de eiseres strafrechtelijk verantwoordelijk te stellen voor de niet-
uitvoering van het afschotplan waarvan zij de uitwerking en tenuitvoer-
legging diende te regelen.

Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

Het vonnis oordeelt dat :
— de eiseres op 14 mei 2010 bij de directeur van de afdeling Natuur en 

Bossen een aanvraag voor een afschotplan heeft ingediend voor de jacht 
op edelhert voor het seizoen 2010-2011 ;

— de directeur het plan bij beslissing van 17 juni 2010 heeft goedgekeurd ;
— de Waalse regering op 13 september 2010 een verlaging van de te 

bereiken minimumquota heeft toegekend, met name 230 zonder gewei 
en 65 met gewei in sector één, 166 zonder gewei en 60 met gewei in sector 
twee ;

— op 30 november het opgelegde minimum in geen van beide sectoren 
was bereikt, en de eiseres hiervan nog dezelfde dag in kennis werd 
gesteld ;

— de eiseres op 6 december 2010 alle leden eraan heeft herinnerd dat zij 
zich dienden te houden aan de afschotplannen ;

— de niet-uitvoering van het afschotplan niettemin werd vastgesteld 
in een proces-verbaal van 10 mei 2011, waarin het tekort werd becijferd.

Met die vermeldingen omlijnt het bestreden vonnis het tijdvak waarin 
de misdrijven zijn gepleegd, te dezen het jachtseizoen 2010-2011.

Het vonnis bekrachtigt de administratieve beslissing, die op haar 
beurt preciseert dat het decreet van 21 oktober 2010 waarbij de uitvoe-
ring van het afschotplan verplicht wordt gesteld, in werking is getreden 
vóór de opening van de betreffende jacht.

De overtreding werd dus door de politierechtbank en door de gemach-
tigd ambtenaar omschreven in bewoordingen die het Hof in staat stellen 
na te gaan of zij niet verjaard is en onder het Waals decreet van 5 juni 2008 
betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling 
van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu valt.

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.

ARREST-2013-02.indb   357 29/11/13   14:18



358 ARRESTEN VAN CASSATIE 6.2.13 - N° 85

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

6 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Lesceux (bij de balie te Marche-en-Famenne), de heer Neuville (bij 
de balie te Marche-en-Famenne) en de heer Joly (bij de balie te Namen).

N° 85

2o kamer — 6 februari 2013
(P.12.1129.F)

1o FaILLISSemeNt, FaILLISSemeNtSakkoord eN GerechteLIJk 
akkoord. — mISdrIJVeN IN VerBaNd met FaILLISSemeNt, 
BedrIeGLIJk oNVermoGeN. — VerdUISterING VaN actIVa. — BeGrIp.

2o mISBrUIk VaN VertroUweN. — FaILLISSemeNt. — VerdUISterING VaN 
actIVa. — BeGrIp.

3o mISBrUIk VaN VertroUweN. — mISBrUIk VaN VeNNootSchapSGoedereN. 
— BeGrIp. — GeBrUIk door de BeStUUrder VaN VeNNootSchapSGoedereN IN 
ZIJN eIGeN BeLaNG.

4o StraF. — aNdere StraFFeN. — BIJZoNdere VerBeUrdVerkLarING. — 
UIt het mISdrIJF VerkreGeN VermoGeNSVoordeLeN. — BeGrIp. — mISdrIJVeN 
IN VerBaNd met FaILLISSemeNt. — aL te koSteLIJke mIddeLeN om ZIch GeLd te 
VerSchaFFeN. — oNBetaaLd GeBLeVeN SchULd.

5o FaILLISSemeNt, FaILLISSemeNtSakkoord eN GerechteLIJk 
akkoord. — mISdrIJVeN IN VerBaNd met FaILLISSemeNt, 
BedrIeGLIJk oNVermoGeN. — aL te koSteLIJke mIddeLeN om ZIch GeLd 
te VerSchaFFeN. — BIJZoNdere VerBeUrdVerkLarING. — UIt het mISdrIJF 
VerkreGeN VermoGeNSVoordeLeN. — BeGrIp. — oNBetaaLd GeBLeVeN SchULd.

1o en 2o De bestuurder van een zich in staat van faillissement bevindende 
vennootschap die, onder het mom van een verrichting waartoe hij niet 
gerechtigd was, zich een zaak toe-eigent die hem niet toebehoort en die de 
schuldeisers aldus hun waarborg ontneemt, pleegt de bij artikel 489ter, 1o, 
van het Strafwetboek verboden verduistering van activa  (1). (Art. 489ter, 1o, 
Strafwetboek)

3o Artikel 492bis van het Strafwetboek straft met name de bestuurders, in feite 
of in rechte, van een handelsvennootschap, die met bedrieglijk opzet en voor 
persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt 
van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten 
dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbe-

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 85.
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langen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten ; 
die bepaling straft met name de bestuurder van een rechtspersoon die op 
bedrieglijke wijze de vennootschapsgoederen gebruikt, niet in het belang van 
die rechtspersoon maar in zijn eigen belang  (1). (Art. 492bis, Strafwetboek)

4o en 5o Een schuld die onbetaald is gebleven met het oogmerk om het fail-
lissement van een vennootschap uit te stellen, bezorgt op zich geen vermo-
gensvoordeel dat krachtens artikel 42, 3o, van het Strafwetboek kan worden 
verbeurdverklaard (2). (Artt. 42, 3o, en 489bis, 1o, Strafwetboek)

(L. t. maGotteaUx, cUrator FaILLISSemeNt maILLard coLIN B.V.B.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 31 mei 2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 januari 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Op de rechtszitting van 6 februari 2013 heeft raadsheer Benoît 
Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-gene-
raal geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
tegen de eiser ingestelde strafvordering

Eerste middel

Het middel, dat schending aanvoert van artikel 489ter, 1°, Strafwet-
boek, voert aan dat de appelrechters het materiële bestanddeel van de 
aan de eiser ten laste gelegde verduistering van activa niet hebben vast-
gesteld, aangezien de handeling bestond in de betaling van een bedrag 
dat hem door de failliete vennootschap was verschuldigd.

De bestuurder van een zich in staat van faillissement bevindende 
vennootschap die, onder het mom van een verrichting waartoe hij niet 
gerechtigd was, zich een zaak toe-eigent die hem niet toebehoort en 
die de schuldeisers aldus hun waarborg ontneemt, pleegt de bij de voor-
melde bepaling verboden verduistering.

Het arrest vermeldt dat de eiser zich het geld van de overdracht van 
de door de vennootschap geëxploiteerde handelszaak heeft toegeëigend 
en dat de eiser, zelfs in de veronderstelling dat hij een schuldvordering 
op die vennootschap had, haar wegens de aanzienlijke schuldenlast geen 
geld mocht onttrekken.

Die overwegingen verantwoorden de beslissing van de appelrechters 
naar recht.

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 85.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede en derde middel samen

De middelen verwijten het arrest dat het artikel 489bis, 1° en 4°, Straf-
wetboek schendt door de eiser schuldig te verklaren aan het feit dat 
hij, met het oogmerk om het faillissement uit te stellen, al te koste-
lijke middelen heeft aangewend om zich geld te verschaffen en verzuimd 
heeft aangifte te doen van het faillissement, hoewel de appelrechters het 
morele bestanddeel niet hebben vastgesteld en evenmin op de conclusie 
dienaangaande hebben geantwoord.

Het arrest oordeelt eerst dat de door de eiser nagelaten belasting- en 
vennootschapsschulden zo aanzienlijk zijn dat zij ontegenzeglijk neer-
kwamen op een staking van betaling en een geschokte kredietwaardig-
heid. Het verduidelijkt vervolgens dat de eiser de rampzalige financiële 
toestand van de vennootschap kende, vermits hijzelf aan de basis daarvan 
lag. De appelrechters vermelden voorts dat de eiser ondanks de aanzien-
lijke schuld van de vennootschap bij de institutionele schuldeisers, haar 
activiteit heeft in stand gehouden, hoewel de voorwaarden voor de fail-
lietverklaring verenigd waren vanaf het eerste, op verzoek van de belas-
tingadministratie opgestelde proces-verbaal van onvermogen.

Met die overwegingen die, met betrekking tot het morele bestand-
deel van de misdrijven, antwoorden op het verweermiddel van de eiser, 
verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.

Vierde middel

Artikel 492bis Strafwetboek, dat volgens de eiser zou zijn geschonden, 
straft met name de bestuurders, in feite of in rechte, van een handelsven-
nootschap, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse 
of indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van 
het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat zulks op bete-
kenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de 
rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten.

Die bepaling straft met name de bestuurder van een rechtspersoon die 
op bedrieglijke wijze de vennootschapsgoederen gebruikt, niet in het 
belang van die rechtspersoon maar in zijn eigen belang.

De appelrechters schenden het voormelde artikel 492bis niet, door te 
oordelen dat de overdracht van de handelszaak van de vennootschap en 
het feit dat de eiser zich het bedrag daarvan heeft toegeëigend ondanks 
de aanzienlijke schulden van de vennootschap, worden beschouwd als een 
gebruik dat op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vennoot-
schapsgoederen van de rechtspersoon en die van zijn schuldeisers.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zesde middel

Artikel 42, 3°, Strafwetboek bepaalt dat bijzondere verbeurdverkla-
ring wordt toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
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misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan 
zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen.

Met toepassing van artikel 489bis, 1°, van hetzelfde wetboek, werd de 
eiser schuldig verklaard aan het feit dat hij met het oogmerk om het 
faillissement uit te stellen, al te kostelijke middelen heeft aangewend 
om zich geld te verschaffen, met name dat hij de schulden van de in staat 
van faillissement verkerende vennootschap bij de administratie van de 
directe belastingen, de administratie van de belasting op de toegevoegde 
waarde en de Rijksdienst voor sociale zekerheid niet heeft betaald, voor 
een totaalbedrag van 375.161,61 euro (telastleggingen D.14, D.15 en D.16). 
Op grond van het voormelde artikel 42, 3°, werd die som als vermogens-
voordeel verbeurdverklaard.

Een schuld die onbetaald is gebleven met het oogmerk om het faillis-
sement van een vennootschap uit te stellen, bezorgt op zich geen vermo-
gensvoordeel dat krachtens die bepaling kan worden verbeurdverklaard.

Door de onbetaalde schulden van de eiser gelijk te stellen met de 
vermogensvoordelen die uit de voormelde telastleggingen zijn verkregen, 
schendt het arrest het begrip vermogensvoordeel.

Het middel is gegrond.
Aangezien de schuldigverklaring niet zelf nietig wordt verklaard en de 

verbeurdverklaring geen bestanddeel is van de hoofdstraf, is alleen de 
verbeurdverklaring nietig.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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.

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

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten laste van de eiser 

het bedrag van 375.161,61 euro verbeurdverklaart.
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 drie vierde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

6 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Kennes (bij de balie te Brussel).
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N° 86

2o kamer — 6 februari 2013
(P.12.1650.F)

1o aaNraNdING VaN eerBaarheId eN VerkrachtING. — aaNraNdING 
VaN eerBaarheId. — BeStaNddeLeN. — opZetteLIJk BeStaNddeeL.

2o aaNraNdING VaN eerBaarheId eN VerkrachtING. — aaNraN-
dING VaN eerBaarheId. — BeStaNddeLeN. — aaNraNdING oNder dwaNG VaN de 
SekSUeLe INteGrIteIt. — erNSt VaN de haNdeLING.

1o Aanranding van de eerbaarheid vereist dat de dader weet dat de daad die 
hij gaat plegen objectief immoreel of aanstootgevend is en dat hij de wil had 
die te plegen ; de omstandigheid dat de dader daarnaast zijn driften heeft 
willen bevredigen of onzedige bedoelingen zou hebben gehad, slaat op zijn 
drijfveer, die evenwel geen bestanddeel van het misdrijf is  (1). (Artt. 372, 373 
en 374, Strafwetboek)

2o Het wanbedrijf aanranding van de eerbaarheid veronderstelt een aanran-
ding onder dwang van de seksuele integriteit van het slachtoffer, zoals die 
door het collectief bewustzijn wordt ervaren op het ogenblik van de feiten ; 
de rechter die heeft geoordeeld dat de handelingen die de beklaagde ten 
laste zijn gelegd de eerbaarheid van het slachtoffer konden hebben gekwetst, 
dient niet meer te antwoorden op de conclusie van de beklaagde waarin de 
ernst daarvan wordt betwist (2). (Artt. 372, 373 en 374, Strafwetboek)

(w. t. c.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 12 september 2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 24 januari 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 6 februari 2013 heeft raadsheer Françoise 
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de strafvordering

Middel 

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 86.
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Eerste onderdeel

De eiser voert aan dat het arrest het moreel bestanddeel van het in 
artikel 373 Strafwetboek bedoelde misdrijf, waaraan het hem schuldig 
verklaart, niet vaststelt.

Aanranding van de eerbaarheid vereist dat de dader weet dat de daad 
die hij gaat plegen objectief immoreel of aanstootgevend is en dat hij de 
wil had die te plegen.

De omstandigheid dat de dader daarnaast zijn driften heeft willen 
bevredigen of onzedige bedoelingen zou hebben gehad, slaat op zijn drijf-
veer, die evenwel geen bestanddeel van het misdrijf is.

Het arrest oordeelt dat de verweerster in de kajuit van het schip, voor-
behouden aan de vrouwen, in haar slaap werd verrast door een man in 
ondergoed die haar kooi was binnengeslopen en haar benen aanraakte, 
dat zij zich daarop heeft verzet en hem meermaals heeft aangemaand 
weg te gaan, wat door twee collega’s in de kajuit werd gehoord. De 
appelrechters hebben ook gewezen op het opdringerige gedrag van de 
eiser, hoewel de verweerster hem had gevraagd haar kooi te verlaten.

Met die overwegingen inzake de aanwezigheid van bewustzijn en wil, 
die het in de voormelde bepaling vereiste moreel bestanddeel uitmaken, 
verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat de door hem gestelde materiële handeling niet 
voldoende ernstig is om volgens de wet als aanranding van de eerbaar-
heid te worden aangemerkt.

Dit wanbedrijf veronderstelt een aanranding onder dwang van de 
seksuele integriteit van het slachtoffer, zoals die door het collectief 
bewustzijn wordt ervaren op het ogenblik van de feiten.

De appelrechters hebben uit de door het hof van beroep vastgestelde 
feitelijke gegevens, die hierboven in antwoord op het eerste onder-
deel zijn samengevat, kunnen afleiden dat de eiser zich schuldig heeft 
gemaakt aan aanranding van de eerbaarheid met geweld.

De appelrechters, die geoordeeld hadden dat die handelingen de 
eerbaarheid van het slachtoffer konden hebben gekwetst, dienden niet 
meer te antwoorden op de conclusie waarin de ernst ervan werd betwist.

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.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op 
de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster, uitspraak doet over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid

De eiser voert geen bijzonder middel aan.
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2. de omvang van de schade

Het arrest kent de verweerster een provisionele schadevergoeding toe 
en beveelt een deskundigenonderzoek.

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

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

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

6 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Uyttendaele (bij de balie te Brussel), de heer Kennes (bij de balie te 
Brussel) en de heer Cuesta Campins (bij de balie te Brussel).

N° 87
2o kamer — 6 februari 2013

(P.13.0170.F)

1o VoorLopIGe hechteNIS. — haNdhaVING. — oNderZoekSGerechteN. 
— eerSte VerSchIJNING. — toeZIcht op de reGeLmatIGheId VaN het BeVeL tot 
aaNhoUdING. — motIVerING VaN de BeSLISSING. — VerpLIchtING eeN coNcLUSIe 
te BeaNtwoordeN. — draaGwIJdte.

2o VoorLopIGe hechteNIS. — BeVeL tot aaNhoUdING. — reGeLma-
tIGheId. — toeZIcht door de oNderZoekSGerechteN. — motIVerING VaN de 
BeSLISSING. — VerpLIchtING eeN coNcLUSIe te BeaNtwoordeN. — draaGwIJdte.

1o en 2o Het onderzoeksgerecht moet antwoorden op de conclusie van de inver-
denkinggestelde wanneer daarin, in het kader van de eerste verschijning, 
met name een onregelmatigheid van de rechtspleging wordt aangevoerd die 
de bevestiging van het bevel tot aanhouding zou kunnen beletten  (1). 

(e.)

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 23 januari 2013.

De eiser voert in een memorie die op 30 januari 2013 op de griffie van 
het Hof is ontvangen, twee middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie Cass. 17 mei 2006, AR P.06.0684.F, AC 2006, nr. 278.
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II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Krachtens artikel 31, § 3, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet kunnen 
cassatiemiddelen worden voorgedragen in onder meer een memorie die 
op de griffie van het Hof van Cassatie moet toekomen, uiterlijk de vijfde 
dag na de datum van de voorziening.

De eiser heeft op 24 januari 2013 cassatieberoep ingesteld. De memorie 
is op de zesde dag te rekenen van het cassatieberoep op de griffie inge-
komen en is bijgevolg laattijdig ingediend.

Het Hof vermag geen acht te slaan op de daarin aangevoerde middelen.

Ambtshalve middel : schending van de artikelen 23, 4°, en 30, § 4, van de 
wet van 20 juli 1990

Het onderzoeksgerecht moet antwoorden op de conclusie van de inver-
denkinggestelde, onder meer wanneer daarin, in het kader van de eerste 
verschijning, een onregelmatigheid van de rechtspleging wordt aange-
voerd op grond waarvan het bevel tot aanhouding niet zou kunnen 
worden bevestigd.

De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat de 
politie hem in zijn hotelkamer had aangehouden, dat die kamer dezelfde 
bescherming geniet als een woning, dat de agenten zijn binnengegaan 
zonder dat hij daarvoor de schriftelijke toestemming heeft gegeven en 
dat zijn interpellatie bijgevolg onregelmatig is in het licht van de arti-
kelen 15 Grondwet, 8 EVRM, en 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot vast-
stelling van de tijd gedurende dewelke geen opsporing ten huize of huis-
zoeking mag worden verricht. 

Het arrest vermeldt dat de aanhouding en het bevel tot aanhouding 
regelmatig zijn in het licht van de bepalingen van de Voorlopige Hech-
teniswet.

De bepalingen die hoofdstuk 1 van de eerste titel van de wet aan de 
aanhouding wijdt, hebben echter geen betrekking op de omvang van het 
door de eiser aangevoerde recht op onschendbaarheid van de woning.

Door alleen maar naar die bepalingen te verwijzen, antwoorden de 
appelrechters dus niet op het voor hen aangevoerde verweermiddel.

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.

6 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Colin (bij de balie te Brussel).
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N° 88

2o kamer — 6 februari 2013
(P.13.0172.F)

1o eUropeeS aaNhoUdINGSBeVeL. — teNUItVoerLeGGING GeVraaGd aaN 
BeLGIë. — dwINGeNde weIGerINGSGroNd. — mINderJarIGheId. — LeeFtIJd  
VaN de StraFrechteLIJke BekwaamheId. — FeIteN GepLeeGd Vóór de LeeFtIJd 
VaN achttIeN Jaar.

2o UItLeVerING. — eUropeeS aaNhoUdINGSBeVeL. — teNUItVoerLeGGING 
GeVraaGd aaN BeLGIë. — dwINGeNde weIGerINGSGroNd. — mINderJarIGheId. — 
LeeFtIJd VaN de StraFrechteLIJke BekwaamheId. — FeIteN GepLeeGd Vóór de 
LeeFtIJd VaN achttIeN Jaar.

3o eUropeeS aaNhoUdINGSBeVeL. — teNUItVoerLeGGING GeVraaGd aaN 
BeLGIë. — dwINGeNde weIGerINGSGroNd. — mINderJarIGheId. — LeeFtIJd  
VaN de StraFrechteLIJke BekwaamheId. — FeIteN GepLeeGd Vóór de LeeFtIJd 
VaN achttIeN Jaar.

4o UItLeVerING. — eUropeeS aaNhoUdINGSBeVeL. — teNUItVoerLeGGING 
GeVraaGd aaN BeLGIë. — dwINGeNde weIGerINGSGroNd. — mINderJarIGheId. — 
LeeFtIJd VaN de StraFrechteLIJke BekwaamheId. — FeIteN GepLeeGd Vóór de 
LeeFtIJd VaN achttIeN Jaar.

1o en 2o Artikel 4, 3o, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Euro-
pees aanhoudingsbevel, bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel wordt geweigerd ingeval de persoon op wie het betrekking 
heeft, gelet op zijn leeftijd krachtens het Belgische recht nog niet strafrechte-
lijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de in het verzoek tot overlevering 
bedoelde feiten ; aangezien de leeftijd van de strafrechtelijke bekwaamheid 
in de regel op achttien jaar is gesteld, kan de persoon die op het ogenblik 
van de feiten nog geen achttien was niet aan de vreemde overheid worden 
overgeleverd  (1). (Art. 4, 3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)

3o en 4o Behalve voor verkeersovertredingen is de persoon die in het buiten-
land is veroordeeld wegens feiten die hij vóór zijn achttiende heeft gepleegd 
en die door de Uitvaardigende staat wordt opgeëist om de in die Staat opge-
legde straf ten uitvoer te leggen, noodzakelijkerwijs iemand die, op het 
ogenblik waarop België het verzoek tot overlevering ontvangt, krachtens het 
Belgische recht en wegens zijn leeftijd nog niet strafrechtelijk verantwoor-
delijk kan worden gesteld voor de feiten waarop het bevel gegrond is (2). 
(Art. 4, 3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)

(procUreUr-GeNeraaL BIJ het hoF VaN Beroep te BrUSSeL t. S.)

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 24 januari 2013.

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas 2013, nr. 88.
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De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 4 februari 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Op de rechtszitting van 6 februari 2013 heeft afdelingsvoorzitter ridder 
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Het middel voert schending aan van artikel 4, 3°, Wet Europees 
Aanhoudingsbevel. Het arrest wordt verweten dat het de tenuitvoerleg-
ging weigert van het bevel dat door een vreemde rechterlijke autori-
teit is uitgevaardigd. Het arrest grondt die weigering op het feit dat de 
verweerder slechts zestien jaar oud was op het ogenblik waarop hij de 
feiten heeft gepleegd die geleid hebben tot de straf waarvoor de tenuit-
voerlegging van het bevel is uitgevaardigd. De eiser voert aan dat de 
door de buitenlandse overheid gevraagde overlevering van een minder-
jarige, met het oog op vervolging of tenuitvoerlegging van een straf, 
alleen is onderworpen aan de voorwaarde dat die minderjarige op het 
ogenblik van het misdrijf de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.

Artikel 4, 3°, van de wet bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een 
Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd ingeval de persoon op wie 
het betrekking heeft gelet op zijn leeftijd krachtens het Belgische recht 
nog niet strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de in het 
verzoek tot overlevering bedoelde feiten.

Die bepaling slaat inzonderheid op de minderjarigen.
Aangezien de strafrechtelijke bekwaamheid in de regel op achttien 

jaar is gesteld, kan de persoon die op het ogenblik van de feiten nog 
geen achttien jaar oud was niet aan de vreemde overheid worden over-
geleverd.

De eiser voert een ministeriële omzendbrief aan van 8 augustus 2005 
die zegt dat België de overlevering van een minderjarige, ouder dan 
zestien, niet kan weigeren omdat de vervolging en de veroordeling van 
die minderjarige in het buitenland niet in strijd is met de Belgische 
openbare orde.

Die bewering, die uit het gemeenrechtelijk uitleveringsrecht komt, 
kan evenwel niet tot gevolg hebben dat een handeling die een uitdruk-
kelijke bepaling van de wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel 
verbiedt, wettig wordt zonder dat het door haar uitgevaardigde algemeen 
verbod tot minderjarigen van minder dan zestien jaar wordt beperkt.

Aangezien het misdrijf in het buitenland is berecht, is er voor het 
overige geen grond om na te gaan of de in het Europees aanhoudingsbevel 
bedoelde feiten al dan niet onder het toepassingsgebied van artikel 57bis 
Jeugdbeschermingswet vallen.

Artikel 57bis bepaalt dat de persoon die wegens een als misdrijf 
omschreven feit voor de jeugdrechtbank is gebracht, uit handen kan 
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worden gegeven om te worden berecht door een bijzondere kamer van de 
jeugdrechtbank of door het hof van assisen.

Die rechtspleging is niet toepasselijk op de persoon die, omdat hij in 
het buitenland is berecht, niet in België zal worden berecht.

Behalve voor verkeersovertredingen is de persoon die in het buitenland 
is veroordeeld wegens feiten die hij vóór zijn achttiende heeft gepleegd en 
die door de Uitvaardigende Staat wordt opgeëist om de in die Staat opge-
legde straf ten uitvoer te leggen, noodzakelijkerwijs iemand die, op het 
ogenblik waarop België het verzoek tot overlevering ontvangt, krachtens 
het Belgische recht en wegens zijn leeftijd nog niet strafrechtelijk verant-
woordelijk kan worden gesteld voor de feiten waarop het bevel gegrond is.

De appelrechters weigeren de tenuitvoerlegging bijgevolg naar recht.
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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

6 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Delpérée (bij de balie 
te Brussel).

N° 89

1o kamer — 7 februari 2013
(C.11.0548.F-C.11.0759.F)

1o caSSatIeBeroep. — BUrGerLIJke ZakeN. — VormeN. — Vorm eN 
termIJN VaN BetekeNING eN/oF NeerLeGGING. — Beroep. — BetekeNING. — 
oNreGeLmatIGheId. — BeLaNG VaN de Verweerder. — aaNtaStING. — weer-
SLaG. — oNtVaNkeLIJkheId.

2o artS. — ZIekeNhUIZeN. — LoNeN. — hoNorarIa. — SySteem VaN ceNtraLe 
INNING. — medISche raad. — hIerVoor opGerIchte VereNIGING ZoNder wINSt-
ooGmerk. — LaStGeVING. — omVaNG. — GreNZeN. — BaNkrekeNING. — opeNING.

3o BaNkweZeN. kredIetweZeN. SpaarweZeN. — BaNkVerrIch-
tINGeN. — artS. — ZIekeNhUIZeN. — LoNeN. — hoNorarIa. — SySteem 
VaN ceNtraLe INNING. — medISche raad. — hIerVoor opGerIchte VereNIGING 
ZoNder wINStooGmerk. — LaStGeVING. — omVaNG. — GreNZeN. — BaNkreke-
NING. — opeNING.

4o LaStGeVING. — artSeN. — ZIekeNhUIZeN. — LoNeN. — hoNorarIa. — 
SySteem VaN ceNtraLe INNING. — medISche raad. — hIerVoor opGerIchte 
VereNIGING ZoNder wINStooGmerk. — LaStGeVING. — omVaNG. — GreNZeN. — 
BaNkrekeNING. — opeNING.
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5o BaNkweZeN. kredIetweZeN. SpaarweZeN. — BaNkVerrIch-
tINGeN. — ZIchtrekeNING. — oVereeNkomSt. — aard. — Voorwerp.

1o Indien uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de onregelmatig-
heid van het exploot van het cassatieberoep, dat is overhandigd aan een 
persoon die noch een bediende noch een aangestelde van de verweerder was, 
noch speciaal gemachtigd was om de stukken in zijn naam te ontvangen, de 
belangen van laatstgenoemde niet heeft geschaad, kan de grond van niet-
ontvankelijkheid, afgeleid uit de onregelmatigheid van die betekening, niet 
worden aangenomen  (1). (Art. 861 Gerechtelijk Wetboek)

2o, 3o en 4o Wanneer een vzw is belast met de inning van de honoraria voor 
rekening van de ziekenhuisgeneesheren en de geïnde bedragen onder meer 
moet aanwenden voor de dekking van de inningskosten, kan daaruit 
evenwel niet worden afgeleid dat die vzw elke rechtshandeling ter uitvoe-
ring van haar opdracht stelt in naam en voor rekening van de ziekenhuis-
geneesheren ; geen enkele bepaling verplicht die vzw een bankrekening te 
openen om haar inningsopdracht te vervullen  (2). (Artt. 121, 133, 136 en 140 
Ziekenhuiswet  (3))

5o De zichtrekening is een overeenkomst met als voornaamste doel de gelden 
van de cliënt te bewaren en bankdiensten te verkrijgen waardoor, met name, 
giraal geld kan worden aangewend ; zij wordt gesloten tussen de houder van 
de rekening en de bank  (4).

(ZIekeNhUISVereNIGING VaN aNderLecht, etterBeek,  
eLSeNe eN SINt-GILLIS, IrIS ZIekehUIZeN ZUId, aFGekort I.Z.Z.,  
opeNBare VereNIGING t. aZamedIx BUrGerLIJke VeNNootSchap  

oNder de Vorm VaN eeN B.V.B.a. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel van 23 december 2010.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 18 januari 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN het hoF

De twee cassatieberoepen, die gericht zijn tegen hetzelfde arrest, 
moeten worden gevoegd.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 89.
  (2)  Idem.
  (3)  Zoals die wet van kracht was op het ogenblik van de feiten, vóór de wijziging 

ervan bij artikel 112 van de wet van 14 jan. 2002.
  (4)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 89.
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A. Het cassatieberoep C.11.0548.F :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De door de verweerster Association des Médecins de la Clinique Fonda-
tion Lambert (A.M.F.L.) tegen het cassatieberoep opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid : de betekening van het cassatieberoep is 
onregelmatig :

Luidens artikel 861 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter een 
proceshandeling alleen dan nietig verklaren indien het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van 
de partij die de exceptie opwerpt.

Te dezen blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
dat :

— de verweerster, na haar vereffening, haar maatschappelijke zetel 
heeft behouden op het adres van de eiseres, waar de betekening is 
gebeurd ;

— dat adres het enige adres is dat vermeld wordt in de akten van 
rechtspleging uitgaande van de verweerster, daarin begrepen haar 
memorie van antwoord ;

— de verweerster, in de noot die ze heeft neergelegd op 5 maart 2012, 
erkent dat haar vereffenaar afhing van het personeel van de eiseres om 
kennis te kunnen nemen van de brieven die aan haar waren gericht ;

— het exploot van de betekening naar de vereffenaar van de verweer-
ster, op haar privéadres, is doorgestuurd door C.J., die verbonden is aan 
de juridische dienst van de eiseres en die het exploot had ontvangen van 
de instrumenterende gerechtsdeurwaarder ;

— de verweerster, door tussenkomst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, binnen de wettelijke termijnen een memorie van antwoord 
heeft neergelegd en geantwoord heeft op de in het cassatieberoep aange-
voerde middelen.

Het feit dat het exploot van betekening is overhandigd aan C.J., die 
noch een bediende noch een aangestelde van de verweerster was noch 
speciaal gemachtigd was om de stukken in haar naam te ontvangen, 
heeft de belangen van laatstgenoemde derhalve niet geschaad.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Eerste middel

2. Luidens artikel 133 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 
7 augustus 1987, worden, ongeacht het vergoedingsstelsel dat in het zieken-
huis wordt toegepast, alle bedragen door de patiënten of door derden te 
betalen ter vergoeding van de prestaties van de ziekenhuisgeneesheren 
met betrekking tot gehospitaliseerde patiënten, centraal geïnd.

Artikel 136 van die wet bepaalt dat, indien de centrale inning geschiedt 
door een dienst die daartoe door de medische raad is ingesteld, in onder-
linge overeenstemming met de beheerder een reglement moet worden 
vastgesteld betreffende de werking van de dienst ; meer bepaald wordt 
vastgesteld op welke wijze en op welk tijdstip de door de ziekenhuisge-
neesheren aan het ziekenhuis verschuldigde bedragen worden overge-
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dragen. De beheerder of zijn afgevaardigde beschikken over toezichts-
mogelijkheden.

Volgens artikel 121 van dezelfde wet is de medische raad het verte-
genwoordigend orgaan waardoor de ziekenhuisgeneesheren betrokken 
worden bij de besluitvorming in het ziekenhuis.

Volgens artikel 140, § 1, van die wet, zoals het van toepassing is op het 
geschil, worden de centraal geïnde honoraria niet alleen aangewend voor 
de betaling van de bedragen die aan de ziekenhuisgeneesheren verschul-
digd zijn, overeenkomstig de regeling die op hen toepasselijk is, maar ook 
voor de dekking van de inningskosten van de honoraria, overeenkomstig 
het reglement van de dienst, de dekking van de kosten veroorzaakt door 
de medische prestaties die niet door de verpleegdagprijs worden vergoed 
en de verwezenlijking van de maatregelen om de medische activiteit in 
het ziekenhuis in stand te houden of te bevorderen.

Het arrest stelt vast dat het maatschappelijk doel van de vereniging 
zonder winstoogmerk A.M.F.L., die is opgericht op 15 januari 1975, erin 
bestaat “alle dienstige maatregelen te nemen om de uitoefening van de 
geneeskunde binnen de Fondation Lambert te bevorderen”, en dat de rege-
ling betreffende de werking van de centrale inningsdienst van de Clinique 
Baron Lambert enerzijds bepaalt dat “de geneesherenhonoraria van de 
Clinique Baron Lambert centraal geïnd worden door de medische raad” en 
dat, anderzijds, “de medische raad A.M.F.L. belast met de centrale inning 
van de honoraria voor rekening van de ziekenhuisgeneesheren”.

Het arrest stelt ook vast dat, volgens het reglement dat de rechtsver-
houding tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te 
Brussel en de ziekenhuisgeneesheren van de Clinique Baron Lambert 
vastlegt, de centraal geïnde honoraria aangewend worden overeenkom-
stig artikel 140, § 1, van de wet op de ziekenhuizen.

Hoewel uit de voormelde bepalingen blijkt dat de vereniging zonder 
winstoogmerk A.M.F.L. werd belast met de inning van de honoraria voor 
rekening van de ziekenhuisgeneesheren en dat zij de geïnde bedragen 
onder meer moest aanwenden voor de dekking van de inningskosten, 
kan daaruit evenwel niet worden afgeleid dat A.M.F.L. elke rechtshan-
deling ter uitvoering van haar opdracht stelt in naam en voor rekening 
van de ziekenhuisgeneesheren.

Noch de voormelde wetsbepalingen noch enig andere bepaling 
verplichten A.M.F.L. een bankrekening te openen om haar inningsop-
dracht te vervullen.

3. De zichtrekening is een overeenkomst met als voornaamste doel de 
gelden van de cliënt te bewaren en bankdiensten te verkrijgen waardoor, 
met name, giraal geld kan worden aangewend. Zij wordt gesloten tussen 
de houder van de rekening en de bank.

Het arrest stelt vast dat de litigieuze rekening door A.M.F.L. en in 
haar naam werd geopend.

4. Het arrest, dat beslist dat “A.M.F.L. uitsluitend in de hoedanigheid 
van lasthebber van de medische raad, en dus van de geneesheren die 
deze vertegenwoordigt, een zogenaamde rekening ‘voor centrale inning’ 
heeft kunnen openen ; [dat] A.M.F.L., binnen het kader van de centrale 
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inning van de geneesherenhonoraria, zoals die bij wet is bepaald en opge-
legd – een centrale inning die enkel door de opening van een bankre-
kening mogelijk is –, niet als de houder van die rekening kan worden 
beschouwd ; [dat] die rekening immers alleen maar tot doel kan hebben 
de ziekenhuisgeneesheren in staat te stellen hun honoraria overeen-
komstig de wet te innen ; [dat] de opening van de bankrekening, die 
de centrale inning van de honoraria mogelijk moet maken, dus past 
binnen de opdracht toevertrouwd aan A.M.F.L. ; [dat] de ziekenhuisge-
neesheren […] rechtstreeks partij zijn bij de overeenkomst die met de 
bank is gesloten voor de opening van een zogenaamde rekening ‘van 
centrale inning’, en dat overeenkomstig het mechanisme dat inherent 
is aan de lastgeving”, verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslis-
sing dat “niet A.M.F.L., de houder is van de schuldvordering op de bank 
voor de tegoeden op die rekening maar wel de ziekenhuisgeneesheren, 
die A.M.F.L. de opdracht gaven die rekening te openen om de centrale 
inning van hun honoraria te verzekeren”.

Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof
Voegt de cassatieberoepen met de algemene rolnummers C.11.0548.F en 

C.11.0759.F.

Cassatieberoep C.11.0548.F

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zegt dat de bedragen 
die door A.M.F.L. zijn ontvangen en op de op haar naam geopende reke-
ning “voor centrale inning” zijn gestort, uitsluitend aan de geneesheren 
toebehoren en onder hen verdeeld moeten worden naar evenredigheid 
van ieders rechten, na aftrek van de overeengekomen bedragen, het 
vereffenaar C. beveelt om aan de verschillende geneesheren het bedrag 
te storten dat op de rekening “voor centrale inning” voorkomt vermeer-
derd met de interest en rekeninghoudend met de saldo’s die zijn opge-
nomen in de samenvattende staat van het jaar 2000, en het uitspraak 
doet over de kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

Cassatieberoep C.11.0759.F

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire, de heer 
Mahieu en mevr. Geinger.
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N° 90

1o kamer — 7 februari 2013
(C.12.0148.F)

1o eUropeSe UNIe. — aLGemeeN. — eUropeSe GemeeNSchappeN. — 
amBteNaar. — SLachtoFFer. — Schade. — herSteL. — VerGoedING. — artI-
keLeN 1382 eN 1383 Bw. — artIkeL 73 VaN het StatUUt VaN de eUropeSe amBte-
NareN. — cUmULatIe. — GreNZeN.

2o aaNSprakeLIJkheId BUIteN oVereeNkomSt. — Schade. — 
BeoordeLINGSBeVoeGdheId. ramING. peILdatUm. — eUropeSe UNIe. — eUro-
peSe GemeeNSchappeN. — amBteNareN. — SLachtoFFer. — Schade. — 
herSteL. — VerGoedING. — artIkeLeN 1382 eN 1383 B.w. — artIkeL 73 VaN 
het StatUUt VaN de eUropeSe amBteNareN. — cUmULatIe. — GreNZeN.

1o en 2o Uit het arrest van 9 september 1999 van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen blijkt dat, indien de oorzaak van het ongeval 
te wijten is aan een aansprakelijke derde, de ambtenaar van de Europese 
Gemeenschappen geen aanspraak kan maken op een dubbele vergoeding van 
de geleden schade, waarvan een op grond van artikel 73 van het statuut van 
de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de andere op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ; die twee vergoe-
dingsregelingen kunnen alleen gecumuleerd worden voor zover de in het 
statuut bepaalde vergoeding niet volstaat om de geleden schade volledig te 
vergoeden met toepassing van de voormelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek. (Artt. 73, §§ 1 en 2, b, EEG-Verordening nr. 259/68 van 29 feb. 
1968 van de Raad ; Artt. 1382 en 1383 BW)

(B. t. kBc VerZekerINGeN N.V., IN aaNweZIGheId  
VaN eUropeSe GemeeSchappeN)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Aarlen van 26 april 2011.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

De eiseres voert een middel aan in een cassatieverzoekschrift, waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Krachtens artikel 73, § 1 en 2, b), van de Verordening (EG) nr. 259/68 
van 29 februari 1968 van de Raad tot vaststelling van het statuut van 
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de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, hierna “het statuut”, 
is de ambtenaar met ingang van de dag van zijn indiensttreding verze-
kerd tegen uit beroepsziekten en ongevallen voortvloeiende risico’s. 
De gewaarborgde uitkeringen zijn, bij blijvende algehele invaliditeit, 
de uitkering aan de betrokkene van een kapitaal gelijk aan acht maal 
zijn jaarlijkse basissalaris, berekend op de grondslag van zijn maande-
lijkse salaris, toegekend over de twaalf maanden voorafgaande aan het 
ongeval.

Artikel 85bis, § 1, van het statuut bepaalt dat, wanneer het overlijden, 
een ongeval of een ziekte van een in dit statuut bedoelde persoon aan 
een derde te wijten is, de Gemeenschappen, voor zover er voor hen uit 
de schadebrengende gebeurtenis op grond van dit statuut verplichtingen 
voortvloeien, van rechtswege in alle rechten en rechtsvorderingen van 
die persoon of zijn rechtverkrijgenden ten aanzien van de aansprakelijke 
derde treden. Volgens het tweede lid van die bepaling is de in het eerste 
lid bedoelde subrogatie met name van toepassing op de uitkeringen uit 
hoofde van de artikelen 72 en 73 en van de desbetreffende uitvoeringsbe-
palingen betreffende de ziektekosten- en ongevallenverzekering.

2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie merkt in zijn arrest L. 
van 9 september 1999 (C-257/98 P) op dat de verzekering tegen ongevallen 
en beroepsziekten, als bedoeld in artikel 73 van het statuut, in een forfai-
taire vergoeding van de benadeelde ambtenaar voorziet ten laste van 
de instelling waarbij hij is tewerkgesteld, en dat die vergoeding wordt 
berekend op basis van de graad van invaliditeit en het basissalaris van 
de ambtenaar, zonder dat rekening wordt gehouden met de aansprake-
lijkheid van degene die het ongeval heeft veroorzaakt of met die van de 
instelling die de arbeidsvoorwaarden heeft opgelegd die tot het ontstaan 
van de beroepsziekte hebben kunnen bijdragen, en beslist vervolgens : 
“Deze forfaitaire schadevergoeding kan evenwel niet tot een dubbele 
vergoeding van de geleden schade leiden. Daartoe voorziet artikel 85bis 
van het Statuut, voor het geval dat een ongeval of een ziekte aan een 
derde zou zijn te wijten, in de subrogatie van de Gemeenschappen in alle 
rechten en rechtsvorderingen van de betrokken ambtenaar ten aanzien 
van de aansprakelijke derde, met name voor de uitkeringen en vergoe-
dingen uit hoofde van artikel 73 van het Statuut” en : “Indien de oorzaak 
van een ongeval of een ziekte is toe te rekenen aan de instelling waarbij 
de ambtenaar is tewerkgesteld, kan hij ook geen aanspraak maken op 
een dubbele vergoeding van de geleden schade, uit hoofde van artikel 73 
van het Statuut en uit hoofde van artikel 215 van het [EG-]Verdrag [dat 
betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de Europese Unie]. In die 
zin staan de twee vergoedingsregelingen […] niet los van elkaar”.

3. Uit dat arrest volgt kennelijk dat, indien de oorzaak van het ongeval 
te wijten is aan een aansprakelijke derde, de ambtenaar geen aanspraak 
kan maken op een dubbele vergoeding van de geleden schade, waarvan een 
op grond van artikel 73 van het statuut en de andere op grond van de arti-
kelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Die twee vergoedingsregelingen 
kunnen alleen gecumuleerd worden voor zover de in het statuut bepaalde 
vergoeding niet volstaat om de geleden schade volledig te vergoeden met 
toepassing van de voormelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek.
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4. Het middel, dat geheel berust op de overweging dat “de oorzaak en 
het voorwerp van de vergoeding die betaald werd met toepassing van 
het voormelde artikel 73 niet overeenstemmen met die welke aan de 
basis liggen van de rechtsvordering die tegen de aansprakelijke derde 
is ingesteld op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek”, en dat daaruit afleidt dat de vergoedingen die krachtens die 
twee regelingen verschuldigd zijn, in elk geval cumuleerbaar zijn, faalt 
naar recht.

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

7 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer Verbist.

N° 91

1o kamer — 7 februari 2013
(C.12.0158.F)

1o BUrGerLIJke rechtSVorderING. — artIkeL 4 V.t.SV. — StraFVor-
derING. — aFZoNderLIJk Voor de BUrGerLIJke rechter INGeSteLde BUrGer-
LIJke rechtSVorderING. — SchorSING VaN de BUrGerLIJke rechtSVorderING. 
— VeraNtwoordING. — UItwerkINGeN.

2o rechterLIJk GewIJSde. — GeZaG VaN GewIJSde. — StraFZakeN. 
— BUrGerLIJke rechtSVorderING. — artIkeL 4 V.t.SV. — StraFVorderING. — 
aFZoNderLIJk Voor de BUrGerLIJke rechter INGeSteLde BUrGerLIJke rechtS-
VorderING. — SchorSING VaN de BUrGerLIJke rechtSVorderING. — VeraNt-
woordING. — UItwerkINGeN.

3o BUrGerLIJke rechtSVorderING. — artIkeL 4 V.t.SV. — StraFVor-
derING. — aFZoNderLIJk Voor de BUrGerLIJke rechter INGeSteLde BUrGer-
LIJke rechtSVorderING. — SchorSING VaN de BUrGerLIJke rechtSVorderING. 
— VoorwaardeN.

4o rechterLIJk GewIJSde. — GeZaG VaN GewIJSde. — StraFZakeN. 
— artIkeL 4 V.t.SV. — StraFVorderING. — aFZoNderLIJk Voor de BUrGer-
LIJke rechter INGeSteLde BUrGerLIJke rechtSVorderING. — SchorSING VaN de 
BUrGerLIJke rechtSVorderING. — VoorwaardeN.

1o en 2o De regel van openbare orde die is vastgelegd in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, en krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet 
terzelfdertijd als de strafvordering voor dezelfde rechter wordt vervolgd, 
geschorst is zolang niet definitief is beslist over de strafvordering, is gesteld 
omdat het strafvonnis in de regel ten aanzien van de afzonderlijk ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering gezag van gewijsde heeft voor de punten die de 
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twee vorderingen met elkaar gemeen hebben : de strafrechter dient uitspraak 
te doen over de strafvordering bij een beslissing die gezag van gewijsde heeft 
voor de burgerlijke rechtsvordering die afzonderlijk is ingesteld voor de 
burgerlijke rechter en die op dezelfde feiten gegrond is  (1).

3o en 4o Wanneer een onderzoek wegens valsheid en gebruik van valse stukken 
is geopend met betrekking tot een stuk waarop de burgerlijke rechtsvorde-
ring is gegrond, dient de burgerlijke rechter de uitspraak over de voor hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering aan te houden zolang de strafrechter 
niet definitief uitspraak heeft gedaan, zelfs als aangevoerd wordt dat de 
strafvordering niet gegrond is en de klacht een vertragingsmanoeuvre is (2).

(B. t. L.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 27 september 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 15 januari 2013 op de 
griffie een conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

De regel van openbare orde die is vastgelegd in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, en krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die 
niet terzelfdertijd als de strafvordering voor dezelfde rechter wordt 
vervolgd, geschorst is zolang niet definitief is beslist over de strafvor-
dering, is gesteld omdat het strafvonnis in de regel ten aanzien van de 
afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering gezag van gewijsde 
heeft voor de punten die de twee vorderingen met elkaar gemeen hebben.

Alleen de strafrechter kan uitspraak doen over de strafvordering bij 
een beslissing die gezag van gewijsde heeft voor de burgerlijke rechts-
vordering die afzonderlijk is ingesteld voor de burgerlijke rechter en die 
op dezelfde feiten gegrond is.

Wanneer een onderzoek wegens valsheid en gebruik van valse stukken 
is geopend met betrekking tot een stuk waarop de burgerlijke rechts-
vordering is gegrond, dient de burgerlijke rechter de uitspraak over de 
voor hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering aan te houden zolang 
de strafrechter niet definitief uitspraak heeft gedaan, zelfs als aange-

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 91.
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voerd wordt dat de strafvordering niet gegrond is en de klacht een 
vertragingsmanoeuvre is.

Het arrest stelt vast dat de eiseres bij een onderzoeksrechter klacht 
met burgerlijkepartijstelling tegen de verweerster heeft ingediend 
“wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, met 
betrekking [tot de schuldbekentenis die de verweerster tot staving van 
haar vordering aanvoert]”, en dat er tegen de verweerster een strafdos-
sier is geopend.

Het arrest, dat weigert de uitspraak over de gegrondheid van de vorde-
ring aan te houden, op grond dat “de klacht van [de eiseres] prima facie 
alleen maar een buitenvervolgingstelling tot gevolg kan hebben en 
dus tot geen enkele correctionele beslissing kan leiden, in tegenstel-
ling tot de burgerlijke beslissing die in deze zaak gewezen zal worden”, 
doet uitspraak over de gegrondheid van de strafvordering en schendt 
derhalve artikel 4 van de wet van 17 april 1878.

Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het inci-

denteel 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 Bergen.

7 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 92

1o kamer — 7 februari 2013
(C.12.0165.F-C.12.0229.F)

1o opeNBaar mINISterIe. — rechtSVorderING VaN amBtSweGe. — 
artIkeL 138bis GerechteLIJk wetBoek. — VoorwaardeN. — opeNBare orde. 
— BeGrIp.

2o caSSatIeBeroep. — BUrGerLIJke ZakeN. — perSoNeN door oF teGeN 
wIe caSSatIeBeroep kaN oF moet wordeN INGeSteLd. — eISerS eN Verweer-
derS. — opeNBaar mINISterIe. — rechtSVorderING VaN amBtSweGe. — Voor-
waardeN. — opeNBare orde. — BeGrIp.

3o FaILLISSemeNt, FaILLISSemeNtSakkoord eN GerechteLIJk 
akkoord. — GerechteLIJk akkoord. — wet coNtINUïteIt oNderNe-
mINGeN. — reorGaNISatIepLaN. — homoLoGatIe. — VoNNIS. — cateGorIeëN 
VaN SchULdeISerS. — GedIFFereNtIeerde BehaNdeLING. — VoorwaardeN.
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4o Staat. — SocIaLe ZekerheId. — aLGemeeN. — rSZ. — SchULdVorde-
rING VaN de rSZ. — aard.

5o SocIaLe ZekerheId. — aLGemeeN. — rSZ. — SchULdVorderING. — 
aard.

6o SocIaLe ZekerheId. — aLGemeeN. — wet coNtINUïteIt oNderNe-
mINGeN. — reorGaNISatIepLaN. — homoLoGatIe. — cateGorIeëN VaN SchULd-
eISerS. — rSZ. — GedIFFereNtIeerde BehaNdeLING. — SocIaLe ZekerheIdS-
SchULd. — VermINderING.

1o en 2o Uit artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat het 
openbaar ministerie de vordering van ambtswege kan instellen telkens als 
een bepaling van openbare orde of betreffende de openbare orde geschonden 
werd ; de vereisten van de openbare orde die, in de zin van die bepaling, 
een dergelijke tussenkomst kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de 
openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen 
moet worden  (1).

3o Wanneer het reorganisatieplan, bedoeld in de wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, in een gedifferentieerde 
regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen voorziet, moet de 
rechtbank van koophandel nagaan of de in het plan bepaalde categorieën 
gegrond zijn op objectieve en niet-arbitraire criteria die redelijk zijn verant-
woord en of er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen 
die differentiaties en het nagestreefde doel, met name het behoud van de 
continuïteit van de onderneming via een akkoord van de schuldeisers over 
dat plan (2).

4o en 5o De wetgever heeft impliciet erkend dat de schuldvorderingen inzake 
sociale zekerheid niet beschouwd worden als schuldvorderingen van de 
Staat (3).

6o Uit de parlementaire voorbereiding en uit de specifieke vereisten van de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord blijkt dat 
de wetgeving betreffende de financiering en de werking van de RSZ niet 
verhindert dat een reorganisatieplan, dat tot doel heeft de onderneming te 
redden en haar continuïteit te verzekeren, een vermindering van de sociale 
zekerheidsschuld bepaalt (4).

(procUreUr-GeNeraaL BIJ het hoF VaN Beroep te LUIk.  
t. ma-pa B.V.B.a. e.a. ; rSZ t. ma-pa B.V.B.a.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik van 14 februari 2012.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 18 januari 2013 op de 
griffie een conclusie neergelegd. 

  (1) tot (4) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 92.

ARREST-2013-02.indb   378 29/11/13   14:18



N° 92 - 7.2.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 379

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN 

1. Cassatieberoep met algemeen rolnummer C.12.0165.F

De eiser voert twee middelen aan in het cassatieverzoekschrift, 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

2. Cassatieberoep met algemeen rolnummer C.12.0229.F 

De eiser voert de volgende twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 47, met name paragraaf 3, 49, met name het eerste lid, en 55, met 
name het tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen ;

— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat het beroepen vonnis hervormt, homologeert het reorganisatie-
plan dat de verweerster op 20 september 2011 heeft neergelegd en dat de schuld-
eisers hebben goedgekeurd op de vergadering van 4 oktober 2011, om de volgende 
redenen :

 “Artikel 47, § 3, van de wet van 31 januari 2009 bepaalt dat ‘het bepalend gedeelte 
van het plan de maatregelen bevat om de schuldeisers in de opschorting opge-
nomen op de lijst bedoeld in de artikelen 17, § 2, 7°, en in artikel 46, te voldoen’.

Hoewel het plan duidelijker was geweest indien het, met betrekking tot de 
schuldeisers die niet tot de Staat behoren, gepreciseerd had wat het juist bedoelde 
met ‘hun schuldvordering’, heeft de grief toch geen belang, aangezien het plan 
de betrokken bedragen vermeldt en de in dat plan voorgestelde maatregelen dus 
helemaal niet dubbelzinnig zijn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Door te bepalen dat ‘de homologatie slechts geweigerd kan worden (…) wegens 
schending van de openbare orde’ (artikel 55, tweede lid, van de wet), ‘le législateur 
a sans conteste entendu limiter à l’extrême le pouvoir d’appréciation du tribunal 
en la matière’ (W. DaVId, J.P. ReNard et V. ReNard, La loi relative à la continuité 
des entreprises : mode d’emploi, 195, n° 279). Immers, ‘de rechtbank homologeert in 
beginsel de stemming van de schuldeisers, behalve in uitzonderlijke omstandig-
heden. Hij verwerpt het plan ingeval de openbare orde wordt geschonden maar 
ziet erop toe dat wat niet tot de openbare orde behoort niet als dusdanig wordt 
omschreven. Gewone bepalingen van dwingend recht zijn nog geen bepalingen 
van openbare orde.’ (Gedr. St. Kamer 52 0160/002, 70).

Artikel 49 van de wet bepaalt dat ‘het plan de voorgestelde betalingstermijnen 
en de verminderingen op de schuldvorderingen in de opschorting vermeldt, in 
kapitaal en intresten. Het kan (…) in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde 
categorieën van schuldvorderingen voorzien, onder meer op grond van de omvang 
of van de aard ervan (…)’. De aangewende bewoordingen impliceren dat die opge-
somde criteria niet uitputtend zijn.

Het beginsel van de gedifferentieerde behandeling van de schuldeisers wordt 
weliswaar aanvaard, maar enkel op voorwaarde dat het in de Grondwet vast-
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gelegde gelijkheidsbeginsel, dat van openbare orde is en dat ‘suppose que tous 
les créanciers qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même 
manière et que les distinctions les concernant ne soient pas arbitraires, c’est-à-
dire qu’elles soient susceptibles de justification raisonnable et équitable’, wordt 
nageleefd (A. ZeNNer, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Anthemis, 
2009, p. 133). Weliswaar moet erop gewezen worden dat ‘c’est aussi avec une 
grande prudence que le tribunal appréciera le cas échéant les modalités de règle-
ment différencié (…)’ (A. ZeNNer, op. cit., p. 132) maar de rechtbank zal zich bij 
haar beslissing laten leiden door het evenredigheidsbeginsel, dat het gelijkheids-
beginsel overstijgt, ‘en telle sorte qu’il n’y a pas violation de celui-ci lorsque 
l’inégalité de traitement est liée à une différence de position susceptible de la 
justifier objectivement dans un rapport d’adéquation raisonnable aux fins légi-
times recherchées’ (X. DIeUx et J. WINdey, « Nouvelles observations sur la théorie 
générale du concours entre créanciers – À la lumière de la loi du 17 juillet 1997 
sur le concordat judiciaire et de ses premières applications », in Hommage à Pierre 
Van Ommeslaghe, p. 397).

Aangezien het doel erin bestaat de continuïteit van de onderneming te verze-
keren, moet worden nagegaan of de categorieën die in het plan zijn bepaald op 
objectieve criteria gegrond zijn en er tussen de desbetreffende differentiaties en 
het nagestreefde doel een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat.

Het plan onderscheidt in dit geval slechts twee categorieën op grond van een 
criterium dat het uitdrukkelijk formuleert, met name de vraag of het al dan niet 
vorderingen van de Staat betreft.

[De eiser] werpt hiertegen op dat, hoewel hij ‘een institutionele schuldeiser 
is, het plan zijn schuldvordering niet op dezelfde manier behandelt en dat [de 
verweerster] [de eiser] ten onrechte bestempelt als een schuldeiser die niet tot 
de Staat behoort’.

Het middel vloeit voort uit verwarring.

Hoewel [de eiser] inderdaad, net zoals de belastingadministraties, vaak 
omschreven wordt als een institutionele schuldeiser, is hij daarom nog geen 
schuldeiser die tot de Staat behoort : door [de eiser] op te richten en hem rechts-
persoonlijkheid toe te kennen, “heeft” de wetgever immers “impliciet aanvaard 
dat de schuldvorderingen inzake sociale zekerheid niet beschouwd dienden 
te worden als schuldvorderingen van de Staat’ (Grondwettelijk Hof, arrest 
nr. 113/2003 van 17 september 2003).

Het door de [verweerster] neergelegde plan hanteert in dit geval echter niet het 
onderscheid tussen al dan niet institutionele schuldeisers maar tussen schuldvor-
deringen die al dan niet tot de Staat behoren. Volgens dat criterium behoort [de 
eiser] inderdaad niet tot dezelfde categorie als de belastingadministraties.

Kan dat criterium, waarvan het strikt objectieve karakter niet kan worden 
betwist, redelijkerwijs verantwoorden dat de belastingadministraties een gunsti-
gere regeling verkrijgen dan alle andere schuldeisers, en met name [de eiser] ?

Ten aanzien van de andere schuldeisers, vertonen de twee betrokken belasting-
administraties het kenmerk dat het plan, zelfs zonder rechtstreekse verminde-
ring op hun hoofdschuldvorderingen, hen niettemin onrechtstreeks zal benadelen 
omdat de vermindering op de andere schuldvorderingen de btw-administratie 
noodzakelijkerwijs zal verplichten de btw op het verminderde gedeelte van de 
schuldvorderingen terug te betalen en de belastingadministratie om de fiscale 
afschrijving van het niet-invorderbare gedeelte van de afgetrokken schuldvorde-
ringen zal moeten toestaan.

De omstandigheid dat de impact van het plan op die administraties thans moei-
lijk becijferd kan worden, aangezien hij afhangt van de specifieke toestand van 
de leveranciers wier schuldvordering verminderd zal worden, verandert niets aan 
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de vaststelling dat die impact niet louter speculatief maar, integendeel, zeer 
reëel is.

Behalve dat de [verweerster] beklemtoont dat de personeelsinkrimping die 
zij heeft doorgevoerd, ervoor zal zorgen dat [de eiser] voortaan minder bloot-
gesteld zal worden aan het risico van haar activiteit, moet de aandacht worden 
gevestigd op een ander onderscheid tussen de belastingadministraties, die tot 
de Staat behoren, en de eiser, met name het feit dat, zoals het openbaar minis-
terie opmerkt, de ontvangsten van die administraties ‘deels rechtstreeks in de 
staatskas worden gestort, en deels [aan de eiser] worden gestort, als toelagen 
voor die dienst’, aangezien ‘de opdrachten van [de eiser] ruimer zijn dan de inning 
van de sociale bijdragen’ (advies van het openbaar ministerie, p. 4).

Hoewel het feit dat het plan voor de schuldeisers die tot de Staat behoren een 
gunstigere regeling treft dan voor de andere schuldeisers, op zich de openbare 
orde niet aantast, daar die regeling verband houdt met een verschillende rechts-
positie waardoor het redelijkerwijs verantwoord is, moeten de inspanningen die 
van de verschillende categorieën gevergd worden vooralsnog in verhouding staan 
tot het nagestreefde doel, met name het herstel van de onderneming.

In dat opzicht betoogt [de eiser] ten onrechte dat de [verweerster] nergens de 
inspanningen preciseert die de vennootschap zelf of haar zaakvoerder eventueel 
zouden doen om de financiële toestand te herstellen. Zowel de tot staving van het 
verzoekschrift neergelegde stukken als het verslag van de gedelegeerd rechter 
in het dossier tonen aan dat er reële inspanningen zijn geleverd, waaronder, 
bijvoorbeeld, het saldo van het geplaatste kapitaal dat de zaakvoerster – en enige 
vennoot – heeft volgestort op het hoogtepunt van de crisis die de vennootschap 
doormaakte, of nog het feit dat er via een inschrijving op rekening-courant geld 
aan de vennootschap is voorgeschoten, of dat de [verweerster] haar personeels-
kosten heeft gedrukt door de zaakvoerster en haar echtgenoot persoonlijk bij de 
activiteit te betrekken.

In die omstandigheden, en gelet op het feit dat [de eiser] en de leveranciers, 
ondanks de belangrijke inspanning die van hen wordt gevergd, niettemin de 
helft van hun schuldvorderingen behouden, moet op grond van een marginale 
beoordeling, conform ‘le souhait du législateur de voir le juge se montrer parti-
culièrement circonspect dans son appréciation d’une violation éventuelle de 
l’ordre public’ ten opzichte van ‘une différenciation approuvée par les créanciers’ 
(A. ZeNNer, “P.R.J. et Q.P.C.”, JT 2011, 472), besloten worden dat het grondwet-
telijk beginsel van gelijkheid, in het licht van de bij artikel 49 van de wet toege-
stane gedifferentieerde regeling van de schuldeisers, niet is miskend, daar er 
een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de inspanningen die 
van de verschillende categorieën van schuldeisers gevraagd worden en het nage-
streefde doel van herstel van de onderneming”.

Grieven

Krachtens artikel 47, § 3, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu-
iteit van de ondernemingen bevat het plan de maatregelen om de schuldeisers in 
de opschorting te voldoen.

Artikel 49, eerste lid, bepaalt dat het plan “in een gedifferentieerde regeling 
voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen kan voorzien, onder meer op 
grond van de omvang of van de aard ervan”, en artikel 55, tweede lid, bepaalt dat 
“de homologatie slechts geweigerd kan worden in geval van niet-naleving van de 
pleegvormen door deze wet opgelegd of wegens schending van de openbare orde”.

Uit het voormelde artikel 49 blijkt dat het plan, wanneer het, zoals te dezen, in 
een gedifferentieerde regeling van bepaalde schuldvorderingen voorziet, de reden 
voor die differentiatie moet verantwoorden. Zoals artikel 49, eerste lid, bepaalt, 
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kan de regeling van de schuldvorderingen onder meer gedifferentieerd worden 
“op grond van de omvang of van de aard ervan”. Dat artikel bepaalt dus wel dege-
lijk dat de rechter, vóór hij een plan met een gedifferentieerde regeling voor de 
verschillende schuldeisers homologeert of weigert te homologeren, niet alleen 
op de hoogte moet worden gebracht van de reden van de differentiatie maar ook 
moet beoordelen of die grond de gedifferentieerde regeling van bepaalde schuld-
vorderingen redelijk verantwoordt en of een dergelijke regeling de openbare orde 
niet schendt (artikel 55, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009). Tot de open-
bare orde behoren met name het evenredigheidsbeginsel en de beginselen van 
gelijkheid en niet-discriminatie tussen de schuldeisers, die zijn vastgelegd in 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en die de procedure (van openbare orde) 
van gerechtelijke reorganisatie bepalen, die ertoe strekt de continuïteit van de 
ondernemingen te verzekeren.

De rechter kan slechts onder die voorwaarden het plan met een gedifferenti-
eerde regeling van bepaalde schuldvorderingen homologeren (artikelen 49, eerste 
lid, en 55, tweede lid, van de wet van du 31 januari 2009).

Zoals hierboven is herhaald, beslist het arrest dat het litigieuze plan, dat voor-
ziet in de betaling, in 24 maanden, van alle bedragen die verschuldigd zijn aan de 
schuldeisers die tot de Staat behoren (directe belastingen en BTW) en in de beta-
ling, in 36 maanden, van de helft van de bedragen die aan de andere schuldeisers 
verschuldigd zijn, noch de openbare orde noch de beginselen van gelijkheid en 
niet-discriminatie miskent :

 “Ten aanzien van de andere schuldeisers, vertonen de twee betrokken belas-
tingadministraties het kenmerk dat het plan, zelfs zonder rechtstreekse 
vermindering op hun hoofdschuldvorderingen, hen niettemin onrechtstreeks 
zal benadelen omdat de vermindering op de andere schuldvorderingen de btw-
administratie noodzakelijkerwijs zal verplichten de btw op het verminderde 
gedeelte van de schuldvorderingen terug te betalen en de belastingadministratie 
om de fiscale afschrijving van het niet-invorderbare gedeelte van de afgetrokken 
schuldvorderingen zal moeten toestaan.

De omstandigheid dat de impact van het plan op die administraties thans moei-
lijk becijferd kan worden, aangezien hij afhangt van de specifieke toestand van 
de leveranciers wier schuldvordering verminderd zal worden, verandert niets aan 
de vaststelling dat die impact niet louter speculatief maar, integendeel, zeer 
reëel is”.

Het criterium van “de impact op de invordering van de schuldvorderingen van 
de belastingadministratie” is geen criterium op grond waarvan een voorkeurs-
regeling voor de schuldvorderingen van de Staat kan worden verantwoord ten 
aanzien van de doelstelling van de wet van 31 januari 2009 – de continuïteit van de 
ondernemingen verzekeren – en van de beginselen van gelijkheid en niet-discri-
minatie.

Door de regeling van de schuldvorderingen van de Staat, met name de belas-
tingadministratie, te bevoordelen, zullen de andere schuldeisers immers een 
grotere vermindering op hun schuldvorderingen moeten toestaan en zal hun 
financiële toestand bijgevolg worden verzwakt.

Meer nog, door de regeling van de schuldvorderingen van de Staat, met name 
de belastingadministratie, te bevoordelen, zullen enerzijds de andere schuldeisers 
minder mogelijkheden hebben om hun schuldvorderingen in te vorderen en zal er 
anderzijds een fiscale vermindering worden ingevoerd waarmee de belastingad-
ministratie niet had hoeven in te stemmen indien de schuldvorderingen van de 
Staat geen voorkeursbehandeling hadden verkregen.

Het arrest, dat om de voormelde redenen het reorganisatieplan van de verweer-
ster homologeert, schendt bijgevolg de in de aanhef van het middel bedoelde 
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wettelijke bepalingen, meer bepaald de artikelen 49, eerste lid, en 55, tweede lid, 
van de wet van 31 januari 2009.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 47, § 3, 49, inzonderheid eerste lid, en 55, inzonderheid tweede lid, 
van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ;

— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ;
— de artikelen 22, 24 en 26 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Aangevochten beslissingen

Het arrest homologeert het door de verweerster neergelegde gerechtelijk reor-
ganisatieplan, dat voorziet in de betaling van alle bedragen die in hoofdsom 
verschuldigd zijn aan de schuldeisers die tot de Staat behoren (directe belas-
tingen en BTW), maar slechts van de helft van de schuldvordering van de eiser, 
om de volgende redenen :

 “Ten aanzien van de andere schuldeisers, vertonen de twee betrokken belas-
tingadministraties het kenmerk dat het plan, zelfs zonder rechtstreekse 
vermindering op hun hoofdschuldvorderingen, hen niettemin onrechtstreeks 
zal benadelen omdat de vermindering op de andere schuldvorderingen de btw-
administratie noodzakelijkerwijs zal verplichten de btw op het verminderde 
gedeelte van de schuldvorderingen terug te betalen en de belastingadministratie 
om de fiscale afschrijving van het niet-invorderbare gedeelte van de afgetrokken 
schuldvorderingen zal moeten toestaan. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behalve dat de [verweerster] beklemtoont dat de personeelsinkrimping die 
zij heeft doorgevoerd, ervoor zal zorgen dat [de eiser] voortaan minder bloot-
gesteld zal worden aan het risico van haar activiteit, moet de aandacht worden 
gevestigd op een ander onderscheid tussen de belastingadministraties, die tot 
de Staat behoren, en de eiser, met name het feit dat, zoals het openbaar minis-
terie opmerkt, de ontvangsten van die administraties ‘deels rechtstreeks in de 
staatskas worden gestort, en deels [aan de eiser] worden gestort, als toelagen 
voor die dienst’, aangezien ‘de opdrachten van [de eiser] ruimer zijn dan de inning 
van de sociale bijdragen’ (advies van het openbaar ministerie, p. 4).

Grieven

In het eerste cassatiemiddel is reeds uiteengezet dat uit de artikelen 49, eerste 
en tweede lid, en 55, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 blijkt dat een prefe-
rentiële regeling van een schuldvordering slechts gehomologeerd kan worden 
indien zij objectief en redelijk verantwoord wordt door, met name, rekening te 
houden met de beginselen van openbare orde van gelijkheid tussen schuldeisers 
en niet-discriminatie.

Het feit dat de geldmiddelen van de eiser gedeeltelijk voortkomen uit de toelagen 
van de Staat, verantwoordt niet redelijkerwijs een preferentiële regeling van de 
schuldvorderingen van de Staat. Hoewel de eiser weliswaar gedeeltelijk door de 
Staat gefinancierd wordt, zal de niet-betaling van het volledige bedrag van de 
schuldvordering van de eiser of van een gedeelte daarvan immers ertoe leiden dat 
de Staat de toelagen aan de eiser zal moeten verhogen of, op zijn minst, de finan-
ciering van de verschillende socialezekerheidsregelingen zal moeten verminderen.

De artikelen 22, 24 en 26 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bepalen immers dat de 
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geldmiddelen van de eiser voortkomen uit de toelagen van de Staat en uit de 
socialezekerheidsbijdragen (artikel 22) en dat die geldmiddelen verdeeld worden 
onder de socialezekerheidsregelingen (artikelen 24 en 26).

Indien, met andere woorden, de schuldvordering van de eiser op de verweerster 
met 50 pct. verminderd wordt, wordt de financiering van de verschillende socia-
lezekerheidsregelingen met hetzelfde bedrag verminderd. Het feit dat de belas-
tingadministratie het volledige bedrag van haar schuldvorderingen kan invor-
deren, verhelpt die vermindering niet.

Het arrest, dat het litigieuze reorganisatieplan homologeert waarin de aan de 
eiser verschuldigde bedragen met de helft verminderd wordt, alleen op grond dat 
de eiser toelagen van de Staat ontvangt, verantwoordt zijn beslissing bijgevolg 
niet naar recht (schending van de in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen, en meer bepaald de artikelen 49, eerste lid, en 55, tweede lid, van de 
wet van 31 januari 2009).

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

A. Voeging van de cassatieberoepen

De cassatieberoepen met de algemene rolnummers C.12.0165.F en 
C.12.0229.F zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat grond tot 
voeging.

B. Cassatieberoep met algemeen rolnummer C.12.0165.F 

Het door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep opge-
worpen middel van niet-ontvankelijkheid : de eiser kan niet ambtshalve 
optreden op grond van artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek :

Krachtens artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek, treedt het open-
baar ministerie ambtshalve op telkens als de openbare orde zijn tussen-
komst vergt.

Uit die bepaling volgt niet dat het openbaar ministerie de vordering 
van ambtswege kan instellen telkens als een bepaling van openbare 
orde of betreffende de openbare orde geschonden werd. De vereisten 
van de openbare orde die, in de zin van die bepaling, een dergelijke 
tussenkomst kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de openbare 
orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet 
worden.

Het arrest homologeert het gerechtelijk reorganisatieplan dat de 
verweerster heeft neergelegd op 20 september 2011 en dat de schuldei-
sers hebben goedgekeurd tijdens de vergadering van 4 oktober 2011, en 
verantwoordt zijn beslissing met de in het cassatieberoep bekritiseerde 
reden, volgens welke het plan, dat in een gedifferentieerde regeling voor 
bepaalde categorieën van schuldvorderingen voorziet, het beginsel van 
gelijkheid en niet-discriminatie niet miskent.

Uit die beslissing volgt niet dat de openbare orde in gevaar wordt 
gebracht door een toestand die de ambtshalve tussenkomst van het 
openbaar ministerie verantwoordt.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
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C. Cassatieberoep met algemeen rolnummer C.12.0229.F 

Eerste middel

Volgens artikel 55, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen kan de rechtbank van koophandel 
de homologatie slechts weigeren in geval van niet-naleving van de door 
die wet opgelegde pleegvormen of wegens schending van de openbare orde.

Krachtens artikel 49 van die wet kan het plan in een gedifferentieerde 
regeling voorzien voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen, 
onder meer op grond van de omvang of van de aard ervan.

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest 8/2012 van 18 januari 2012 
beslist dat het voormelde artikel 49 niet toelaat dat het plan verschillen 
in behandeling bepaalt die niet redelijk zijn verantwoord.

Die verantwoordingsgrond wordt beoordeeld op grond van het doel 
en de gevolgen van de bekritiseerde maatregel en van de aard van de 
betrokken beginselen ; het gelijkheidsbeginsel, dat van openbare orde is, 
wordt miskend wanneer er geen redelijke verhouding van evenredigheid 
bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel.

Krachtens artikel 16 van de wet van 31 januari 2009 strekt de procedure 
van gerechtelijke reorganisatie tot het behouden, onder toezicht van de 
rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onder-
neming in moeilijkheden of van haar activiteiten, door met name het 
akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan te verkrijgen.

Hieruit volgt dat wanneer het reorganisatieplan in een gedifferen-
tieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen 
voorziet, de rechtbank van koophandel moet nagaan of de in het plan 
bepaalde categorieën gegrond zijn op objectieve criteria die redelijk 
zijn verantwoord en of er een redelijke verhouding van evenredigheid 
bestaat tussen die differentiaties en het nagestreefde doel, met name 
het behoud van de continuïteit van de onderneming via een akkoord van 
de schuldeisers over dat plan.

Enerzijds wijst het arrest erop dat het plan een onderscheid maakt 
tussen twee categorieën van schuldeisers naargelang van het feit dat 
hun schuldvorderingen al dan niet schuldvorderingen van de Staat zijn, 
en beslist, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, dat dit een 
objectief criterium is.

Anderzijds beslist het arrest dat het feit dat de Staat een gunstigere 
regeling dan de andere schuldeisers geniet, wordt verantwoord door 
“de impact van het plan […] op de [btw- en belasting]administraties” 
wegens de rechtstreekse vermindering van de andere schuldvorderingen, 
die “de btw-administratie noodzakelijkerwijs zal verplichten de btw op 
het verminderde gedeelte van de schuldvorderingen terug te betalen 
en de belastingadministratie om de fiscale afschrijving van het niet-
invorderbare gedeelte van de afgetrokken schuldvorderingen zal moeten 
toestaan”, dat “de personeelsinkrimping die zij heeft doorgevoerd, 
ervoor zal zorgen dat [de eiser] voortaan minder blootgesteld zal worden 
aan het risico van haar activiteit”, dat “de ontvangsten van die adminis-
traties ‘deels rechtstreeks in de staatskas worden gestort, en deels [aan 
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de eiser] worden gestort, als toelagen voor die dienst’”, en dat “[de eiser] 
en de leveranciers, ondanks de belangrijke inspanning die van hen wordt 
gevergd, niettemin de helft van hun schuldvorderingen behouden”.

Het arrest, dat uit die overwegingen afleidt dat “op grond van een 
marginale beoordeling, conform ‘le souhait du législateur de voir le juge 
se montrer particulièrement circonspect dans son appréciation d’une 
violation éventuelle de l’ordre public’ ten opzichte van ‘une différenci-
ation approuvée par les créanciers’ […], besloten moet worden dat het 
grondwettelijk beginsel van gelijkheid, in het licht van de bij artikel 49 
van de wet toegestane gedifferentieerde regeling van de schuldeisers, 
niet is miskend, daar er een redelijke verhouding van evenredigheid 
bestaat tussen de inspanningen die van de verschillende categorieën van 
schuldeisers gevraagd worden en het nagestreefde doel van herstel van 
de onderneming”, verantwoordt naar recht zijn beslissing om het reor-
ganisatieplan van de verweerster te homologeren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Enerzijds heeft de wetgever, door de eiser op te richten en hem rechts-
persoonlijkheid toe te kennen, impliciet erkend dat de schuldvorde-
ringen inzake sociale zekerheid niet beschouwd worden als schuldvorde-
ringen van de Staat.

Anderzijds blijkt uit de parlementaire voorbereiding en uit de speci-
fieke vereisten van de procedure van gerechtelijke reorganisatie door 
collectief akkoord dat de wetgeving betreffende de financiering en de 
werking van de eiser niet verhindert dat een reorganisatieplan, dat tot 
doel heeft de onderneming te redden en haar continuïteit te verzekeren, 
in een vermindering van de socialezekerheidsschuld voorziet.

Het arrest, dat beslist dat het feit dat een gedeelte van de geldmid-
delen van de eiser voortkomt uit staatstoelagen een criterium is dat de 
differentiatie tussen de schuldvorderingen van de Staat en die van de 
eiser redelijk kan verantwoorden, verantwoordt naar recht zijn beslis-
sing om het reorganisatieplan, dat in een dergelijke gedifferentieerde 
regeling voorziet, te homologeren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken met de algemene rolnummers C.12.0165.F en C.12.0229.F.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten van de zaak met algemeen 

rolnummer C.12.0165.F en de eiser in de kosten van de zaak met alge-
meen rolnummer C.12.0229.F.

7 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer De Bruyn.
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N° 93

1o kamer — 8 februari 2013
(C.10.0585.N)

1o StedeNBoUw. — SaNctIeS. — StakINGSBeVeL. — VorderING tot opheF-
FING. — rechter. — BeoordeLINGSBeVoeGdheId. — opdracht. 

2o StedeNBoUw. — BoUwVerGUNNING. — aFGewerkt GeBoUw. — INrIch-
tINGSwerkZaamhedeN. — VerGUNNINGSpLIcht. — GeVoLG.

3o StedeNBoUw. — SaNctIeS. — StakINGSBeVeL. — toepaSSINGSGeBIed. — 
GeBoUw opGerIcht ZoNder VerGUNNING. — GeBrUIk.

1o De rechter beslist ten gronde over de vordering tot opheffing van het 
stakingsbevel en toetst hierbij het bevel op zijn interne en externe wettig-
heid, en mag hierbij nagaan of het bevel een preventieve aard heeft, dan wel 
berust op machtsoverschrijding of machtsafwending. (Art. 154, zesde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999)

2o De loutere uitvoering van inrichtingswerkzaamheden aan een afgewerkt 
gebouw is niet vergunningsplichtig, aangezien artikel 99 Stedenbouwdecreet 
1999 voor deze handeling geen stedenbouwkundige vergunning vereist ; de 
omstandigheid dat het gebouw waarin de inrichtingswerken worden uitge-
voerd, zelf werd opgetrokken zonder stedenbouwkundige vergunning, doet 
hieraan niets af ; de loutere uitvoering van niet-vergunningsplichtige inrich-
tingswerkzaamheden aan een afgewerkt gebouw, zelfs al werd het gebouwd 
zonder stedenbouwkundige vergunning, is derhalve geen stedenbouwkun-
dige inbreuk in de zin van artikel 146, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999. 
(Artt. 99 en 146, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999)

3o Een stakingsbevel tot stopzetting van het gebruik van een gebouw dat werd 
opgericht zonder vergunning kan slechts worden opgelegd indien het gebruik 
vergunningsplichtig is  (1). (Art. 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999)

(VLaamS GeweSt t. caStIGLIoNe a3 + a5 N.V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :

FeIteN eN procedUreVoorGaaNdeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan bekwam 
eerste verweerster op 15 maart 2005 een stedenbouwkundige vergun-
ning van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Koksijde voor de oprichting van een meergezinswoning. Bij arrest van 
27 juni 2007 werd deze vergunning door de Raad van State vernietigd. 

Ook de nieuwe stedenbouwkundige vergunning die aan eerste verweer-
ster werd afgeleverd op 18 juni 2007 werd vernietigd bij ministerieel 
besluit van 8 augustus 2007.

Op 23 augustus 2007 werd een proces-verbaal opgesteld van vaststelling 
en stillegging der werken en van staking van gebruik. Op dezelfde datum 

  (1)  Zie de strijdige concl. van het O.M.
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werd nog een proces-verbaal van zegellegging opgesteld. De staking van 
de werken werd opgelegd voor het volledige gebouw terwijl de staking 
van gebruik en de verzegeling werd opgelegd voor alle appartementen, 
behoudens vier die inmiddels waren verkocht. 

Op 27 augustus 2007 werd het stakingsbevel bekrachtigd door de gewes-
telijk Stedenbouwkundige Inspecteur. 

2. Bij dagvaarding van 6 september 2007 vorderden verweerders de 
opheffing van het stakingsbevel van 23 augustus 2007, van de beslissing 
tot zegellegging van dezelfde datum en van het bekrachtigingsbesluit 
van 28 augustus 2007. 

Bij beschikking van 3 oktober 2007 verklaarde de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te Veurne de vordering ontvankelijk 
en gegrond. Het stakingsbevel van 23 augustus 2007, de beslissing tot 
zegellegging van 23 augustus 2007 en de bekrachtigingsbeslissing van 
27 augustus 2007 werden opgeheven. 

3. Bij verzoekschrift van 21 februari 2008 stelde eiser hoger beroep in 
tegen deze beschikking.

Inmiddels werd op 3 maart 2008 aan eerste verweerster een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.

De appelrechters beslisten dat door de nieuwe stedenbouwkundige 
vergunning een einde werd gesteld aan de onwettige toestand, waardoor 
noch het stakings- en het bekrachtigingsbevel, noch de beslissing tot 
zegellegging verdere gevolgen kunnen ressorteren. De appelrechters 
besloten dat de vordering tot opheffing van het stakingsbevel en de 
beslissing tot zegellegging zonder voorwerp is geworden.

De appelrechters onderzochten niettemin nog de grond van de zaak 
met het oog op de beslissing omtrent de kosten van de vordering. Zij 
beslisten dat ten onrechte een stakingsbevel werd opgelegd en verwijzen 
eiser dan ook in de kosten.

4. Het cassatieberoep van eiser maakt het voorwerp uit van de huidige 
procedure.

het caSSatIemIddeL 

5. Het enig cassatiemiddel, dat wordt ontwikkeld in drie onderdelen, 
voert schending aan van de artikelen 149 en 159 van de Grondwet, de 
artikelen 99, § 1, eerste lid, 1o, 6o en 7o, tweede en derde lid, 146, eerste 
lid, 1o en 154, eerste en zesde lid en, voor zoveel als nodig 149, § 1 van 
het Stedenbouwdecreet 1999, zoals van kracht voor wijziging ervan bij 
decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruim-
telijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, van artikel 3, 
3o van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepa-
ling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, 
handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergun-
ning nodig is en van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek,

6. In het eerste onderdeel voert eiser aan dat, nu de afwerking van een 
illegaal gebouw een inbreuk vormt in de zin van artikel 146, eerste lid, 
1o van het Stedenbouwdecreet 1999, de staking van de afwerking van een 
illegaal gebouw kan bevolen worden, zelfs indien de inrichtingswerken 
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zelf niet vergunningsplichtig zijn. Hij verwijt de appelrechters, na te 
hebben vastgesteld dat er enkel nog niet-vergunningsplichtige inrich-
tingswerken dienen te gebeuren, te hebben beslist dat de staking niet 
kan worden gerechtvaardigd omdat de werken voltooid zijn, terwijl 
ook de uitvoering van niet-vergunningsplichtige werken aan een niet 
vergund gebouw een inbreuk oplevert in de zin van artikel 146, eerste 
lid, 1o van het Stedenbouwdecreet 1999. 

7. In het tweede onderdeel voert eiser vooreerst een motiveringsgebrek 
aan door gebrek aan antwoord op zijn verweer dat niet zozeer beoogd 
werd om een einde te stellen aan het bestaande gebruik van het onver-
gunde gebouw, maar wel de verdere ingebruikneming te voorkomen, 
zodat de staking wel een preventief karakter had. 

Hij verwijt de appelrechters tevens te hebben geoordeeld dat het bevel 
tot staken van de ingebruikneming van het onvergunde gebouw onwettig 
is omdat dit geen preventief karakter heeft ; ook de inbruikneming van 
een onvergund gebouw maakt volgens eiser immers een inbreuk uit in de 
zin van artikel 146, eerste lid, 1o juncto artikel 99, § 1, eerste lid, 1o, 6o en 
7o van het Stedenbouwdecreet 1999, zodat de staking van de strijdige 
ingebruikneming kon worden bevolen. Door op grond van voormelde 
motieven te beslissen dat eiser als de in het ongelijk gestelde partij 
dient te worden aanzien en derhalve in de kosten van de beide instanties 
dient te worden verwezen, schenden de appelrechters volgens eiser ook 
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek.

8. In het derde onderdeel verwijt eiser de appelrechters ten onrechte 
te hebben beslist dat een stakingsbevel na de voltooiing van de vergun-
ningsplichtige werken geen preventieve functie meer kan hebben, terwijl 
de staking van de verdere afwerking van een niet vergund gebouw, van 
de ingebruikneming en het verdere gebruik ervan de macht van de 
rechter om het herstel te bevelen veilig kunnen stellen. De staking van 
de verdere afwerking van een gebouw, van de ingebruikneming en van 
het verdere gebruik beperkt immers de economische en sociale gevolgen 
waartoe het desgevallend latere bevel tot herstel van de plaats in de 
vorige staat aanleiding kan geven, en vrijwaart in die zin dan ook de 
mogelijkheid om een herstelmaatregel op te leggen.

BeSprekING VaN het derde oNderdeeL

9. Eerste verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid van 
het derde onderdeel aan : indien de feitenrechter bij de beoordeling van 
het preventief karakter van het stakingsbevel alle omstandigheden van 
het geval betrekt en in het licht van die omstandigheden oordeelt dat 
het aan dergelijk preventief oogmerk ontbreekt, dan is dit een beslissing 
van feitelijke aard die in cassatie onaantastbaar is. De kritiek van eiser 
dat de staking van de verdere afwerking van een niet vergund gebouw, 
van de ingebruikneming en het verdere gebruik de macht van de rechter 
om het herstel te bevelen kunnen veilig stellen noopt Uw Hof ertoe om 
in de beoordeling van de feiten te treden en is om die reden bijgevolg 
niet ontvankelijk.
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10. Hoewel de feitenrechter de feiten waaruit hij het ontbreken van 
het preventief oogmerk van het stakingsbevel afleidt op onaantastbare 
wijze beoordeelt, dient het Hof evenwel na te gaan of de rechter die 
beslissing wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleiden  (1). 

11. Het onderdeel verwijt de appelrechters hun wettigheidscontrole 
van het stakingsbevel niet te hebben uitgevoerd conform artikel 159 van 
de Grondwet en 149, § 1, van het Stedenbouwdecreet. Uw Hof vermag in 
die context na te gaan of de feitelijke vaststellingen van de appelrech-
ters hun beslissing kunnen schragen. 

12. Daarenboven verwijt het onderdeel de appelrechters juist bepaalde 
omstandigheden niet bij hun oordeel te hebben betrokken en niet te zijn 
overgegaan tot de vereiste belangenafweging. 

13. De beslissing dat de staking van inrichtingswerken aan een voltooid 
gebouw geen preventief karakter heeft en niet meer kan worden bevolen, 
is daarenboven naar mijn oordeel geen beoordeling van feiten maar een 
beoordeling in rechte die aan de censuur van Uw Hof is onderworpen.

14. De grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel lijkt mij 
niet aangenomen te kunnen worden. 

15. Krachtens artikel 154, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 
en, vanaf 1 september 2009, artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening, kunnen de in het artikel 148 van het Stedenbouw-
decreet dan wel de in artikel 6.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke 
politie mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, 
van de handelingen of van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen 
dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen 
zoals bedoeld in artikel 146 van hetzelfde decreet, dan wel, vanaf 
1 september 2009, vermeld in artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening. 

Naar luid van artikel 6.1.47, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening, en vóór 1 september 2009 artikel 154, zesde lid, van het 
Stedenbouwdecreet 1999, kan de betrokkene in kort geding de ophef-
fing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De vordering 
wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitge-
voerd. Boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing 
op de inleiding en de behandeling van de vordering.

16. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist ten gronde 
over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel  (2). Zijn beoor-
delingsbevoegdheid gaat dus verder dan die van de gewone kortgeding-
rechter, die gegrond is op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ; de 
vordering wordt immers behandeld zoals in kort geding, wat enkel slaat 
op de gevolgde procedure. 

17. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof komt het aan de rechter 
toe het bevel tot staking op zijn externe en interne wettigheid te toetsen, 

  (1)  Zie Cass. 30 okt. 2009, AR C.08.0353.F, AC 2009, nr. 630.
  (2)  Cass. 8 nov. 2007, AR C.06.0624.N, AC 2007, nr. 536.
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alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op machts-
overschrijding of machtsafwending berust  (1). Hij kan zich hierbij niet 
uitspreken over de opportuniteit ervan en dient dus niet te oordelen of 
de staking van het werk dient bevolen te worden, wel of de beslissing 
daartoe rechtmatig is genomen. 

18. De controle van de externe wettigheid houdt in dat de formele 
regelmatigheid van het bekrachtigde stakingsbevel wordt onderzocht. 
De controle van de interne wettigheid betreft daarentegen de motieven, 
de inhoud en het doel van het bekrachtigde stakingsbevel.

19. Deze rechtmatigheidscontrole, waarin begrepen een marginale 
toetsing naar de kennelijke ofwel zeer manifeste onredelijkheid, vindt 
zijn oorsprong in artikel 159 van de Grondwet 1994. 

20. Uw Hof bevestigde diverse malen dat het bevel tot staking een 
preventieve maatregel is die niet alleen ertoe strekt de macht van de 
rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is 
om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening, zoals 
bedoeld in artikel 146 van het Stedenbouwdecreet 1999 (thans art. 6.1.1. 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) te voorkomen. 

21. Het stakingsbevel heeft dus een dubbele finaliteit, met name :
— enerzijds de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig 

te stellen,
— anderzijds de geviseerde stedenbouwinbreuken te voorkomen en 

derhalve de verdere aantasting van de ruimtelijke ordening door die 
stedenbouwinbreuken te beletten.

22. In de optiek van die dubbele finaliteit besliste Uw Hof dan ook 
in zijn arrest van 1 maart 2010 dat de appelrechters, die de onmiddel-
lijke opheffing bevelen van de stakingsbevelen op grond dat deze in niets 
bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het 
herstel te bevelen, zonder na te gaan of de stakingsbevelen niet strekten 
tot de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van 
de grond zonder vergunning en derhalve tot het voorkomen van verdere 
aantasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken zoals bedoeld 
in artikel 146 van het decreet, hun beslissing niet naar recht verant-
woorden  (2).

23. Dit preventief karakter sluit aan bij de wil van de decreetgever die 
de mogelijkheid voor de administratie om wederrechtelijk uitgevoerde 
werken, handelingen of het gebruik stil te leggen, kaderde in een preven-
tiebeleid dat de overheid wenst na te streven om aldus te vermijden dat 
het kwaad volledig is geschied en de rechter die over de herstelmaat-
regel moet oordelen, voor voldongen feiten wordt gesteld  (3).

  (1)  Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-gene-
raal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. deBerSaqUeS en H. VaNLaNdeGhem ; Cass. 
16 jan. 2009, AR C.06.0480.N, AC 2009, nr. 38. 

  (2)  Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-gene-
raal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. deBerSaqUeS en H. VaNLaNdeGhem.

  (3)  Concl. van advocaat-generaal R. Mortier bij Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, 
AC 2010, nr. 140.
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24. De herstelmaatregel daarentegen heeft een andere finaliteit, met 
name het ongedaan maken van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf 
in het algemeen belang  (1).

25. In het licht van het voorgaande meen ik dat het bestuur de moge-
lijkheid heeft een bevel tot staking op te leggen, ook wanneer de vergun-
ningsplichtige werken voltooid zijn, op voorwaarde dat deze maatregel 
ertoe strekt de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig 
stelt. In die optiek, en steeds op voorwaarde dat dit oogmerk aanwezig 
is, kan het bestuur naar mijn mening de staking bevelen van op zich 
niet-vergunningsplichtige inrichtingswerken aan een onvergund opge-
trokken gebouw en van het in gebruik nemen ervan. 

26. Krachtens artikel 159 van de Grondwet moet de rechter nagaan of 
de beslissing van de stedenbouwkundige inspecteur om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruim-
telijke ordening is genomen ; wanneer de wettigheid van de herstelvor-
dering wordt aangevochten, moet de rechter in het bijzonder nagaan of 
die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel 
van de gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruim-
telijke ordening opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder 
voortvloeit  (2).

27. Krachtens artikel 159 Grondwet en 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999 
heeft de rechter dus de bevoegdheid om de gevorderde herstelmaatregel 
op zijn externe en interne wettigheid te toetsen ; de rechter gaat hierbij 
na of de herstelvordering steunt op motieven die de ruimtelijke orde-
ning betreffen en op een opvatting van de ruimtelijke ordening die niet 
onredelijk is en hij moet bovendien ook nagaan of de last die voor de 
overtreder uit het gevorderde herstel zou voortvloeien, opweegt tegen 
het voordeel dat hieruit voor de ruimtelijke ordening zou ontstaan  (3).

28. Nu de rechter die oordeelt over de herstelvordering bij die rede-
lijkheidstoets en die belangenafweging onder meer rekening dient te 
houden met de last die uit het gevorderde herstel voortvloeit voor de 
overtreder, kan hij bij die beoordeling rekening houden met de staat 
van afwerking van het gebouw en met de omstandigheid dat het gebouw 
al dan niet in gebruik werd genomen. In die zin kan de staking van een 
niet-vergunningsplichtige afwerking of van inrichtingswerken aan het 
onvergunde gebouw of van het gebruik ervan de macht van de rechter 
om het herstel te bevelen veilig stellen. In dit geval behoudt het bevel 
tot staking zijn preventief karakter.

29. De appelrechters die oordelen dat “uit de motivering (blijkt) dat 
het bevel tot staking eerder werd ingegeven als bewarende maatregel 
m.n. om te verhinderen dat de appartementen woonklaar zouden worden 
gemaakt of dat nog appartementen zouden worden verkocht”, dat “van 

  (1)  Cass. 15 sept. 2009, AR P.09.0182.N, AC 2009, nr. 501 ; Cass. 8 sept. 2009. AR P.09.0341.N, 
AC 2009, nr. 483, met concl. van eerste advocaat-generaal M. De Swaef.

  (2)  Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.0278.N, AC 2009, nr. 689.
  (3)  Cass. 17 feb. 2009, AR P.08.1587.N, AC 2009, nr. 131 ; zie Cass. 18 maart 2008,  

AR P.07.1509.N, AC 2008, nr. 187 ; Cass. 3 nov. 2004, AR P.04.0730.F, AC 2004, nr. 526 ;  
Cass. 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC 2004, nr. 323, met concl. van advocaat-generaal 
M. De Swaef. 
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werken die zijn voltooid de staking niet meer kan worden bevolen, 
vermits de staking niet meer kan bijdragen tot het vrijwaren van de 
mogelijkheid om een herstelmaatregel op te leggen”, en dat “ingeval van 
gebruik van een volledig opgericht gebouw het stakingsbevel van het 
gebruik geen preventief karakter meer (heeft), maar (dat het) veeleer 
beoogt reeds sanctionerend op te treden en (dat dit) zelfs mogelijkerwijs 
zwaardere gevolgen (kan) hebben dan een mogelijke veroordeling ten 
gronde zou kunnen opleveren”, schenden naar mijn mening artikel 154, 
eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999. Zij konden immers niet, 
zonder miskenning van die bepaling, oordelen dat het bevel tot staking 
na de voltooiing van de vergunningsplichtige werken geen preventieve 
functie meer kan hebben. 

30. Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn. 

coNcLUSIe : vernietiging 

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 20 maart 2009.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 17 december 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 154, eerste lid, Stedenbouw-
decreet 1999 kunnen de in artikel 148 van dit decreet bedoelde ambte-
naren, agenten of officieren van gerechtelijke politie mondeling ter 
plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of 
van het gebruik, bevelen wanneer zij vaststellen dat het werk, de hande-
lingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146 
van dit decreet.

Het zesde lid van voormeld artikel 154 bepaalt dat de betrokkene 
in kort geding de opheffing van de maatregel kan vorderen tegen het 
Vlaams Gewest.

De rechter beslist ten gronde over de vordering tot opheffing van 
het stakingsbevel en toetst hierbij het bevel op zijn externe en interne 
wettigheid, en mag hierbij nagaan of het bevel een preventieve aard 
heeft, dan wel berust op machtsoverschrijding of machtsafwending.
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2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 146, eerste lid, 1o, 
Stedenbouwdecreet 1999 wordt gestraft met gevangenisstraf of met 
een geldboete of met één van deze straffen alleen, de persoon die de 
bij de artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen 
uitvoert, voortzet of in stand houdt, hetzij zonder voorafgaande vergun-
ning, 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.

Krachtens artikel 99, § 1, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 mag 
niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning bouwen, 
op een grond een of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande 
vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen 
of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhouds-
werken die geen betrekking hebben op de stabiliteit.

Krachtens artikel 99, § 1, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 wordt 
onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen zoals bedoeld in het 
eerste lid, 1°, verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie 
of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, 
in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend 
omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, 
ook al kan het uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig 
ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van mate-
rialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het 
aanbrengen van verhardingen. 

3. Uit deze bepalingen volgt dat de loutere uitvoering van inrichtings-
werkzaamheden aan een afgewerkt gebouw niet vergunningsplichtig is, 
aangezien artikel 99 Stedenbouwdecreet 1999 voor deze handeling geen 
stedenbouwkundige vergunning vereist.

De omstandigheid dat het gebouw waarin de inrichtingswerkzaam-
heden worden uitgevoerd, zelf werd opgetrokken zonder stedenbouwkun-
dige vergunning, doet hieraan niet af.

4. Uit artikel 3, 3° van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 
2000 volgt niet dat enkel de inrichtingswerkzaamheden binnen een 
vergund gebouw zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning 
en dat voor de inrichtingswerkzaamheden binnen een onvergund gebouw 
een bijkomende stedenbouwkundige vergunning vereist is.

5. De loutere uitvoering van niet-vergunningsplichtige inrichtings-
werkzaamheden aan een afgewerkt gebouw, zelfs al werd het gebouwd 
zonder stedenbouwkundige vergunning, is derhalve geen stedenbouwkun-
dige inbreuk in de zin van artikel 146, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999.

Het onderdeel dat volledig berust op de onjuiste veronderstelling dat 
voor inrichtingswerkzaamheden aan een onvergund gebouw een steden-
bouwkundige vergunning vereist is, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

10. Een stakingsbevel tot stopzetting van het gebruik van een gebouw 
dat werd opgericht zonder vergunning kan slechts worden opgelegd 
indien het gebruik vergunningsplichtig is. 
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Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.

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

8 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Andersluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer Maes.

N° 94

1o kamer — 8 februari 2013
(C.10.0669.N)

1o StedeNBoUw. — SaNctIeS. — StakINGSBeVeL. — VorderING tot opheF-
FING. — rechtBaNk VaN eerSte aaNLeG. — VoorZItter. — BeoordeLINGSBe-
VoeGdheId. — opdracht. 

2o StedeNBoUw. — SaNctIeS. — StakINGSBeVeL. — wettIGheId. — toet-
SING. — rechter. — BeStaaN VaN StedeNBoUwkUNdIGe INBreUk. — Beoorde-
LING.

1o De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist ten gronde over 
de vordering tot opheffing van het stakingsbevel ; hij toetst hierbij het 
stakingsbevel op zijn externe en interne wettigheid, en mag hierbij nagaan 
of het bevel een preventieve aard heeft, dan wel berust op machtsoverschrij-
ding  (1).(Art. 154, laatste lid, Stedenbouwdecreet 1999)

2o In het raam van de toetsing van de wettigheid van het stakingsbevel mag de 
rechter zich niet beperken tot een prima facie beoordeling van het bestaan 
van de stedenbouwkundige inbreuk, waarop het stakingsbevel berust  (2). 
(Art. 154, laatste lid, Stedenbouwdecreet 1999)

(d. t. VLaamS GeweSt)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :

FeIteN eN procedUreVoorGaaNdeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft 
deze zaak betrekking op twee ingevolge stedenbouwinbreuken door de 
Stedenbouwkundig Inspecteur uitgevaardigde stakingsbevelen.

Eiser is eigenaar van twee woningen, respectievelijk gelegen te Knokke 
Heist en te Damme.

Op respectievelijk 26 oktober 2007 en 7 augustus 2008 werd er met 
betrekking tot voormelde percelen door de gemeente Knokke-Heist 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
  (2)  Zie de op dit punt deels strijdige concl. van het O.M. 
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en door de stad Damme, telkens na gunstig advies van de geweste-
lijk stedenbouwkundig ambtenaar, een stedenbouwkundige vergun-
ning verleend, die voor beide percelen overeenkomstig de respectieve-
lijke bouwaanvragen strekte tot het verbouwen en het renoveren van 
de aldaar gelegen woningen. De verbouwing van beide woningen werd 
gelijktijdig uitgevoerd.

Op 21 oktober 2008 werden twee stakingsbevelen uitgevaardigd 
door de Stedenbouwkundig Inspecteur, die werden bekrachtigd op 
27 oktober 2008.

Met betrekking tot de woning te Knokke-Heist stelde de Stedenbouw-
kundig Inspecteur vast dat de te verbouwen woning volledig herbouwd 
werd en dat er geen elementen van de oorspronkelijke woning behouden 
werden. Tevens werd vastgesteld dat een integraal te behouden berging 
volledig gesloopt werd en dat een volledig nieuwe constructie dienstig 
als garage werd opgericht ; met betrekking tot de woning te Damme 
stelde de gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur vast dat er bij het 
verbouwen van de woning meer muren werden gesloopt dan toegestaan 
volgens het vergunde bouwplan. Enkel de kleine uitbouw achteraan de 
vroegere woning stond nog overeind. 

2. Bij dagvaarding van 18 februari 2009 vorderde eiser lastens verweerder 
de mondelinge stakingsbevelen van 21 oktober 2008 op te heffen. Bij 
beschikking van 10 juni 2009 beval de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge verweerder het mondeling stakingsbevel van 
21 oktober 2008 met betrekking tot de woning te Damme op te heffen, 
mits en voor zover de afgebroken of af te breken bakstenen integraal 
door eiser zouden worden herbruikt. 

3. Bij verzoekschrift van 25 augustus 2009 stelde verweerder hoger 
beroep in tegen deze beschikking ; eiser stelde incidenteel beroep in bij 
conclusie van 24 november 2009.

In het bestreden arrest van 21 mei 2010 verklaarde het hof van beroep te 
Gent het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Het incidenteel beroep 
werd ongegrond verklaard. De oorspronkelijke vordering van eiser tot 
opheffing van de stakingsbevelen van 21 oktober 2008 werd in zijn geheel 
ongegrond verklaard. 

4. Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de 
huidige procedure. 

BeSprekING VaN het eerSte caSSatIemIddeL

5. Het eerste cassatiemiddel is enkel gericht is tegen de verwerping 
van de vordering tot opheffing van het stakingsbevel met betrekking tot 
de woning te Damme. 

6. Het verwijt het bestreden arrest vooreerst een schending van 
artikel 149 van de Grondwet bij gebrek aan antwoord op de conclusie, 
waarin werd aangevoerd dat dit stakingsbevel zonder voorwerp is en 
geen preventieve functie kan vervullen, nu de woning, na de uitvoerbare 
beschikking a quo van 10 juni 2009, werd afgewerkt en bewoond is. 

7. Nu de appelrechters oordelen dat eiser gelet op het (voorlopig) 
uitvoerbaar karakter van de beschikking van de eerste rechter gerech-
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tigd was de werken verder te zetten maar dat de tenuitvoerlegging 
evenwel op risico geschiedde van de eiser, gelet op het hangend beroep 
en dat de voorlopige tenuitvoerlegging van de beschikking van de 
eerste rechter, voorwerp van onderhavig beroep, en het vrijwillig en 
bewust verder afwerken van de woning niet met zich mee brengt dat het 
stakingsbevel van de verweerder zonder voorwerp valt, hebben zij naar 
mijn mening het bedoelde verweer verworpen en beantwoord.

8. Het middel lijkt mij feitelijke grondslag te missen in zoverre het 
een motiveringsgebrek aanvoert. 

9. Het verwijt het bestreden arrest eveneens schending van artikel 159 
van de Grondwet, van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en van artikel 154, eerste en zesde lid, van het Stedenbouw-
decreet 1999, zoals van kracht voor de wijziging ervan bij decreet van 
27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings, 
vergunningen en handhavingsbeleid, thans artikel 6.1.47 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, doordat de appelrechters beslissen dat 
het stakingsbevel ingevolge de tenuitvoerlegging van de beschikking 
van de eerste rechter niet zonder voorwerp is gevallen, zonder te onder-
zoeken of het stakingsbevel nog wel een preventief karakter vertoonde 
op het ogenblik van hun uitspraak en dit gelet op het feit dat de werken 
waarvan de staking werd bevolen waren beëindigd.

10. Het middel gaat uit van het principieel standpunt dat de voorzitter 
die uitspraak doet over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel, 
dient na te gaan of dit stakingsbevel “op het ogenblik van zijn uitspraak 
nog enige preventieve functie kan vervullen”, en rekening moet houden 
met alle omstandigheden van de zaak, “met inbegrip van de omstan-
digheden die zich hebben voorgedaan na het bevel tot staking”. Door 
te oordelen dat te dezen de afwerking en bewoning van de woning na 
de beschikking a quo, het stakingsbevel niet zonder voorwerp maken, 
zonder daarbij te onderzoeken of het stakingsbevel nog wel een preven-
tief karakter vertoonde op het ogenblik van hun uitspraak, zouden de 
appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden. 

11. Dit standpunt lijkt mij niet gevolgd te kunnen worden. 
12. Krachtens artikel 154, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 

en, vanaf 1 september 2009, artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening, kunnen de in het artikel 148 van het Stedenbouwdecreet 
dan wel de in artikel 6.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie 
mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de 
handelingen of van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen dat het 
werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld 
in artikel 146 van hetzelfde decreet, dan wel, vanaf 1 september 2009, 
vermeld in artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Naar luid van artikel 6.1.47, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening, en vóór 1 september 2009 artikel 154, zesde lid, van het 
Stedenbouwdecreet 1999, kan de betrokkene in kort geding de ophef-
fing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De vordering 
wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
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in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitge-
voerd. Boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing 
op de inleiding en de behandeling van de vordering.

13. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist ten gronde 
over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel  (1). Zijn beoor-
delingsbevoegdheid gaat dus verder dan die van de gewone kortge-
dingrechter, die gegrond is op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ; 
de vordering wordt immers behandeld zoals in kort geding, wat enkel 
slaat op de gevolgde procedure. 

14. Ten onrechte zoekt eiser steun voor zijn stelling in het arrest van Uw 
Hof van 17 april 2009  (2). Dit arrest oordeelde dat wanneer een verweerder 
in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking waarbij hem 
een voorlopige maatregel werd opgelegd, het spoedeisend karakter van 
de zaak moet worden beoordeeld op het ogenblik van die uitspraak.

Uw Hof oordeelde weliswaar in dezelfde zin in zijn arrest van 24 april 
2009  (3), waarin het tevens stelde dat het voorlopig karakter van de 
maatregelen die de kortgedingrechter neemt, hem toelaten die maat-
regelen in te trekken of te wijzigen wanneer zich nieuwe of gewijzigde 
omstandigheden voordoen, voor zover het geschil zelf nopens de voorlo-
pige maatregelen bij hem aanhangig is, maar deze beide arresten beogen 
een andere situatie dan degene die hier aan de orde is.

15. In deze beide arresten ging het immers om een voorlopige maat-
regel die door de kortgedingrechter wordt bevolen in het kader van zijn 
gemeenrechtelijke bevoegdheid op grond van artikel 584 van het Gerech-
telijk Wetboek, waar de voorlopige maatregelen geen nadeel toebrengen 
aan het bodemgeschil zelf. 

16. Zoals hierboven uiteengezet gaat het bij de vordering tot ophef-
fing van het stakingsbevel echter om een specifieke bevoegdheid van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die ten gronde beslist. Het 
betreft dus een procedure “zoals in kort geding”, waar de verwijzing naar 
het kort geding enkel de rechtsingang en rechtspleging betreft. 

17. De beoordelingswijze van de materiële bevoegdheid van de kortge-
dingrechter heeft dus niets te maken met de beoordeling door de voor-
zitter van de rechtbank van eerste aanleg van de rechtmatigheid van 
een stakingsbevel in het licht van het preventief karakter ervan. Deze 
laatste beoordeling moet gebeuren rekening houdende met de toestand 
zoals hij bestond bij het nemen van het stakingsbevel. 

18. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof komt het aan de rechter 
toe het bevel tot staking op zijn externe en interne wettigheid te toetsen, 
alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op machts-
overschrijding of machtsafwending berust  (4). Hij kan zich hierbij niet 
uitspreken over de opportuniteit ervan en dient dus niet te oordelen of 

  (1)  Cass. 8 nov. 2007, AR C.06.0624.N, AC 2007, nr. 536.
  (2)  Cass. 17 april 2009, AR C.08.0329.N, AC 2009, nr. 255. 
  (3)  Cass. 24 april 2009, AR C.07.0368.N, AC 2009, nr. 276. 
  (4)  Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-gene-

raal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. deBerSaqUeS en H. VaNLaNdeGhem ; Cass. 
16 jan. 2009, AR C.06.0480.N, AC 2009, nr. 38.
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de staking van het werk dient bevolen te worden, wel of de beslissing 
daartoe rechtmatig is genomen. 

19. De controle van de externe wettigheid houdt in dat de formele 
regelmatigheid van het bekrachtigde stakingsbevel wordt onderzocht. 
De controle van de interne wettigheid betreft daarentegen de motieven, 
de inhoud en het doel van het bekrachtigde stakingsbevel.

20. Deze rechtmatigheidscontrole, waarin begrepen een marginale 
toetsing naar de kennelijke ofwel zeer manifeste onredelijkheid, vindt 
zijn oorsprong in artikel 159 van de Grondwet 1994.

21. Uw Hof bevestigde diverse malen dat het bevel tot staking een 
preventieve maatregel is die niet alleen ertoe strekt de macht van de 
rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is 
om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening, zoals 
bedoeld in artikel 146 van het Stedenbouwdecreet 1999 (thans art. 6.1.1. 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) te voorkomen. 

22. Het stakingsbevel heeft dus een dubbele finaliteit, met name :
— enerzijds de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig 

te stellen,
— anderzijds de geviseerde stedenbouwinbreuken te voorkomen en 

derhalve de verdere aantasting van de ruimtelijke ordening door die 
stedenbouwinbreuken te beletten.

23. In de optiek van die dubbele finaliteit besliste Uw Hof dan ook 
in zijn arrest van 1 maart 2010 dat de appelrechters, die de onmiddel-
lijke opheffing bevelen van de stakingsbevelen op grond dat deze in niets 
bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het 
herstel te bevelen, zonder na te gaan of de stakingsbevelen niet strekten 
tot de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van 
de grond zonder vergunning en derhalve tot het voorkomen van verdere 
aantasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken zoals bedoeld 
in artikel 146 van het decreet, hun beslissing niet naar recht verant-
woorden  (1).

24. Dit preventief karakter sluit aan bij de wil van de decreetgever die 
de mogelijkheid voor de administratie om wederrechtelijk uitgevoerde 
werken, handelingen of het gebruik stil te leggen, kaderde in een preven-
tiebeleid dat de overheid wenst na te streven om aldus te vermijden dat 
het kwaad volledig is geschied en de rechter die over de herstelmaat-
regel moet oordelen, voor voldongen feiten wordt gesteld  (2).

25. De herstelmaatregel daarentegen heeft een andere finaliteit, met 
name het ongedaan maken van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf 
in het algemeen belang  (3).

26. In casu wordt de omstandigheid dat te dezen het litigieuze stakings-
bevel van 21 oktober 2008 en de bekrachtigingsbeslissing van 27 oktober 

  (1)  Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-gene-
raal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. deBerSaqUeS en H. VaNLaNdeGhem.

  (2)  Concl. van advocaat-generaal R. Mortier bij Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 
2010, nr. 140.

  (3)  Cass. 15 sept. 2009, AR P.09.0182.N, AC 2009, nr. 501 ; Cass. 8 sept. 2009. AR P.09.0341.N, 
AC 2009, nr. 483, met concl. van eerste advocaat-generaal M. De Swaef.
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2008, op het tijdstip dat de staking werd bevolen, aan het vereiste preven-
tief karakter voldeden, in die zin dat de wederrechtelijke werken geens-
zins voltooid waren, blijkbaar niet betwist.

Eiser stelt echter dat in de loop van de procedure dit preventief 
karakter teloorging omdat inmiddels de woning werd afgewerkt en 
bewoond, na de uitvoerbare beschikking a quo van 10 juni 2009. 

27. Anders dan het middel voorhoudt, meen ik dat de voorzitter zich 
voor de beoordeling van de wettigheid van het stakingsbevel in de regel 
dient plaatsen op het tijdstip waarop de bestuurshandeling werd gesteld 
en niet op het ogenblik van zijn uitspraak. De rechter dient bijgevolg na 
te gaan of het stakingsbevel een preventief karakter had op het tijdstip 
dat de staking werd bevolen.

28. De rechter kan bij de beoordeling van de vordering in opheffing van 
het stakingsbevel rekening houden met feiten die zich nadien hebben 
voorgedaan. De rechter doet immers uitspraak over de bij hem aanhan-
gige vordering, zoals zij wettelijk gewijzigd of uitgebreid is overeenkom-
stig de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek, met inachtne-
ming van de feiten die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan 
en die een weerslag hebben op het geschil  (1). 

29. Aldus kan bij de beoordeling van de wederrechtelijkheid van de 
werken rekening worden gehouden met een na het stakingsbevel 
bekomen onvoorwaardelijke regularisatievergunning, in zoverre ook 
wordt vastgesteld dat de werken overeenkomstig die vergunning zijn 
uitgevoerd  (2). In dit geval dient door deze nieuwe juridische toestand de 
bevolen staking van de werken niet te worden gehandhaafd.

30. Het bestreden arrest heeft te dezen naar mijn mening wel dege-
lijk rekening gehouden met de feitelijke gegevens die zich na het litigi-
euze stakingsbevel en na de vordering in opheffing van dit bevel hebben 
voorgedaan. Het stelt de verderzetting van de werken na de beschik-
king a quo van 10 juni 2009 waarin de opheffing het stakingsbevel werd 
bevolen, vast, evenals de bewoning, doch oordeelt dat deze feitelijke 
omstandigheden het voorwerp en dus ook het preventief karakter van 
het stakingsbevel niet aantasten, nu de voorlopige tenuitvoerlegging 
van de beschikking a quo volledig op risico van eiser gebeurd. 

31. Het bestreden arrest kon dan ook volkomen wettig de toestand 
die eiser zelf veroorzaakte door het risico van voorlopige uitvoering 
te nemen op grond van een titel die in beroep werd vernietigd, niet 
weerhouden als een omstandigheid die het voorwerp en het preventief 
karakter van het, volgens de appelrechters wettig genomen, stakings-
bevel wegnam. 

32. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de preventieve aard van het 
stakingsbevel moet beoordeeld worden op het tijdstip van de uitspraak 
van de rechter over de vordering tot opheffing van die maatregel, lijkt 
het mij naar recht te falen. 

  (1)  Zie Cass. 20 mei 1999, AR C.97.0058.N, AC 1999, nr. 296 ; Cass. 21 feb. 1994, AR 
S.93.0117.N, AC 1994, nr. 84 ; Cass. 11 mei 1990, AR nr. 6525, AC 1989-90, nr. 536.

  (2)  Zie Cass. 18 dec. 1980, AC 1980-81, nr. 238. 
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BeSprekING VaN het tweede caSSatIemIddeL

33. Het tweede cassatiemiddel komt op tegen de afwijzing van de vorde-
ring in opheffing van beide stakingsbevelen, dus zowel voor de woning te 
Damme als voor die te Knokke-Heist.

34. Het verwijt het bestreden arrest de vordering tot opheffing van het 
bevel tot staking te hebben verworpen op grond van een loutere “prima 
facie” beoordeling van het bestaan van een inbreuk, zonder ten gronde 
te onderzoeken of eiser zich daadwerkelijk schuldig had gemaakt aan 
een inbreuk in de zin van artikel 146 van het Stedenbouwdecreet 1999, 
en daarmee artikel 159 van de Grondwet en de artikelen 146 en 154 van 
het Stedenbouwdecreet 1999, zoals van kracht voor de wijziging ervan 
bij decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruim-
telijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, thans de arti-
kelen 6.1.1 en 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, te 
hebben geschonden. 

35. Zoals hierboven uiteengezet beslist de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg ten gronde over de vordering tot opheffing van het 
stakingsbevel. Zijn beoordelingsbevoegdheid gaat dus verder dan die 
van de gewone kortgedingrechter, die gegrond is op artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek ; de vordering wordt immers behandeld zoals in 
kort geding, wat enkel slaat op de gevolgde procedure. 

36. De voorzitter, die uitspraak doet op grond van artikel 154, laatste 
lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, beslist dus definitief, en niet “bij 
voorraad”, over de bevestiging of opheffing van het stakingsbevel. Er is 
immers geen andere bodemrechter die het stakingsbevel zal beoordelen. 

37. Teneinde over de wettigheid van de opgelegde stakingsmaatregel 
te kunnen beslissen, moet de rechter dan ook vooreerst nagaan of er een 
inbreuk is gepleegd zoals bedoeld in artikel 146 van het Stedenbouw-
decreet 1999, thans 6.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
De voorzitter beoordeelt de (on)wettigheid van het bouwwerk. Slechts 
indien er een inbreuk was, kon er inderdaad een wettig stakingsbevel 
worden uitgevaardigd. 

38. Aangezien artikel 154, zesde lid, van het Stedenbouwdecreet, thans 
6.1.47, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat 
boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de 
inleiding en de behandeling van de vordering, is ook artikel 1039 van het 
Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de beschikkingen in kort geding 
geen nadeel toebrengen aan de zaak, van toepassing.

39. Dit betekent dat bij een eventueel bodemgeding, voor de straf-
rechter of voor de burgerlijke rechter, de wettigheid van het bouwwerk 
opnieuw ter discussie kan worden gesteld en dat die bodemrechter daar-
omtrent niet gebonden is door de uitspraak van de rechter die besliste 
over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel.

40. Te dezen doet het bestreden arrest naar mijn mening wel degelijk 
uitspraak ten gronde ; het beslist geenszins dat de gevraagde opheffing 
“voorlopig” dient verworpen te worden. De appelrechters stellen wel 
degelijk het bestaan van kennelijke stedenbouwinbreuken vast. Door 
vast te stellen dat dit onderzoek “prima facie” gebeurt geven zij enkel 
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te kennen dat hun beslissing de beoordelingsbevoegdheid van de bodem-
rechter (inzonderheid de strafrechter, of de burgerlijke rechter die moet 
oordelen over de herstelvordering) over het bestaan van die inbreuken 
onaangetast laat. 

41. De omstandige vaststellingen van het bestreden arrest lieten de 
appelrechters naar mijn mening toe te besluiten tot het bestaan van 
stedenbouwkundige inbreuken, die de stakingsbevelen verantwoorden. 
De omstandigheid dat de appelrechters deze inbreuken “prima facie” 
vaststellen houdt louter de bevestiging in van de eigen beoordelings-
bevoegdheid van de bodemrechter en doet hieraan geen afbreuk. Het 
bestreden arrest lijkt mij dan ook naar recht verantwoord te zijn. 

42. Het middel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden. 

coNcLUSIe : verwerping.

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 21 mei 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 17 december 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling 

Tweede middel

1. Krachtens artikel 154, laatste lid, Stedenbouwdecreet 1999 kan de 
betrokkene in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen 
het Vlaams Gewest.

De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen 
werden uitgevoerd.

Boek II, Titel VI, Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de inlei-
ding en de behandeling van de vordering.

2. Uit voormelde bepaling volgt dat de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg ten gronde beslist over de vordering tot opheffing van 
het stakingsbevel. Hij toetst hierbij het stakingsbevel op zijn externe 
en interne wettigheid, en mag hierbij nagaan of het bevel een preventief 
karakter heeft dan wel berust op machtsoverschrijding.

In het raam van de toetsing van de wettigheid van het stakingsbevel 
mag de rechter zich niet beperken tot een prima facie beoordeling van 
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het bestaan van de stedenbouwkundige inbreuk, waarop het stakings-
bevel berust.

3. De appelrechters die de vordering tot opheffing van de stakingsbe-
velen verwerpen op grond van een prima facie beoordeling van het bestaan 
van een stedenbouwkundige inbreuk, schenden artikel 154, laatste lid, 
Stedenbouwdecreet 1999.

Het middel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

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

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 Antwerpen.

8 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Andersluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Geinger.

N° 95

1o kamer — 8 februari 2013
(C.11.0615.N)

1o haNdeLSreGISter. — krUISpUNtBaNk VaN oNderNemINGeN. — oNderNe-
mING. — INSchrIJVING. — VorderING IN rechte. — GeSteUNd op aNdere actI-
VIteIt daN INGeSchreVeNe. — NIet VaLLeNd oNder INGeSchreVeN maatSchap-
peLIJk doeL. — GeVoLG. — oNtVaNkeLIJkheId.

2o VorderING IN rechte. — oNtVaNkeLIJkheId. — krUISpUNtBaNk VaN 
oNderNemINGeN. — oNderNemING. — INSchrIJVING. — VorderING. — GeSteUNd 
op aNdere actIVIteIt daN INGeSchreVeNe. — NIet VaLLeNd oNder INGeSchreVeN 
maatSchappeLIJk doeL. — GeVoLG.

1o en 2o De sanctie van de onontvankelijkheid van de vordering is van toepas-
sing op de ondernemingen die weliswaar in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen zijn ingeschreven, maar waarvan de inschrijving ofwel niet de 
activiteit betreft waarop de vordering gesteund is ofwel niet beantwoordt 
aan het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op die datum is 
ingeschreven. (Art. 14, vierde lid, Wet 16 jan. 2003)

(k. t. haarwerkeN J. SmedtS B.V.B.a.)
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arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
vrederechter te Boom van 3 februari 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 14, vierde lid, Wet 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruis-
puntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, 
tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse 
bepalingen, hierna Kruispuntbank Ondernemingen, bepaalt : “Indien 
de handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is inge-
schreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering 
gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van 
de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder 
het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is 
ingeschreven, is de vordering van de onderneming eveneens onontvanke-
lijk. De onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijk-
heid niet voor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen”.

Deze sanctie is van toepassing op de ondernemingen die weliswaar 
in de Kruispuntbank zijn ingeschreven, maar waarvan de inschrijving 
ofwel niet de activiteit betreft waarop de vordering gesteund is ofwel 
niet beantwoordt aan het maatschappelijk doel waarvoor de onderne-
ming op die datum is ingeschreven.

2. Na te hebben geoordeeld dat de wetgever met het woord “of” in voor-
meld artikel 14, vierde lid, duidelijk gesteld heeft dat het niet-beant-
woorden aan één van de voorwaarden de niet-ontvankelijkheid van de 
vordering met zich brengt, verklaart het bestreden vonnis de vordering 
ontvankelijk op grond dat aan de voorwaarde van het beantwoorden aan 
het maatschappelijk doel is voldaan.

Door aldus niet beide ontvankelijkheidsvoorwaarden na te gaan, 
verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 
feitenrechter.

Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Kontich.

8 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Gryse.

N° 96

1o kamer — 8 februari 2013
(C.11.0617.N)

1o StedeNBoUw. — SaNctIeS. — StakINGSBeVeL. — aard. — doeL. 

2o StedeNBoUw. — rUImteLIJke ordeNING. pLaN VaN aaNLeG. — 
pLaN VaN aaNLeG. — NIet-VerGUNd GeBrUIk. — StrIJdIG met GeweStpLaNBe-
StemmING. — recreatIeGeBIed. — StraFBaarheId. — GeVoLG. — StakINGS-
BeVeL.

3o StedeNBoUw. — rUImteLIJke ordeNING. pLaN VaN aaNLeG. 
— NIet-VerGUNd GeBrUIk. — StrIJdIG met BeStemmINGSVoorSchrIFteN. — 
mISdrIJF. — aard. — VoortdUreNd mISdrIJF.

4o mISdrIJF. — SoorteN. — aFLopeNd. VoortGeZet. VoortdUreNd mISdrIJF. 
— VoortdUreNd mISdrIJF. — BeGrIp. — StedeNBoUw. — NIet-VerGUNd GeBrUIk. 
— StrIJdIG met BeStemmINGSVoorSchrIFteN. — aard. 

5o mISdrIJF. — aLGemeeN. BeGrIp. materIeeL eN moreeL 
BeStaNddeeL. eeNheId VaN opZet. — eeNheId VaN opZet. — Beoorde-
LING. — FeIteNrechter. 

6o oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — 
mISdrIJVeN. — eeNheId VaN opZet. 

7o caSSatIemIddeLeN. — BUrGerLIJke ZakeN. — oNaaNtaStBare 
BeoordeLING door de FeIteNrechter. — mISdrIJVeN. — eeNheId VaN opZet. 

1o Het bevel tot staking is een preventieve maatregel die er niet alleen toe strekt 
de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook 
bedoeld is om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening 
zoals bedoeld in artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999 en 6.1.1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening te voorkomen  (1). (Art. 154, eerste lid, Stedenbouw-
decreet 1999 ; Art. 6.1.47 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

2o Het niet-vergund gebruik in strijd met de gewestplanbestemming “recrea-
tiegebied” maakt na 1 mei 2000 een strafbare handeling uit ; voor dergelijke 
strafbare handeling kan een stakingsbevel worden afgeleverd voor zover 
vaststaat dat daardoor een inbreuk op de wettelijke regels inzake ruimte-
lijke ordening kan worden voorkomen (2). (Artt. 6.1.1.6o, en 6.1.47 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening ; art. 154 Stedenbouwdecreet 1999)

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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3o en 4o Het niet-vergund gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften 
is geen voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in een onon-
derbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand  (1). 
(Art. 6.1.1.6o Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

5o, 6o en 7o Of verscheidene misdrijven wegens eenheid van opzet een enkel 
misdrijf opleveren, wordt onaantastbaar beoordeeld door de feitenrechter (2). 

(VLaamS GeweSt t. o.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :

FeIteN eN procedUreVoorGaaNdeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze 
zaak betrekking op een bouwinbreuk. 

2. Verweerder bekwam in 1979 een vergunning voor de oprichting van 
een loods voor een tuinbouwbedrijf. 

3. Bij proces-verbaal van 16 januari 2009 stelde de politie vast dat de 
landbouwloods was omgebouwd tot studentenkamers. 

4. Op 23 juli 2009 werd een bevel tot staking van het strijdig gebruik 
gegeven. Dit bevel werd op 29 juli 2009 bekrachtigd door de stedenbouw-
kundig inspecteur. 

5. Op 19 augustus 2009 werd de doorbreking van het stakingsbevel vast-
gesteld, en werd opnieuw de staking bevolen van het strijdig gebruik. 
Dit stakingsbevel werd op 25 augustus 2009 bekrachtigd door de steden-
bouwkundig inspecteur. 

6. Verweerder dagvaardde op 24 augustus 2009 voor de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te Mechelen in opheffing van het stakings-
bevel.

7. Bij beschikking van 19 november 2009 verklaarde de voorzitter de 
vordering ongegrond.

8. Ingevolge het hoger beroep van verweerder hervormde het hof 
van beroep te Antwerpen, bij het bestreden arrest van 10 mei 2011, de 
beschikking a quo, en opnieuw recht doende, beval het de onmiddel-
lijke opheffing van het stakingsbevel van 23 juli 2009, bekrachtigd op 
29 juli 2009, opnieuw bevestigd op 19 augustus 2009, met bekrachtiging op 
25 augustus 2009.

9. Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de 
huidige procedure.

het eNIG caSSatIemIddeL

10. In zijn enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van 
artikel 159 van de Grondwet 1994, van artikel 65 van het Strafwetboek, 
van artikel 1.1.2.7o en 9o, 4.1.1.1o, 6.1.1, eerste lid, 1o, derde en vierde lid, 
6.1.47, eerste en zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van artikel 6.1.1, eerste lid, 6o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning, zowel in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 43, 2o, van 

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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het decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 
2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en 
onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, van de arti-
kelen 146, eerste lid, 1o, en derde lid, en 154, eerste en zesde lid, van het 
Stedenbouwdecreet 1999, van artikel 146, eerste lid, 6o, van het Steden-
bouwdecreet 1999, zowel in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 46, 
2o, van het decreet van 21 november 2003 houdende wijziging van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-
neerd op 22 oktober 1996, als in de versie na de wijziging bij artikel 50, 
4o, van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van 
het ruimtelijke plannings·, vergunningen- en handhavingsbeleid, van 
artikel 2, § 1, van het Stedenbouwdecreet 1996, zoals van toepassing vóór 
de opheffing bij artikel 104 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpas-
sing en aanvulling van het ruimtelijk plannings–, vergunningen– en 
handhavingsbeleid, en van artikel 16, sub 5.0 van het Koninklijk Besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en gewestplannen.

11. Het middel verwijt het bestreden arrest de onmiddellijke opheffing 
te hebben bevolen van de aangevochten stakingsbevelen en bekrachti-
gingsbeslissingen van 2009, om reden dat ze geen preventief karakter 
hebben nu de inbreuken reeds dateren van 1987, en bovendien de instand-
houding ervan, ingevolge depenalisering, de stakingsbevelen niet kan 
verantwoorden.

12. Het middel voert aan dat de appelrechters, door de opheffing te 
bevelen van de stakingsbevelen en bekrachtigingsbeslissingen van 2009 
om reden dat ze geen preventief karakter hebben nu “de nieuwe functie 
reeds volledig is gerealiseerd” in 1987, zonder tevens de in 2009 besten-
digde wederrechtelijke bestemming van de verbouwde loods door verder 
gebruik van de studentenkamers uit te sluiten,

— het voortdurend karakter van de inbreuk op de gewestplanbestem-
ming miskennen, 

— minstens het voortgezet karakter van de inbreuk op de gewestplanbe-
stemming miskennen ;

— de aard van het instandhoudingsmisdrijf, dat enkel het schuldig 
verzuim betreft om aan het bestaan van een niet-vergund en met de 
gewestplanbestemming strijdig gebruik een einde te maken, miskennen 
en het bestaan niet uitsluiten van een voortdurend, minstens voort-
gezet misdrijf van strijdig gebruik met de gewestplanbestemming dat 
de handeling van het gebruik zelf viseert ; 

— en tenslotte het preventief karakter van de stopzetting van een niet-
vergund, met de gewestplanbestemming strijdig gebruik, door het voor-
komen van verdere aantasting van de ruimtelijke ordening miskennen. 

BeSprekING VaN het eNIG mIddeL

13. Krachtens artikel 154, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 
en, vanaf 1 september 2009, artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimte-
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lijke Ordening, kunnen de in het artikel 148 van het Stedenbouwdecreet 
dan wel de in artikel 6.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie 
mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de 
handelingen of van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen dat het 
werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld 
in artikel 146 van hetzelfde decreet, dan wel, vanaf 1 september 2009, 
vermeld in artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

14. Naar luid van artikel 6.1.47, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening, en vóór 1 september 2009 artikel 154, zesde lid, van het 
Stedenbouwdecreet 1999, kan de betrokkene in kort geding de ophef-
fing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De vordering 
wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitge-
voerd. Boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing 
op de inleiding en de behandeling van de vordering.

15. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist ten gronde 
over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel  (1). Zijn beoor-
delingsbevoegdheid gaat dus verder dan die van de gewone kortgeding-
rechter, die gegrond is op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ; de 
vordering wordt immers behandeld zoals in kort geding, wat enkel slaat 
op de gevolgde procedure. 

16. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof komt het aan de rechter 
toe het bevel tot staking op zijn externe en interne wettigheid te toetsen, 
alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op machts-
overschrijding of machtsafwending berust  (2). Hij kan zich hierbij niet 
uitspreken over de opportuniteit ervan. 

17. De controle van de externe wettigheid houdt in dat de formele 
regelmatigheid van het bekrachtigde stakingsbevel wordt onderzocht. 
De controle van de interne wettigheid betreft daarentegen de motieven, 
de inhoud en het doel van het bekrachtigde stakingsbevel.

18. Deze rechtmatigheidscontrole, waarin begrepen een marginale 
toetsing naar de kennelijke ofwel zeer manifeste onredelijkheid, vindt 
zijn oorsprong in artikel 159 van de Grondwet 1994  (3). 

19. Het niet-vergund gebruik in strijd met de gewestplanbestemming 
“recreatiegebied” maakt na 1 mei 2000 ingevolge artikel 6.1.1.6o van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een strafbare handeling uit. 

20. Dit artikel 6.1.1.6o bepaalt immers dat de persoon wordt gestraft 
die een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand 
zijn gekomen volgens de bepalingen van het Stedenbouwdecreet 1996, 
en die van kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen 
worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavige 
codex, pleegt na 1 mei 2000, of dit voortzet of in stand houdt, op welke 

  (1) Cass. 8 nov. 2007, AR C.06.0624.N, AC 2007, nr. 536.
  (2)  Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-gene-

raal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. deBerSaqUeS en H. VaNLaNdeGhem ; Cass. 
16 jan. 2009, AR C.06.0480.N, AC 2009, nr. 38.

  (3)  S. de rIdder, noot onder voorz. rb. Antwerpen 20 okt. 2008, TBO 2009, (38) 40. 
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wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigingen 
vergund zijn, of tenzij het gaat om onderhoudswerken aan een hoofdza-
kelijk vergunde constructie of om handelingen die vrijgesteld zijn van 
de vergunningsplicht. 

21. Krachtens artikel 1.1.2.9o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning moet voor de toepassing van de codex worden verstaan onder 
plan van aanleg : een gewestplan, een algemeen plan van aanleg of een 
bijzonder plan van aanleg. 

22. Op grond van artikel 16.5.0 van het Koninklijk Besluit van 
28 december 1972 betreffende de inrichting van de ontwerpgewestplannen 
en gewestplannen zijn de recreatiegebieden bestemd voor het aanbrengen 
van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip 
van de verblijfsaccommodatie en kunnen in deze gebieden de hande-
lingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het 
recreatief karakter van de gebieden te bewaren. 

23. Het misdrijf van strijdig gebruik in strijd met de bestemmings-
voorschriften valt echter niet samen met het instandhoudingsmisdrijf. 
Instandhouding veronderstelt immers een schuldig verzuim een einde 
te stellen aan de wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging, terwijl 
het strijdig gebruik actieve daden vereist  (1). 

24. In een arrest van Uw Hof van 2 mei 2006 werd, in het kader van de 
problematiek van de permanente bewoning van weekendverblijven, het 
onderscheid tussen het misdrijf van het uitvoeren van een niet-vergunde 
maar vergunningsplichtige gehele of gedeeltelijke wijziging van de 
hoofdfunctie van een onroerend goed en de instandhouding ervan reeds 
als volgt gepreciseerd :

— het misdrijf van uitvoering van een niet-vergunde maar vergunnings-
plichtige wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed 
wordt voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergun-
ning, van een in artikel 99, § 1, eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 
1999 bedoelde nieuwe functie ; de omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen 
een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet eraan in de weg dat de 
wijziging van de functie van een onroerend bebouwd goed van verblijfsre-
creatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet ;

— het misdrijf van instandhouding van een niet-vergunde maar vergun-
ningsplichtige functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan 
het bestaan van de aldus wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging 
een einde te maken, wat inzonderheid blijkt uit het verdere gebruik van 
het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de niet-vergunde gewij-
zigde functie ; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat 
in een ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke 
toestand, onderscheidt het zich van de wederrechtelijke functiewijzi-
ging doordat het noodzakelijk daarop volgt  (2). 

  (1)  P. VaNSaNt, “Handhaven van ruimtelijk gebruik”, TMR 2010, (682) 696 ; G. deBer-
SaqUeS, “Overzicht verjaring stedenbouwmisdrijven en herstelmaatregelen”, TROS 2003, 
(72) 74.

  (2)  Cass. 2 mei 2006, AR P.06.0100.N, AC 2006, nr. 251 ; TROS 2007, 54, met noot E. reNt-
meeSterS. 
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25. Het “gebruik” zal in de regel bestaan uit een complex geheel van 
actieve daden, die door hun onderlinge samenhang de illegaal gewijzigde 
of tot stand gebrachte functie vormen. P. Vansant wijst in dit verband 
op het verschil tussen “voortzetten” en “instandhouden” :

“De gebruikshandeling bestaat maar in de mate actieve daden worden 
gesteld. Het herhalen van deze actieve daden staat gelijk met voort-
zetten en is per definitie vreemd aan instandhouden. Bij strijdigheid 
met rechtstreeks gesanctioneerde bestemmingsvoorschriften of een 
uitdrukkelijke voorwaarde van stedenbouwkundige vergunningen wordt 
de illegale gebruikshandeling een strafbaar strijdig gebruik, zowel in 
kwetsbaar als niet-kwetsbaar gebied  (1)”.

26. Specifiek met betrekking tot de bestemmingsvoorschriften besliste 
Uw Hof in zijn arrest van 10 januari 2012 dat, anders dan het “plegen” 
of het “voortzetten” van de inbreuk op een bestemmingsvoorschrift 
door een daarmee strijdig gebruik, die het stellen van één of meerdere 
zowel positieve als aflopende handelingen van gebruik veronderstelt, de 
“instandhouding” één voortdurend misdrijf vormt van behoud van de 
delictuele toestand van gebruik die ten gevolge van voormelde positieve 
handeling(en) is ontstaan en waaraan de dader geen einde stelt en dat de 
voltooiing van het plegen of het voortzetten van het strijdige gebruik 
door het beëindigen van voormelde positieve handelingen het voortbe-
staan van een met het bestemmingsvoorschrift strijdige toestand die 
door dit gebruik is ontstaan, niet uitsluit  (2). 

27. In dit arrest maakt Uw Hof aldus een duidelijk onderscheid tussen 
het “plegen of voortzetten van de inbreuk op een bestemmingsvoor-
schrift” enerzijds en de “instandhouding” ervan anderzijds. 

28. Uw Hof oordeelde dat het “plegen of voortzetten van de inbreuk 
op een bestemmingsvoorschrift” aldus, in tegenstelling tot de “instand-
houding” van die inbreuk, geen voortdurend misdrijf is gezien het één of 
meerdere zowel positieve als aflopende handelingen van gebruik veron-
derstelt. 

29. “Onder een voortdurend misdrijf dient te worden begrepen een 
misdrijf dat bestaat in een ononderbroken en door de dader bestendigde 
delictuele toestand. Dit misdrijf wordt gekarakteriseerd door de aange-
houden wil van de dader om een door hem in het leven geroepen delic-
tuele toestand te bestendigen  (3).”

30. G. Debersaques en H. Van Landeghem ontwaren in het stedenbouw-
contentieux maar twee types voortdurende misdrijven, met name de 
instandhouding in een ruimtelijk kwetsbaar gebied en de miskenning 
van het stakingsbevel  (4).

31. Uw Hof bevestigde diverse malen dat het bevel tot staking een 
preventieve maatregel is die niet alleen ertoe strekt de macht van de 

  (1)  P. VaNSaNt, “Handhaven van ruimtelijk gebruik”, TMR 2010, (682) 697.
  (2)  Cass. 10 jan. 2012, AR P.11.0843.N, AC 2012, nr. 15, www.juridat.be.
  (3)  L. dUpoNt en R. VerStraeteN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 

nr. 317.
  (4)  G. deBerSaqUeS en H. VaN LaNdeGhem, “Het staken van een ‘gewoonlijk gebruik’ 

van een grond”, noot onder Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, TROS 2011, (41) 50.
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rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is 
om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening, zoals 
bedoeld in artikel 146 van het Stedenbouwdecreet 1999 (thans art. 6.1.1. 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) te voorkomen  (1). 

32. Het stakingsbevel heeft dus een dubbele finaliteit, met name :
— enerzijds de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig 

te stellen,
— anderzijds de geviseerde stedenbouwinbreuken te voorkomen en 

derhalve de verdere aantasting van de ruimtelijke ordening door die 
stedenbouwinbreuken te beletten.

33. In de optiek van die dubbele finaliteit besliste Uw Hof dan ook 
in zijn arrest van 1 maart 2010 dat de appelrechters, die de onmiddel-
lijke opheffing bevelen van de stakingsbevelen op grond dat deze in niets 
bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het 
herstel te bevelen, zonder na te gaan of de stakingsbevelen niet strekten 
tot de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van 
de grond zonder vergunning en derhalve tot het voorkomen van verdere 
aantasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken zoals bedoeld 
in artikel 146 van het decreet, hun beslissing niet naar recht verant-
woorden  (2).

34. In dit laatste arrest ging het echter om het gewoontemisdrijf van 
het “gewoonlijk” gebruiken van een grond, dat bestaat uit verschil-
lende handelingen, die afzonderlijk gesteld niet strafbaar zijn, doch die 
samen de ingesteldheid van de dader openbaren en één geheel uitmaken 
waarop een straf is gesteld. Niet het enkel gebruik is strafbaar, maar het 
“gewoonlijk” gebruik. 

35. In zijn arrest van 6 december 2011 preciseerde Uw Hof immers dat 
met “gewoonlijk gebruik”, in de zin van de artikelen 4.2.1, 5o, a en 6.1.1, 
eerste lid, 1o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet geen 
vergunningsplicht beoogt voor de toevallige opslag van goederen maar 
dat het een gebruik van de grond vereist dat een zekere regelmaat 
vertoont en een zekere tijd moet duren alvorens een vergunning nood-
zakelijk is ; het misdrijf bestaat van zodra door meerdere handelingen 
van gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning verkregen werd, 
het gewoonlijk gebruik ontstaat, hetgeen de rechter onaantastbaar in 
feite beoordeelt.

36. In dit arrest verduidelijkte Uw Hof nog dat het misdrijf van het 
gewoonlijk gebruik van een grond zonder vergunning wordt voortgezet 
in de zin van artikel 6.1.1., eerste lid, 6o, van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening en dat de verjaring ervan niet loopt, zolang blijvend 
handelingen tot gebruik, zonder een tussentijdse onderbreking die tot 
verjaring leidt, worden gesteld  (3). 

  (1)  Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-gene-
raal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. deBerSaqUeS en H. VaNLaNdeGhem ; Cass. 
16 jan. 2009, AR C.06.0180.N, AC 2009, nr. 38 ; zie Cass. 18 mei 2007, AR C.06.0567.N, AC 2007, 
nr. 260. 

  (2)  Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-gene-
raal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. deBerSaqUeS en H. VaNLaNdeGhem.

  (3)  Cass. 6 dec. 2011, AR P.11.0599.N, AC 2011, nr. 671.

ARREST-2013-02.indb   411 29/11/13   14:18



412 ARRESTEN VAN CASSATIE 8.2.13 - N° 96

37. Deze problematiek is verschillend van de vraag of een niet-vergund 
gebruik (anders dan het “gewoonlijk gebruik”) een voortdurend of een 
voortgezet misdrijf uitmaakt. 

38. Is het aflopend misdrijf van niet-vergund gebruik voltooid, bete-
kent dit meteen naar mijn mening dat het stakingsbevel geen preven-
tieve functie meer kan hebben.

39. Anders is het natuurlijk gesteld met het instandhoudingsmisdrijf, 
waar er wel een verdere aantasting van de ruimtelijke ordening kan 
worden voorkomen door een stakingsbevel. 

40. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de inbreuk op het niet 
vergund gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften een voort-
durend misdrijf vormt, lijkt het mij uit te gaan van een verkeerde 
rechtsopvatting en naar recht te falen. 

41. De omstandigheid dat een strafbaar feit een ogenblikkelijk misdrijf 
is, sluit niet uit dat verscheidene van die feiten, in zoverre ze bewezen 
zijn, geacht kunnen worden een geheel van gedragingen te zijn die één 
misdrijf uitmaken wegens de eenheid van opzet van de dader  (1).

42. Artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek doelt immers niet 
op het “voortdurend” misdrijf maar op het “voortgezet” misdrijf, ook 
geheten collectief misdrijf, door eenheid van opzet  (2).

43. Enkel de feitenrechter kan onaantastbaar oordelen of verscheidene 
misdrijven wegens eenheid van opzet één enkel voortgezet misdrijf ople-
veren  (3). Het staat echter aan het Hof om na te gaan of hij, op grond 
van zijn vaststellingen, deze al dan niet in aanmerking heeft kunnen 
nemen  (4). Het Hof gaat aldus na of de rechter uit de door hem vastge-
stelde feiten al dan niet die eenheid van opzet naar recht heeft kunnen 
afleiden  (5).

44. Het arrest bevat in casu geen daartoe dienstige feitelijke vaststel-
lingen.

45. In zoverre het middel aanvoert dat het kwestieuze niet-vergunde 
gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften het voorwerp van 
een stakingsbevel kan uitmaken omdat het in casu minstens een voort-
gezet misdrijf uitmaakt, in zoverre opeenvolgend, door het actief strijdig 
gebruik, inbreuken worden begaan op de bestemmingsvoorschriften die, 
overeenkomstig artikel 65 van het Strafwetboek, de voortzetting zijn 
van éénzelfde misdadig opzet, lijkt het middel mij het Hof te verplichten 
tot een onderzoek van feiten waartoe het niet bevoegd is. 

46. Het middel lijkt mij in zoverre niet ontvankelijk te zijn.
47. De appelrechters oordelen dat “bovendien” het enkel instandhouden 

van een onvergund werk of van een handeling die strijdig zou zijn met 
het gewestplan, sedert 2003 geen misdrijf meer uitmaakt en niet meer 
kan worden aangegrepen om een stakingsbevel op te leggen.

  (1)  Cass. 6 januari 2004, AR P.03.0797.N, AC 2004, nr. 2.
  (2)  Cass. 14 maart 2007, AR P.06.1521.F, AC 2007, nr. 136.
  (3)  Cass. 29 mei 1984, AR nr. 8141, AC 1983-84, nr. 551. 
  (4)  Cass. 25 april 2012, AR P.12.0178.F, AC 2012, nr. 255, www.juridat.be, met concl. van 

advocaat-generaal D. Vandermeersch.
  (5)  Cass. 23 juni 2010, AR 10.0794.F, AC 2010, nr. 449.

ARREST-2013-02.indb   412 29/11/13   14:18



N° 96 - 8.2.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 413

48. In zoverre het middel schending aanvoert van de aard van het 
instandhoudingsmisdrijf lijkt het mij aldus op te komen tegen een over-
tollig motief en derhalve niet ontvankelijk te zijn.

49. In zoverre het middel tenslotte schending aanvoert van het preven-
tief karakter van het stakingsbevel omdat dit preventief karakter niet 
wordt uitgesloten door de enkele omstandigheid dat “de nieuwe functie 
reeds volledig is gerealiseerd” zonder dat tevens wordt vastgesteld dat 
het actief gebruik ook reeds beëindigd is, lijkt het mij volledig afge-
leid te zijn uit de vergeefs aangevoerde schending van het voortdurend, 
minstens voortgezet karakter van de inbreuk op de gewestplanbestem-
ming en derhalve eveneens niet ontvankelijk te zijn. 

coNcLUSIe : verwerping.

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 10 mei 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 17 december 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 154, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 en, vanaf 
1 september 2009, artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning, kunnen de in het artikel 148 Stedenbouwdecreet 1999 dan wel de 
in artikel 6.1.5 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde ambte-
naren, agenten of officieren van gerechtelijke politie mondeling ter 
plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of 
van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen dat het werk, de hande-
lingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146 
van hetzelfde decreet, dan wel, vanaf 1 september 2009, vermeld in 
artikel 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Het in deze artikelen bedoelde bevel is een preventieve maatregel 
die er niet alleen toe strekt de macht van de rechter om het herstel te 
bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is om inbreuken op de wette-
lijke regels inzake ruimtelijke ordening zoals bedoeld in artikel 146 
Stedenbouwdecreet 1999 en 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
te voorkomen.

2. Krachtens artikel 146, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 wordt de persoon 
gestraft die een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die 
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tot stand zijn gekomen volgens de bepalingen van het decreet betref-
fende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en die 
van kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden 
door nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavig decreet, 
pleegt na de datum van inwerkingtreding van dit decreet, of dit voortzet 
of in stand houdt, op welke wijze ook. 

Krachtens artikel 6.1.1, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt 
de persoon gestraft die een inbreuk op de plannen van aanleg en verorde-
ningen die tot stand zijn gekomen volgens de bepalingen van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, 
en die van kracht blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen 
worden door nieuwe voorschriften uitgevaardigd krachtens onderhavige 
codex, pleegt na 1 mei 2000, of dit voortzet of in stand houdt, op welke 
wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigingen 
vergund zijn, of tenzij het gaat om onderhoudswerken aan een hoofdza-
kelijk vergunde constructie of om handelingen die vrijgesteld zijn van 
de vergunningsplicht.

3. Krachtens artikel 1.1.2, 9°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
moet voor de toepassing van de codex worden verstaan onder plan van 
aanleg : een gewestplan, een algemeen plan van aanleg of een bijzonder 
plan van aanleg.

Artikel 4.1.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat 
een bestemmingsvoorschrift een stedenbouwkundig voorschrift is dat 
is neergelegd in, onder meer, een gewestplan, in welk geval het betrek-
king heeft op de omschrijving van de bestemmingsgebieden, in de zin 
van artikel 1, § 1, tweede lid, Koninklijk Besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en gewestplannen.

Op grond van artikel 16.5.0 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting van de ontwerpgewestplannen en gewest-
plannen zijn de recreatiegebieden bestemd voor het aanbrengen van 
recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van 
de verblijfsaccommodatie en kunnen in deze gebieden de handelingen en 
werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief 
karakter van de gebieden te bewaren.

Op grond van artikel 1.1.2, 7°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning wordt voor de toepassing van deze codex verstaan onder hande-
lingen : werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke 
 implicaties.

4. Uit deze bepalingen volgt dat het niet vergund gebruik in strijd 
met de gewestplanbestemming “recreatiegebied” na 1 mei 2000 ingevolge 
artikel 6.1.1, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een strafbare 
handeling uitmaakt. 

Voor dergelijke strafbare handeling kan een stakingsbevel worden 
afgeleverd zoals bedoeld in artikel 154 Stedenbouwdecreet 1999 en 6.1.47 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor zover vaststaat dat daardoor 
een inbreuk op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening kan 
worden voorkomen. 
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5. Anders dan het middel aanvoert is het niet-vergund gebruik in strijd 
met de bestemmingsvoorschriften geen voortdurend misdrijf, dit is een 
misdrijf dat bestaat in een ononderbroken en door de dader bestendigde 
wederrechtelijke toestand.

In zoverre het middel aanvoert dat het niet-vergund gebruik in strijd 
met de bestemmingsvoorschriften een voortdurend misdrijf is dat het 
opleggen van een stakingsbevel kan verantwoorden, faalt het naar recht. 

6. Of verscheidene misdrijven wegens eenheid van opzet een enkel 
misdrijf opleveren, wordt onaantastbaar beoordeeld door de feiten-
rechter.

In zoverre het middel aanvoert dat het niet-vergund gebruik in strijd 
met de bestemmingsvoorschriften het voorwerp van een stakingsbevel 
kan uitmaken omdat het een voortgezet misdrijf oplevert in zoverre 
opeenvolgend, door het actief strijdig gebruik, inbreuken worden begaan 
op de bestemmingsvoorschriften die, overeenkomstig artikel 65 Straf-
wetboek, de voortzetting zijn van eenzelfde misdadig opzet, verplicht 
dit het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
7. In zoverre het middel aanvoert dat het arrest de aard van het 

instandhoudingsmisdrijf zou hebben miskend, is het gericht tegen een 
overtollige reden en kan het niet tot cassatie leiden.

Het is in zoverre niet ontvankelijk.
8. De overige grieven zijn afgeleid en bijgevolg niet ontvankelijk.

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

8 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Wouters.

N° 97

2o kamer — 12 februari 2013
(P.12.0675.N)

1o VoNNISSeN eN arreSteN. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — 
heropeNING VaN het deBat. — artIkeL 772 GerechteLIJk wetBoek. — toepaS-
SeLIJkheId.

2o oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — 
StraFZakeN. — VerZoek tot heropeNING VaN het deBat. — BeoordeLING VaN 
de NoodZaak oF raadZaamheId.

3o VoNNISSeN eN arreSteN. — StraFZakeN. — aLGemeeN. — VerZoek 
tot heropeNING VaN het deBat. — oNaaNtaStBare BeoordeLING door de 
FeIteNrechter.
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4o VoNNISSeN eN arreSteN. — StraFZakeN. — aLGemeeN. — VerZoek 
tot heropeNING VaN het deBat. — BeoordeLING door de rechter. — toetSING 
aaN de VoorwaardeN VaN artIkeL 772 GerechteLIJk wetBoek. — wettIGheId.

1o Artikel 772 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing in strafzaken  (1). 
(Artt. 2 en 772 Gerechtelijk Wetboek)

2o en 3o In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar over de noodzaak 
of raadzaamheid de door een partij gevorderde heropening van het debat te 
bevelen  (2).

4o Niet naar recht verantwoord is het arrest dat in strafzaken het verzoek 
tot heropening van het debat ongegrond verklaart daar niet aan de voor-
waarden van artikel 772 Gerechtelijk Wetboek is voldaan.

(p. t. d. e.a.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 21 maart 2012.

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF 

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2 en 772 Gerech-
telijk Wetboek : door uitdrukkelijk te verwijzen naar artikel 772 Gerech-
telijk Wetboek en de vereisten vermeld in dat artikel, oordeelt het arrest 
dat het debat slechts in de gevallen omschreven in dit artikel heropend 
mag worden, terwijl in strafzaken de rechter vrij oordeelt over de nood-
zaak of de raadzaamheid de door een partij verzochte heropening van het 
debat te bevelen. 

2. Artikel 772 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing in straf-
zaken.

In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar over de noodzaak of 
raadzaamheid de door een partij gevorderde heropening van het debat 
te bevelen.

3. Het arrest oordeelt : “De opname werd blijkbaar door [de eiser] 
in december 2006 gemaakt, zodat dit geen nieuw stuk of feit betreft 

  (1)  Cass. 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, P.00.1353.F en P.00.1363.F, AC 2001, nr. 91 ; Cass. 
9 dec. 2008, AR P.08.1159.N, AC 2008, nr. 712.

  (2)  Cass. 14 nov. 1995, AR P.94.1194.N, AC 1995, nr. 496 ; Cass. 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, 
P.00.1353.F en P.00.1363.F, AC 2001, nr. 91.
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dat door hem tijdens het beraad zou ontdekt zijn, zoals vereist door 
artikel 772 Gerechtelijk Wetboek.

Evenmin betreft deze opname een stuk ‘van overwegend belang’, nu uit 
de inhoud van het strafdossier reeds voldoende blijkt welke de verhou-
dingen waren tussen [de eiser] en D tijdens de voorziene incriminatie-
periode.

Het verzoek tot heropening der debatten is derhalve ongegrond”.
4. Met die redenen verklaart het arrest het verzoek tot heropening 

van het debat ongegrond daar niet aan de voorwaarden van artikel 772 
Gerechtelijk Wetboek is voldaan. Aldus is de beslissing niet naar recht 
verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

5. Het tweede onderdeel kan niet tot ruimere cassatie of cassatie 
zonder verwijzing leiden en behoeft mitsdien geen antwoord.

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

het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

12 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :  
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verstraeten 
(bij de balie te Brussel).

N° 98

2o kamer — 12 februari 2013
(P.12.0685.N)

1o hoGer Beroep. — StraFZakeN (doUaNe eN accIJNZeN INBe-
GrepeN). — prINcIpaaL Beroep. Vorm. termIJN. — termIJN. — hoGer Beroep 
aaNGetekeNd BUIteN de wetteLIJke termIJN. — oVermacht. — Voorwaarde.

2o LaStGeVING. — LaStheBBer. — FoUt oF NaLatIGheId. — FoUt oF NaLatIG-
heId dIe de LaStGeVer BINdt. — Voorwaarde.

3o oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — 
StraFZakeN. — hoGer Beroep. — hoGer Beroep aaNGetekeNd BUIteN de 
wetteLIJke termIJN. — oVermacht.

4o caSSatIe. — BeVoeGdheId VaN het hoF. — aLGemeeN. — StraF-
ZakeN. — hoGer Beroep. — hoGer Beroep aaNGetekeNd BUIteN de wetteLIJke 
termIJN. — oVermacht. — oNaaNtaStBare BeoordeLING door de rechter. — 
marGINaLe toetSING.
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1o Overmacht die de ontvankelijkheid verantwoordt van een laattijdig ingesteld 
hoger beroep, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van 
de appellant en die door hem onmogelijk kon worden voorzien of vermeden  (1).

2o De fouten of nalatigheden van de lasthebber binden de lastgever wanneer 
zij worden begaan binnen de perken van de lastgeving en leveren op zichzelf 
voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht op (2).

3o en 4o De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of de aangevoerde 
omstandigheden een geval van overmacht uitmaken die de ontvankelijkheid 
verantwoordt van een laattijdig ingesteld hoger beroep ; het Hof is alleen 
bevoegd om te onderzoeken of de rechter uit de omstandigheden die hij in 
aanmerking neemt, al dan niet wettig overmacht heeft kunnen afleiden.

(r.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Hasselt van 9 februari 2012.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.3 EVRM en artikel 149 
Grondwet, evenals miskenning van het begrip “overmacht” : de fout van 
een lasthebber sluit overmacht bij het laattijdig instellen van hoger 
beroep niet uit ; de appelrechters hebben niet nagegaan of de eiser tijdig 
opdracht heeft gegeven om hoger beroep in te stellen ; het louter niet 
nuttig achten van het aangeboden getuigenbewijs wegens laattijdigheid 
van het hoger beroep is “een tegenstrijdigheid in zich”, nu uit het aange-
boden getuigenbewijs precies zou kunnen blijken waarom het hoger 
beroep laattijdig werd ingesteld.

2. Overmacht die de ontvankelijkheid verantwoordt van een laattijdig 
ingesteld hoger beroep, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid 
buiten de wil van de appellant en die door hem onmogelijk kon worden 
voorzien of vermeden.

De fouten of nalatigheden van de lasthebber binden de lastgever 
wanneer zij worden begaan binnen de perken van de lastgeving en 
leveren als dusdanig voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of 
overmacht op.

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

  (1), (2) Zie : Cass. 27 juni 2010, AR P.09.1847.N, AC 2010, nr. 285.
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3. De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of de aangevoerde 
omstandigheden een geval van overmacht uitmaken. Het Hof is alleen 
bevoegd om te onderzoeken of de rechter uit de omstandigheden die 
hij in aanmerking neemt, al dan niet wettig overmacht heeft kunnen 
afleiden.

Hij beoordeelt ook onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaam-
heid en de gepastheid van bijkomende onderzoeksmaatregelen, zoals een 
getuigenverhoor.

4. De appelrechters oordelen dat een verhoor onder eed ter rechtszit-
ting van de voormalige raadsman van de eiser niet nuttig is omdat het 
laattijdig instellen van hoger beroep door de schuld van de advocaat-
lasthebber geen overmacht uitmaakt daar zulks voor de eiser geen 
onoverkomelijk beletsel vormt.

Aldus beantwoorden zij zonder tegenstrijdigheid eisers verzoek tot 
getuigenverhoor en verantwoorden zij hun beslissing tot afwijzing van 
eisers verzoek naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat :
— het beroepen vonnis op tegenspraak werd uitgesproken op 8 juni 2011 ;
— het hoger beroep werd ingesteld op 13 september 2011, dit is laat-

tijdig krachtens artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering.
Zij oordelen dat zelfs wanneer de rechtbank zou vaststellen dat de 

toenmalige raadsman van de eiser een beroepsfout zou hebben begaan 
door laattijdig hoger beroep in te stellen, hieruit niet kan afgeleid 
worden dat de eiser door overmacht verhinderd was tijdig hoger beroep 
in te stellen omdat de fouten of nalatigheden van de lasthebber, begaan 
binnen de perken van de lastgeving, de lastgever verbinden en op zich-
zelf voor hem geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht opleveren. 

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de aange-
voerde omstandigheden geen geval van overmacht uitmaken, naar recht.

In zoverre kan het middel evenmin worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

12 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Ramakers (bij de balie te Hasselt).
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N° 99

2o kamer — 12 februari 2013
(P.12.0785.N)

1o oNderZoek IN StraFZakeN. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. 
— motIVerING. — BeGrIp. — doeL.

2o oNderZoekSrechter. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. — 
motIVerING. — BeGrIp. — doeL.

3o oNderZoek IN StraFZakeN. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. 
— erNStIGe aaNwIJZINGeN dat het te oNderZoekeN mISdrIJF werd GepLeeGd. 
— BeGrIp. — aNoNIeme INLIchtINGeN. — BeVeStIGING door VooraFGaaNd poLI-
tIeoNderZoek.

4o oNderZoekSrechter. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. — 
erNStIGe aaNwIJZINGeN dat het te oNderZoekeN mISdrIJF werd GepLeeGd. — 
BeGrIp. — aNoNIeme INLIchtINGeN. — BeVeStIGING door VooraFGaaNd poLItIe-
oNderZoek.

5o oNderZoek IN StraFZakeN. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoe-
kING. — BeVeL VerLeeNd op BaSIS VaN aNoNIeme oNBeVeStIGde INLIchtINGeN. 
— reGeLmatIGheId. — BeStaaNBaarheId met de artIkeLeN 6 eN 8 eVrm. — 
BeStaaNBaarheId met het recht VaN VerdedIGING.

6o oNderZoekSrechter. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. — 
BeVeL VerLeeNd op BaSIS VaN aNoNIeme oNBeVeStIGde INLIchtINGeN. — reGeL-
matIGheId. — BeStaaNBaarheId met de artIkeLeN 6 eN 8 eVrm. — BeStaaN-
BaarheId met het recht VaN VerdedIGING.

7o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. — BeVeL 
VerLeeNd op BaSIS VaN aNoNIeme oNBeVeStIGde INLIchtINGeN.

8o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 8. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. — BeVeL VerLeeNd op 
BaSIS VaN aNoNIeme oNBeVeStIGde INLIchtINGeN.

9o recht VaN VerdedIGING. — StraFZakeN. — oNderZoek IN StraF-
ZakeN. — hUISZoekING. — BeVeL tot hUISZoekING. — BeVeL VerLeeNd op BaSIS 
VaN aNoNIeme oNBeVeStIGde INLIchtINGeN.

10o oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — 
hUISZoekING. — oGeNBLIk VaN UItVoerING. — adreS VaN UItVoerING. — BeStaaN 
VaN erNStIGe aaNwIJZINGeN dat het mISdrIJF daar werd GepLeeGd. — BeStaaN 
VaN erNStIGe aaNwIJZINGeN dat er ZIch daar BewIJSStUkkeN BeVINdeN.

1o en 2o De vereiste dat een bevel tot huiszoeking met redenen moet omkleed 
zijn is vervuld door de vermelding van het misdrijf dat men op het oog heeft, 
alsook van de plaats en het voorwerp van de huiszoeking zonder dat het 
noodzakelijk is om in het huiszoekingsbevel een gedetailleerde weergave van 
de feiten op te maken, noch om de op te sporen zaken in detail te beschrijven ; 
het is evenwel noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die met 
de onderzoeksopdracht is belast, over de nodige gegevens beschikt die hem 
moeten toelaten te weten over welk misdrijf het onderzoek wordt gevoerd en 
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welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij daartoe kan verrichten 
zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te 
buiten te gaan en die vermeldingen moeten ook diegene bij wie de huiszoe-
king wordt uitgevoerd, voldoende informatie aanreiken over de telastleg-
gingen die aan de oorsprong van de actie liggen, zodat hij de wettigheid 
ervan kan nagaan  (1). (Artt. 87 en 89bis, Wetboek van Strafvordering)

3o en 4o De ernstige aanwijzingen dat het te onderzoeken misdrijf werd 
gepleegd, als voorwaarde voor het verlenen van een huiszoekingsbevel en 
die in dat bevel niet dienen te worden geconcretiseerd, kunnen bestaan in 
anonieme, maar nauwkeurige inlichtingen betreffende het te onderzoeken 
misdrijf ; geen enkele wettelijke bepaling laat het in overweging nemen van 
aanwijzingen uit een anonieme inlichting afhangen van de voorwaarde dat 
die vooraf bevestigd worden door een bijkomend onderzoek door de politie. 
(Art. 87 Wetboek van Strafvordering)

5o, 6o, 7o, 8o en 9o Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met 
de artikelen 6 en 8 EVRM of met het recht van verdediging op de enkele 
grond dat zij het gevolg is van inlichtingen die door een anonieme onbeves-
tigde inlichting zijn verkregen. (Artt. 6.1 en 8.2 EVRM ; Art. Wetboek van 
Strafvordering)

10o Het staat aan de rechter in feite te oordelen of op het ogenblik dat de 
huiszoeking werd verricht, er ernstige aanwijzingen bestonden dat op het 
adres alwaar de huiszoeking diende te worden uitgevoerd, het misdrijf dat 
door het onderzoek wordt beoogd, werd gepleegd of dat zich aldaar stukken 
of voorwerpen bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de 
waarheid met betrekking tot het in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijf. 
(Art. 87 Wetboek van Strafvordering)

(c.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

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

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM en de 
artikelen 87, 88 en 89bis Wetboek van Strafvordering, evenals misken-
ning van het recht van verdediging : het arrest oordeelt ten onrechte 
dat de omstandigheid dat de politiediensten eerdere inlichtingen uit een 

  (1)  Zie : Cass. 26 maart 2002, AR P.01.1642.N, AC 2002, nr. 204.
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anoniem schrijven niet vaststelden op het ogenblik dat zij ter plaatse 
summier en discreet nazicht deden, geen afbreuk doet aan de regelma-
tigheid van de huiszoeking ; een huiszoeking kan mits er voorafgaande 
ernstige aanwijzingen bestaan dat er een misdrijf gepleegd werd, in 
principe enkel bevolen worden om bewijsmiddelen te vinden, niet om 
misdrijven te ontdekken ; het afgeleverde huiszoekingsbevel toonde op 
geen enkele wijze aan dat er voorafgaandelijk ernstige aanwijzingen 
bestonden dat er een misdrijf zou gepleegd zijn en concretiseerde deze 
aanwijzingen niet zodat de eiser a priori onmogelijk de wettelijkheid van 
het bevel kon verifiëren.

2. In zoverre het middel gericht is tegen het huiszoekingsbevel, is het 
niet ontvankelijk.

3. Een bevel tot huiszoeking moet met redenen omkleed zijn. Dit 
vereiste is vervuld door de vermelding van het misdrijf dat men op het 
oog heeft, alsook van de plaats en het voorwerp van de huiszoeking. 

Het is weliswaar niet noodzakelijk om in het huiszoekingsbevel een 
gedetailleerde weergave van de feiten op te maken, noch om de op te 
sporen zaken in detail te beschrijven. 

Het is evenwel noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die 
met de onderzoeksopdracht is belast, over de nodige gegevens beschikt 
die hem moeten toelaten te weten over welk misdrijf het onderzoek 
wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij 
daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onder-
zoek en van zijn opdracht te buiten te gaan. Die vermeldingen moeten 
ook diegene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd, voldoende infor-
matie aanreiken over de telastleggingen die aan de oorsprong van de 
actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan nagaan. 

4. Vooraleer een huiszoekingsbevel wordt verleend dienen er geen 
bewijzen, maar wel ernstige aanwijzingen te bestaan dat het te onder-
zoeken misdrijf werd gepleegd. 

Deze aanwijzingen kunnen bestaan in weliswaar anonieme, maar 
nauwkeurige inlichtingen betreffende het te onderzoeken misdrijf.

Geen enkele wettelijke bepaling laat het in overweging nemen van 
aanwijzingen uit een anonieme inlichting afhangen van de voorwaarden 
dat die vooraf bevestigd worden door een bijkomend onderzoek door de 
politie.

Ook dienen de aanwijzingen dat het te onderzoeken misdrijf werd 
gepleegd, niet geconcretiseerd te worden in het bevel tot huiszoeking.

De huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met de artikelen 6 
en 8 EVRM of met het recht van verdediging op de enkele grond dat 
zij het gevolg is van inlichtingen die door een anonieme onbevestigde 
inlichting zijn verkregen.

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

5. Het staat aan de rechter in feite te oordelen of op het ogenblik dat 
de huiszoeking werd verricht, er ernstige aanwijzingen bestonden dat 
op het adres alwaar de huiszoeking diende te worden uitgevoerd, het 
misdrijf dat door het onderzoek wordt beoogd, werd gepleegd of dat 
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zich aldaar stukken of voorwerpen bevinden die kunnen bijdragen tot 
de ontdekking van de waarheid met betrekking tot het in het huiszoe-
kingsbevel bedoelde misdrijf.

In zoverre het middel opkomt tegen deze onaantastbare beoordeling 
van de feiten door de appelrechters, is het niet ontvankelijk.

6. Met de overweging dat “een anonieme aangifte door (vermoedelijk 
de bu(u)r(en)” die “nauwkeurige inlichtingen (bevat) over een ‘verborgen 
weedkwekerij’ o.m. worden lawaai- en reukhinder alsook storingen op 
het televisienet gerapporteerd”, verantwoorden de appelrechters naar 
recht hun beslissing dat op het ogenblik dat bij de eiser huiszoeking 
werd verricht, er ernstige aanwijzingen bestonden dat op eisers adres 
een misdrijf werd gepleegd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op 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 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Partoens (bij de balie te Tongeren).

N° 100
2o kamer — 12 februari 2013

(P.12.1188.N)

1o weGVerkeer. — weGVerkeerSwet. — wetSBepaLINGeN. — 
artIkeL 59. — ademteSt. — ademaNaLySe. — wachttIJd. — keNNISGeVING. 
— aFweZIGheId. — GeVoLG.

2o weGVerkeer. — weGVerkeerSwet. — wetSBepaLINGeN. — 
artIkeL 60. — ademteSt. — ademaNaLySe. — wachttIJd. — keNNISGeVING. 
— aFweZIGheId. — GeVoLG.

3o wetteN. decreteN. ordoNNaNtIeS. BeSLUIteN. — aLGemeeN. 
— opeNBaar mINISterIe. — moNdeLINGe rIchtLIJN ter toeLIchtING VaN eeN 
wetSBepaLING. — BeGrIp. — GeVoLG.

4o caSSatIemIddeLeN. — StraFZakeN. — aLGemeeN. — mIddeL dat 
de ScheNdING VaN eeN moNdeLINGe rIchtLIJN VaN het opeNBaar mINISterIe 
aaNVoert. — oNtVaNkeLIJkheId.

1o en 2o Noch artikel 6 EVRM, noch enig andere wettelijke bepaling vereisen 
dat de bevoegde overheidsagent uitdrukkelijk de persoon die een ademtest of 
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een ademanalyse moet ondergaan, in kennis stelt van zijn recht een wacht-
tijd van 15 minuten te vragen ; de afwezigheid van zulke kennisgeving heeft 
niet tot gevolg dat de resultaten van de ademtest of –analyse elke bewijs-
waarde verliezen. (Art. 6 EVRM ; Artt. 59 en 60, Wegverkeerswet)

3o en 4o Een mondelinge richtlijn die door het openbaar ministerie ter toelich-
ting van een wetsbepaling aan de politiediensten wordt medegedeeld, is noch 
een bindende regel met algemene draagwijdte noch een gewoonterechtelijke 
regel en is bijgevolg geen wet als bedoeld in artikel 608 Gerechtelijk Wetboek, 
waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie  (1). (Art. 608 
Gerechtelijk Wetboek)

(d.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Gent van 8 mei 2012.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals 
miskenning van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdedi-
ging : het recht om een wachttijd van vijftien minuten te vragen heeft tot 
doel door speekselcirculatie de alcohol uit de mond te laten verdwijnen ; 
de verbalisanten hebben de eiser niet in kennis gesteld van dit recht ; 
door de veroordeling te baseren op de resultaten van een ademanalyse 
die werd opgelegd na een positieve ademtest zonder mededeling van een 
mogelijke wachttijd van vijftien minuten, kennen de appelrechters ten 
onrechte enige bewijswaarde toe aan de resultaten van de ademanalyse.

2. Artikel 23 koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de adem-
testtoestellen en de ademanalysetoestellen (hierna : KB 21 april 2007) 
bepaalt :

 “De personen die een ademtest moeten ondergaan mogen een wacht-
tijd vragen van 15 minuten.

Indien de ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest, 
mogen de personen die een ademanalyse moeten ondergaan een wacht-
tijd vragen van vijftien minuten.”

  (1)  Zie : P. Lecroart, “De ‘Wet’ in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek”, Verslag van het Hof van Cassatie 2006, 200-239.
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 3. Noch artikel 6 EVRM, noch enig andere wettelijke bepaling vereisen 
dat de bevoegde overheidsagent uitdrukkelijk de persoon die een adem-
test of een ademanalyse moet ondergaan, in kennis stelt van zijn recht 
een wachttijd van vijftien minuten te vragen. 

De afwezigheid van zulke kennisgeving heeft niet tot gevolg dat de 
resultaten van de ademtest of -analyse elke bewijswaarde verliezen. 

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

4. De appelrechters stellen vast en oordelen dat :
— zelfs indien de ademtest ongeldig zou geweest zijn, dit zonder invloed 

is op de wettigheid van de latere ademanalyses ;
— de eiser nadien twee positieve ademanalyses heeft afgelegd, waarvan 

de rechtsgeldigheid van het resultaat als dusdanig niet wordt betwist.
Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel 

5. Het onderdeel voert miskenning aan van een mondelinge richtlijn 
van het college van procureurs-generaal om de personen die een adem-
test moeten ondergaan, in kennis te stellen van hun recht een wachttijd 
van vijftien minuten te vragen en de “gewoonterechtelijke regel inzake 
mededeling van een wachttijd alvorens te worden onderworpen aan een 
ademtest of ademanalyse” : dergelijke richtlijn die in het gerechtelijk 
arrondissement Gent mondeling aan de politiediensten zou bevestigd 
zijn door het openbaar ministerie, heeft verordenende kracht ; ook de 
gewoonte heeft een aanvullend karakter ; het niet-naleven hiervan 
maakt een inbreuk uit op de wetgevende norm ; de appelrechters baseren 
aldus hun beslissing ten onrechte op een vaststelling die op onzorgvul-
dige wijze is tot stand gekomen.

6. Een mondelinge richtlijn die door het openbaar ministerie ter 
toelichting van een wetsbepaling aan de politiediensten wordt mede-
gedeeld, is geen bindende regel met algemene draagwijdte noch een 
gewoonterechtelijke regel. Dergelijke richtlijn is bijgevolg geen wet 
als bedoeld in artikel 608 Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending 
aanleiding kan geven tot cassatie. 

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

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

12 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Petitat (bij de balie te Brugge).
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N° 101

2o kamer — 12 februari 2013
(P.12.1746.N)

oNtUcht eN proStItUtIe. — artIkeL 379 StraFwetBoek. — eeNS aNderS 
drIFteN. — BeGrIp. 

De woorden “eens anders driften” in artikel 379, eerste lid, Strafwetboek, dat 
strafbaar stelt “hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten 
einde eens anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prosti-
tutie van een minderjarige van het mannelijke of vrouwelijke geslacht 
opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt”, dienen gelezen te worden ten 
aanzien van degene die “opwekt, vergemakkelijkt of begunstigt”, zodat 
de minderjarige een “ander” is in de door dit wetsartikel bedoelde zin  (1).

(G.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 9 oktober 2012.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 379, § 1 (lees : eerste lid), Strafwetboek : het arrest oordeelt ten 
onrechte dat een minderjarige waarvan sprake in voormeld artikel, 
een “andere” is, in de daarin bedoelde zin ; de “minderjarige”, bedoeld 
in artikel 379, eerste lid, Strafwetboek is niet de “andere” in de door 
datzelfde artikel bedoelde zin ; na lezing van het strafdossier komt op 
geen enkel ogenblik naar voren dat er sprake is van het voldoen van 
andermans driften, andere dan deze van de minderjarige ; de eiser heeft 
immers niet gepoogd contact te leggen tussen de minderjarige en een 
derde ; in de zin dat de minderjarige wel de “andere” zou zijn, kan er 
onmogelijk sprake zijn van het voldoen van “eens anders driften”, als de 
minderjarige de vraag tot ontucht negatief beantwoordde en dus geen 
oogmerk heeft om zijn driften te voldoen.

2. Artikel 379, eerste lid, Strafwetboek stelt strafbaar “hij die een 
aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde eens anders driften 
te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderja-

  (1)  Zie : Cass. 8 sept. 1992, AR 5375, AC 1991-1992, nr. 596.
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rige van het mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of 
vergemakkelijkt”.

De woorden “eens anders driften” in artikel 379, eerste lid, Strafwet-
boek dienen gelezen te worden ten aanzien van degene die “opwekt, 
vergemakkelijkt of begunstigt”, zodat de minderjarige een “andere” is 
in de door dit wetsartikel bedoelde zin. 

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

3. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare 
oordeel in feite van 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.

12 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Colman (bij de balie te Gent).

N° 102
2o kamer — 12 februari 2013

(P.13.0029.N)

1o oNderZoekSGerechteN. — UItLeVerING. — teNUItVoerLeGGING VaN 
het BeVeL tot aaNhoUdING. — poLItIek mISdrIJF. — BeGrIp. — draaGwIJdte. 

2o UItLeVerING. — oNderZoekSGerecht. — teNUItVoerLeGGING VaN het 
BeVeL tot aaNhoUdING. — poLItIek mISdrIJF. — BeGrIp. — draaGwIJdte.

3o poLItIek mISdrIJF. — BeGrIp. — draaGwIJdte. — UItLeVerING. — oNder-
ZoekSGerecht. — teNUItVoerLeGGING VaN het BeVeL tot aaNhoUdING.

1o, 2o en 3o Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig artikel 3, tweede lid, 
Uitleveringswet 1874 oordeelt over de tenuitvoerlegging van een bevel tot 
aanhouding, dient aan het begrip politiek misdrijf zoals bedoeld in artikel 3 
van het Europees Verdrag van 13 december 1957 betreffende de uitlevering, 
geen van het interne recht onderscheiden draagwijdte te geven. 

(y.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december 2012.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

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

Tweede middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 3 van het Europees 
Verdrag van 13 december 1957 betreffende uitlevering : het arrest grondt 
het oordeel dat de feiten waarvoor eisers uitlevering wordt gevraagd, geen 
politiek misdrijf uitmaken ten onrechte enkel op de traditionele definitie 
van een politiek misdrijf met het oog op het al dan niet vervolgen ervan 
voor het hof van assisen, terwijl het Belgische recht inzake uitlevering 
een specifiekere en ruimere invulling van dit begrip hanteert.

4. Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig artikel 3, tweede lid, 
Uitleveringswet 1874 oordeelt over de tenuitvoerlegging van een bevel 
tot aanhouding, dient aan het begrip politiek misdrijf zoals bedoeld 
in artikel 3 van voormeld verdrag, geen van het interne recht onder-
scheiden draagwijdte te geven. 

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

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 eiser tot de kosten.

12 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Jespers (bij 
de balie te Antwerpen).

N° 103
2o kamer — 12 februari 2013

(P.13.0221.N)

VoorLopIGe hechteNIS. — haNdhaVING. — BeSchIkkING VaN de raad-
kamer dIe eeN tIteL VaN VrIJheIdSBeNemING opLeVert Voor drIe maaNdeN. — 
hoGer Beroep. — kamer VaN INBeSchULdIGINGSteLLING. — arreSt. — herkwa-
LIFIcatIe IN eeN correctIoNaLISeerBaar mISdrIJF. — GeLdIGheIdSdUUr VaN de 
tIteL VaN VrIJheIdSBeNemING.
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Artikel 30, § 4, eerste lid, van de Voorlopige Hechteniswet, dat bepaalt dat 
“indien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de gevallen van de 
artikelen 21, 22, 22bis en 28, beslist dat de voorlopige hechtenis gehand-
haafd blijft, het arrest een titel van vrijheidsbeneming oplevert voor 
een maand te rekenen van de beslissing of voor drie maanden te rekenen 
van de beslissing, indien het hoger beroep wordt ingesteld tegen de 
bij artikelen 22, tweede lid, en 22bis bedoelde beschikking”, houdt niet 
in dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak 
doet over het hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer die de 
voorlopige hechtenis handhaaft voor een als een niet-correctionaliseerbare 
misdaad omschreven feit, steeds geldt voor drie maanden ; wanneer de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat feit heromschrijft naar een misdrijf dat wel 
correctionaliseerbaar is, is haar arrest krachtens artikel 22, eerste lid, Voor-
lopige Hechteniswet geldig voor één maand.

(d.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 januari 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 22, eerste en tweede 
lid, en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet : het arrest oordeelt ten onrechte 
dat krachtens artikel 30, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 29 november 2012 
een titel van vrijheidsberoving van drie maanden opleverde en dat de 
omstandigheid dat dit arrest de feiten heeft heromschreven in een correc-
tionaliseerbare misdaad daaraan geen afbreuk doet ; uit de artikelen 30, 
§ 4, en 22, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet volgt echter 
dat het arrest dat in hoger beroep over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis oordeelt en daarbij de feiten heromschrijft naar een misdrijf 
waarop artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden van toepassing is, 
een titel van vrijheidsbeneming voor één maand vormt, ook wanneer het 
oordeelt op grond van een verzoekschrift conform artikel 22bis Voorlo-
pige Hechteniswet.

De eiser vraagt in ondergeschikte orde aan het Grondwettelijk Hof 
de volgende prejudiciële vraag te stellen : “Schendt artikel 30 § 4 Wet 
20 juli 1990, gelezen in samenhang met artikel 22 lid 1 en 2 van dezelfde 
wet, het gelijkheidsbeginsel en /of het verbod van discriminatie, in die 
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mate toegepast dat de rechter die in beroep oordeelt over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis tegen een beschikking gewezen op verzoek-
schrift op grond van artikel 22 bis van dezelfde wet, geen onderscheid 
maakt of mag maken met betrekking tot de duur van de titel van vrij-
heidsberoving in zijn arrest lastens de persoon in voorlopige hechtenis 
waarbij de hechtenis louter bevestigd wordt zonder kwalificatiewijzi-
ging en de persoon in voorlopige hechtenis waarbij de rechter wel een 
kwalificatiewijziging doorvoert met toepassing van artikel 23 3o Wet 
20 juli 1990 naar een misdrijf waarop artikel 2 Wet 4 oktober 1867 wel 
kan toegepast worden”.

2. Op grond van artikel 22, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet oordeelt 
de raadkamer tijdens het gerechtelijk onderzoek van maand tot maand 
over het handhaven van de voorlopige hechtenis. Het tweede lid van dat 
artikel bepaalt dat, indien artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden 
niet van toepassing is op het bij de raadkamer aanhangige feit, zij om 
de drie maanden uitspraak doet over het handhaven van de voorlopige 
hechtenis en dat haar beschikking geldig is voor drie maanden vanaf de 
dag waarop ze wordt gegeven. In dat geval kan de raadkamer de invrij-
heidsstelling verlenen aan de inverdenkinggestelde, die daartoe krach-
tens artikel 22bis Voorlopige Hechteniswet van maand tot maand een 
verzoekschrift kan neerleggen.

3. De raadkamer dient aan het bij haar aanhangige feit de juiste 
omschrijving te geven aan de hand van de door het gerechtelijk onder-
zoek tot dan opgeleverde gegevens en de uitleg van partijen. Krachtens 
artikel 23, 3o, Voorlopige Hechteniswet kan de raadkamer die feiten 
ook te allen tijde heromschrijven. Wegens de devolutieve werking van 
het hoger beroep, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling dezelfde 
bevoegdheden als de raadkamer.

4. Op grond van het door het onderzoeksgerecht aldus omschreven 
of heromschreven feit, bepaalt artikel 22 Voorlopige Hechteniswet of 
de handhaving van de voorlopige hechtenis geldig is voor één maand 
of voor drie maanden, ongeacht of het onderzoeksgerecht ambtshalve 
dan wel als gevolg van een verzoekschrift van de inverdenkinggestelde 
uitspraak doet.

5. Artikel 30, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt : “Het 
gerecht dat over het hoger beroep beslist, doet uitspraak rekening 
houdend met de omstandigheden van de zaak op het ogenblik van zijn 
uitspraak. Indien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de gevallen 
van de artikelen 21, 22, 22bis en 28, beslist dat de voorlopige hechtenis 
gehandhaafd blijft, levert het arrest een titel van vrijheidsbeneming op 
voor een maand te rekenen van de beslissing of voor drie maanden te 
rekenen van de beslissing, indien het hoger beroep wordt ingesteld tegen 
de bij artikelen 22, tweede lid, en 22bis bedoelde beschikking.”

6. Die bepaling houdt niet in dat het arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling die uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer die de voorlopige hechtenis handhaaft 
voor een als een niet-correctionaliseerbare misdaad omschreven feit, 
steeds geldt voor drie maanden. Wanneer de kamer van inbeschuldiging-
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stelling dat feit heromschrijft naar een misdrijf dat wel correctionali-
seerbaar is, is haar arrest krachtens artikel 22, eerste lid, Voorlopige 
Hechteniswet geldig voor één maand.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat :
— de raadkamer bij beschikking van 13 november 2012 de feiten, tot 

dan omschreven als daderschap of mededaderschap aan doodslag, herom-
schreven heeft als (A) foltering met de omstandigheden dat de feiten 
gepleegd werden op een minderjarige door een persoon die over haar 
gezag had en dat de feiten de dood van het slachtoffer hebben veroor-
zaakt zonder het oogmerk om te doden, zijnde een misdaad die op grond 
van artikel 417ter, derde lid, 1° en 2°, Strafwetboek strafbaar is met 
opsluiting van twintig tot dertig jaar en (B) aanranding van de eerbaar-
heid met de omstandigheid dat het slachtoffer minderjarig was en jonger 
dan 16 jaar op het ogenblik der feiten, de feiten gepleegd werden door 
een persoon met gezag en de dood veroorzaakt hebben van de persoon 
op wie de feiten werden gepleegd, zijnde een misdaad die op grond van 
artikel 376, eerste en tweede lid, Strafwetboek eveneens strafbaar is met 
opsluiting van twintig tot dertig jaar ;

— de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 29 november 
2012 die fei ten heeft heromschreven naar “als dader of mededader, 
onmenselijke behandeling t.o.v. minderjarige door een persoon die gezag 
heeft over het slachtoffer, met de dood tot gevolg zonder oogmerk om te 
doden”, zijnde een misdaad die op grond van artikel 417quater, derde lid, 
1o en 2o, Strafwetboek strafbaar is met opsluiting van vijftien tot twintig 
jaar, en voor het overige de beroepen beschikking heeft bevestigd.

8. Bijgevolg was op het bij de kamer van inbeschuldigingstelling 
aanhangige feit, zoals door haar omschreven, artikel 2 Wet Verzach-
tende Omstandigheden van toepassing omdat de op dat feit toepasse-
lijke straf twintig jaar opsluiting niet te boven ging, zodat krachtens 
artikel 22, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, het arrest geldig was 
voor één maand te rekenen van 29 november 2012.

9. Door, enerzijds, te oordelen dat krachtens artikel 30, § 4, eerste lid, 
Voorlopige Hechteniswet, het arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 29 november 2012 een titel van vrijheidsberoving van drie 
maanden opleverde ook al heeft dat arrest de feiten heromschreven 
in een correctionaliseerbare misdaad en, anderzijds, op grond van dat 
oordeel eisers voorlopige hechtenis te handhaven terwijl daarvoor na 
afloop van één maand vanaf 29 november 2012 geen titel meer bestond, 
schendt het arrest de in het middel aangevoerde bepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het 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.
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.
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12 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Watson (bij 
de balie te Brussel) en de heer Claes (bij de balie te Brussel).

N° 104
2o kamer — 13 februari 2013

(P.12.1444.F)

1o INkomSteNBeLaStINGeN. — aLLerLeI. — BeLaStINGamBteNareN. 
— Verhoor IN eeN aNdere hoedaNIGheId daN dIe VaN GetUIGe. — SaNctIe. — 
NIetIGheId VaN de akte VaN de rechtSpLeGING. — omVaNG. — mededeLING VaN 
StUkkeN aaN de SpeUrderS. 

2o StraFVorderING. — BeLaStINGamBteNareN. — Verhoor IN eeN aNdere 
hoedaNIGheId daN dIe VaN GetUIGe. — SaNctIe. — NIetIGheId VaN de akte VaN 
de rechtSpLeGING. — omVaNG. — mededeLING VaN StUkkeN aaN de SpeUrderS.

1o en 2o De ambtenaren van de administratie der directe belastingen en van 
de bijzondere belastinginspectie mogen slechts als getuige worden gehoord ; 
hoewel die bepaling is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de akte 
van de rechtspleging, werd alleen in die sanctie voorzien om zeker te stellen 
dat de ambtenaar alleen in de voorgeschreven hoedanigheid wordt verhoord ; 
de in de wet bedoelde akte van de rechtspleging is dus alleen het verhoor 
zelf ; de mededeling van stukken aan de speurders, zelfs naar aanleiding van 
een onregelmatig verhoor, is zelf niet nietig  (1). (Artt. 337, tweede lid, en 
463, WIB92)

(k.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 27 juni 2012.

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

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

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd en betoogt thans voor 
het Hof dat de in artikel 463 WIB92 bepaalde nietigheid zich uitstrekt tot 
alle stukken die de belastingambtenaar, naar aanleiding van zijn onre-
gelmatig verhoor, aan de speurders heeft overhandigd.

  (1)  Zie Cass. 29 maart 1994, AR P.93.0024.N, AC 1994, nr. 154 ; Cass. 17 dec. 2008, AR 
P.08.0878.F, AC 2008, nr. 736.
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Naar luid van het voormelde artikel 463 mogen de ambtenaren van de 
administratie der directe belastingen en van de bijzondere belasting-
inspectie slechts als getuige worden gehoord. Die bepaling is voorge-
schreven op straffe van nietigheid van de akte van de rechtspleging.

De aldus gestelde nietigheidssanctie heeft enkel tot doel ervoor te 
zorgen dat de ambtenaar alleen in de voorgeschreven hoedanigheid 
wordt verhoord.

De in de wet bedoelde akte van rechtspleging is dus alleen het verhoor 
zelf.

Daaruit volgt dat de mededeling van stukken aan de speurders, zelfs 
naar aanleiding van een onregelmatig verhoor, op zich niet nietig is. Dat 
kan overigens niet omdat artikel 337, tweede lid, WIB92 toestaat om, 
met name aan de parketten, alle inlichtingen te verstrekken die nodig 
zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke bepalingen.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, 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 eiser tot de kosten.

13 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Masset 
(bij de balie te Verviers) en mevr. Braun (bij de balie te Brussel).

N° 105

2o kamer — 13 februari 2013
(P.12.1606.F)

1o taaLGeBrUIk. — GerechtSZakeN (wet 15 JUNI 1935). — IN eerSte 
aaNLeG. — StraFZakeN. — oNderZoekSrechter te BrUSSeL. — BUrGerLIJke 
partIJSteLLING. — INVerdeNkINGGeSteLde wooNachtIG IN het NederLaNdS 
taaLGeBIed. — taaL waarIN de akte dIeNt GeSteLd.

2o oNderZoekSrechter. — taaLGeBrUIk. — oNderZoekSrechter te 
BrUSSeL. — BUrGerLIJke partIJSteLLING. — INVerdeNkINGGeSteLde wooN-
achtIG IN het NederLaNdS taaLGeBIed. — taaL waarIN de akte dIeNt GeSteLd.

1o en 2o De burgerlijke partijstelling waarmee de rechtspleging wordt ingeleid, 
en die gericht is tegen iemand die in het Nederlands taalgebied woonachtig 
is, moet voor de onderzoeksrechter te Brussel in het Nederlands gebeuren ; 
het feit dat de inverdenkinggestelde woonachtig is in een gemeente waarvan 
de inwoners taalfaciliteiten genieten of dat de door de partijen gebruikte 
taal het Frans is, heeft geen invloed op de verplichting om die akte in het 
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Nederlands te stellen. (Artt. 16, § 1, en 40, eerste lid, Taalwet Gerechts-
zaken)

(q. t. V.)

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 6 september 2012.

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

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

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Met toepassing van de artikelen 16, § 1, en 40, Taalwet Gerechtszaken, 
wordt de rechtspleging, op straffe van nietigheid, voor de correctionele 
rechtbank te Brussel in het Nederlands gevoerd, indien de verdachte in 
het Nederlands taalgebied woonachtig is.

Daaruit volgt dat de burgerlijkepartijstelling waarmee de rechtsple-
ging wordt ingeleid, en die gericht is tegen iemand die in het Nederlands 
taalgebied woonachtig is, voor de onderzoeksrechter te Brussel in het 
Nederlands moet gebeuren. Het feit dat de inverdenkinggestelde woon-
achtig is in een gemeente waarvan de inwoners taalfaciliteiten genieten 
of dat de door de partijen gebruikte taal het Frans is, heeft geen invloed 
op de verplichting om die akte in het Nederlands te stellen.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

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

13 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 106

2o kamer — 13 februari 2013
(P.12.1634.F)

1o mISdrIJF. — aLGemeeN. BeGrIp. materIeeL eN moreeL 
BeStaNddeeL. eeNheId VaN opZet. — eeNheId VaN opZet. — FeIteN-
rechter. — coLLectIeF mISdrIJF. — VorIGe VeroordeLING. — eINdBeSLISSING. 
— BewIJS.
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2o StraF. — SameNLoop. — GeScheIdeN BerechtING. — eeNheId VaN opZet. 
— FeIteNrechter. — coLLectIeVe mISdrIJVeN. — reedS met aFZoNderLIJke 
BeSLISSINGeN BeStraFte mISdrIJVeN. — VerwIJZING Naar eLk VaN dIe StraFFeN. 
— VerBodeN SameNVoeGING VaN StraFFeN. — BeGrIp.

3o mISdrIJF. — aLGemeeN. BeGrIp. materIeeL eN moreeL 
BeStaNddeeL. eeNheId VaN opZet. — eeNheId VaN opZet. — FeIteN-
rechter. — coLLectIeVe mISdrIJVeN. — reedS met aNdere aFZoNderLIJke 
BeSLISSINGeN BeStraFte mISdrIJVeN. — VerwIJZING Naar eLk VaN dIe StraFFeN. 
— VerBodeN SameNVoeGING VaN StraFFeN. — BeGrIp.

1o De wet legt de rechter geen bijzonder bewijsmiddel op om te bewijzen dat de 
vorige beslissing waarop hij zijn beslissing grondt om artikel 65, tweede lid, 
van het Strafwetboek toe te passen, een eindbeslissing is ; dat bewijs behoort 
tot de feitelijke beoordeling van de bodemrechter en het Hof gaat alleen na 
of hij uit zijn vaststellingen heeft kunnen afleiden dat de voormelde beslis-
sing in kracht van gewijsde is gegaan. (Art. 65, tweede lid, Strafwetboek)

2o en 3o Hoewel de gevangenisstraf en de werkstraf niet samen mogen worden 
toegepast voor een zelfde feit dat aan een zelfde rechter is voorgelegd, belet 
artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek niet dat de rechter vaststelt dat 
het feit waarvan hij kennis neemt, de opeenvolgende en voortgezette uitvoe-
ring is van hetzelfde misdadig opzet als dat waaruit andere misdrijven voort-
vloeien die reeds met afzonderlijke beslissingen zijn gestraft ; wanneer de 
rechter oordeelt dat de reeds opgelegde straffen het geheel van de misdrijven, 
met inbegrip van het misdrijf dat nog dient te worden berecht, voldoende 
bestraffen, kan hij naar elk van die straffen verwijzen, ook al zijn ze verschil-
lend van aard ; aangezien hijzelf geen enkele straf uitspreekt en evenmin 
samenloop vaststelt tussen de feiten waarop de voorafgaande veroordelingen 
respectievelijk betrekking hebben, voegt hij geen straffen samen op de bij 
artikel 7 van het Strafwetboek verboden wijze. (Artt. 7, vierde lid, en 65, 
tweede lid, Strafwetboek)

(de procUreUr-GeNeraaL BIJ het hoF VaN Beroep te LUIkt. L.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 7 september 2012.

De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest is 
gehecht, een middel aan.

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

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 37ter en 65, tweede lid, Strafwetboek en artikel 600 Wetboek van 
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Strafvordering. Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest dat 
het niet naar recht vaststelt dat de eerdere beslissingen waarop de appel-
rechters de toepassing van het voormelde artikel 65 hebben gesteund, 
definitieve beslissingen zijn. Het tweede onderdeel verwijt het arrest 
dat het het gezag van gewijsde van de tweede van die aan het bestreden 
arrest voorafgaande beslissingen miskent door haar tegen te spreken. 
Het derde onderdeel verwijt de appelrechters te hebben beslist dat de 
bij hen aanhangig gemaakte feiten voldoende werden bestraft door het 
gelijktijdig opleggen van een gevangenisstraf en een werkstraf.

Eerste onderdeel

De wet legt de rechter geen bijzonder bewijsmiddel op om te oordelen 
dat de vorige beslissing waarop hij zijn beslissing grondt om artikel 65, 
tweede lid, Strafwetboek toe te passen, een definitieve beslissing is.

Daaruit volgt dat dit bewijs tot de feitelijke beoordeling van de bodem-
rechter behoort, waarbij het Hof zich beperkt tot het nazicht of hij uit 
zijn vaststellingen heeft kunnen afleiden dat de voormelde beslissing in 
kracht van gewijsde is gegaan.

Het arrest stelt vast dat het openbaar ministerie zelf de twee beslis-
singen heeft neergelegd op de rechtszitting en dat die in het strafre-
gister van de verweerder staan vermeld.

Aangezien uit de artikelen 589, derde lid, en 592, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering blijkt dat de in het strafregister geregistreerde gege-
vens door de griffiers van de strafrechtelijke rechtscolleges eerst aan 
het hof van beroep worden overgemaakt op het ogenblik dat de betref-
fende veroordelingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, heeft het uit 
die dubbele vaststelling naar recht kunnen afleiden dat beide vooraf-
gaande veroordelingen kracht van gewijsde hebben.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het hof van beroep heeft beslist dat, eensdeels, de telastleggingen die 
door beide voorafgaande vonnissen worden bestraft en, anderdeels, de 
telastlegging waarvan het kennisneemt, de opeenvolgende en voortge-
zette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet.

Het middel dat aanvoert dat het arrest aldus de mate overschrijdt 
waarin de zaak bij dat gerecht aanhangig is gemaakt door daarenboven 
een eenheid van opzet vast te stellen tussen de telastleggingen die door 
elk van de vorige vonnissen zijn berecht, gaat uit van een onjuiste inter-
pretatie van het arrest en mist dus feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

Niet uit artikel 37ter Strafwetboek, dat volgens het middel is 
geschonden, maar uit artikel 7, vierde lid van dat wetboek, volgt dat 
de gevangenisstraf en de werkstraf niet samen mogen worden opgelegd 
voor een zelfde feit dat aan een zelfde rechter is voorgelegd.

Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek belet niet dat de rechter vast-
stelt dat het feit waarvan hij kennis neemt, de opeenvolgende en voort-
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gezette uitvoering is van hetzelfde misdadig opzet als dat waarvan 
andere misdrijven die reeds met afzonderlijke beslissingen zijn bestraft, 
het gevolg zijn.

Wanneer de rechter oordeelt dat de reeds opgelegde straffen het geheel 
van de misdrijven, met inbegrip van het misdrijf dat nog dient te worden 
berecht, voldoende bestraffen, kan hij naar elk van die straffen verwijzen, 
ook al zijn ze verschillend van aard. Zelf spreekt hij immers geen enkele 
straf uit en stelt hij evenmin samenloop vast tussen de feiten waarop de 
vorige veroordelingen respectievelijk betrekking hebben.

Het middel dat aanvoert dat het arrest straffen samenvoegt op een 
wijze die bij artikel 7 Strafwetboek is verboden, kan niet worden aange-
nomen. 

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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

13 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 107

2o kamer — 13 februari 2013
(P.13.0162.F)

VreemdeLINGeN. — VrIJheIdSBeroVING. — admINIStratIeVe BeSLISSING. — 
Beroep BIJ de rechterLIJke macht. — oNderZoekSGerecht. — toeZIcht op de 
wettIGheId. — omVaNG. — IN BeSLaG GeNomeN VaLSe oF echte reISdocUmeNteN.

Hoewel het toezicht op de wettigheid van de administratieve beslissing 
waarbij een vreemdeling van zijn vrijheid wordt beroofd, het toezicht 
omvat op de juistheid van de feitelijke redenen waarop zij steunt, volgt 
daaruit niet dat het onderzoeksgerecht daarnaast nog uitspraak moet doen 
over de valsheid of echtheid van de in de zaak van die vreemdeling inbe-
slaggenomen reisdocumenten ; uit het feit dat die documenten niet voor-
komen in het dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken, volgt niet dat zij 
haar beslissing niet heeft gemotiveerd of dat het onderzoeksgerecht daaruit 
diende af te leiden dat het onmogelijk was de wettigheid ervan na te gaan. 
(Artt. 2, 72 en 74/5, § 1, 2o, Vreemdelingenwet ; Artt. 1 tot 3, Wet Moti-
vering Bestuurshandelingen)

(B.)
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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 18 januari 2013.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

De eiseres voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van 
de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen. Zij voert 
aan dat de tegen haar genomen beslissing tot vrijheidsberoving niet 
afdoende met redenen is omkleed en dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling bijgevolg niet mocht beslissen dat zij overeenkomstig de wet 
was genomen.

Het aan de bestuurshandeling verweten gebrek aan motivering wordt 
niet afgeleid uit de tekst van de akte maar uit het feit dat het paspoort 
van de eiseres, dat van valsheid wordt beticht en door de grenspolitie 
in beslag is genomen, ondanks haar herhaalde verzoeken niet bij het 
dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken is gevoegd.

Artikel 149 Grondwet is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen met toepassing van artikel 72 Vreemdelingenwet.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de 
eiseres voor de onderzoeksgerechten heeft gevraagd dat haar van vals-
heid betichte paspoort zou worden overgelegd.

Het arrest wijst erop dat de grenspolitie de eiseres heeft aangehouden 
in het bezit van een Congolees paspoort, voorzien van een vals Spaans 
visum. Op grond van die vaststelling oordelen de appelrechters dat de 
omstreden beslissing steun kon vinden in artikel 74/5, § 1, 2°, van de wet, 
aangezien de eiseres heeft getracht het grondgebied binnen te komen 
zonder aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden te voldoen, wat de 
beslissing tot handhaving van 20 december 2012 vermeldt.

Hoewel het toezicht op de wettigheid van de administratieve beslis-
sing het toezicht op de juistheid omvat van de feitelijke redenen waarop 
zij steunt, volgt daaruit niet dat het onderzoeksgerecht daarnaast nog 
uitspraak moet doen over de valsheid of echtheid van de in zake van 
een vreemdeling in beslag genomen reisdocumenten. Uit het feit dat 
die documenten niet voorkomen in het dossier van de Dienst Vreemde-
lingenzaken, volgt niet dat laatstgenoemde haar beslissing niet heeft 
gemotiveerd of dat het onderzoeksgerecht daaruit diende af te leiden 
dat het onmogelijk was de wettigheid ervan na te gaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.

ARREST-2013-02.indb   438 29/11/13   14:18



N° 108 - 14.2.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 439

Tweede middel

De eiseres voert aan dat haar hechtenis, aangezien zij niet wettig van 
haar vrijheid werd beroofd, artikel 5.1 EVRM schendt.

De grief is enkel afgeleid uit het feit dat het in de zaak van de eiseres 
in beslag genomen paspoort niet bij het dossier van de Dienst Vreem-
delingenzaken was gevoegd en dus niet aan het toezicht van de onder-
zoeksgerechten was voorgelegd.

Zoals in antwoord op het eerste middel is vermeld, heeft dat feit niet 
voor gevolg dat de titel van vrijheidsberoving daardoor niet gemoti-
veerd is en houdt het geen verband met het bij artikel 72 van de wet 
ingestelde toezicht op de wettigheid.

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.

13 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mukendi Kabongo Kokolo.

N° 108

1o kamer — 14 februari 2013
(C.11.0777.F)

1o prIVéLeVeN (BeSchermING VaN). — VerwerkING VaN perSooNSGe-
GeVeNS. — VeraNtwoordeLIJke Voor de VerwerkING. — VerpLIchtINGeN. — 
Voorwerp. — doeL.

2o GroNdwet. — GroNdwet 1994 (art. 1 tot 99). — artIkeL 22. — BeScher-
mING VaN het prIVéLeVeN. — VerwerkING VaN perSooNSGeGeVeNS. — VeraNt-
woordeLIJke Voor de VerwerkING. — VerpLIchtINGeN. — Voorwerp. — doeL.

3o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 8. — BeSchermING VaN het prIVéLeVeN. — VerwerkING VaN perSooNS-
GeGeVeNS. — VeraNtwoordeLIJke Voor de VerwerkING. — VerpLIchtINGeN. — 
Voorwerp. — doeL.

4o prIVéLeVeN (BeSchermING VaN). — VerwerkING VaN perSooNSGeGe-
VeNS. — VeraNtwoordeLIJke Voor de VerwerkING. — VerZoek om INLIchtINGeN 
door eeN NatUUrLIJke perSooN. — INFormatIepLIcht. — INhoUd.

5o GroNdwet. — GroNdwet 1994 (art. 1 tot 99). — artIkeL 22. — 
BeSchermING VaN het prIVéLeVeN. — VerwerkING VaN perSooNSGeGeVeNS. — 
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VeraNtwoordeLIJke Voor de VerwerkING. — VerZoek om INLIchtINGeN door 
eeN NatUUrLIJke perSooN. — INFormatIepLIcht. — INhoUd.

6o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 8. — BeSchermING VaN het prIVéLeVeN. — VerwerkING VaN perSooNS-
GeGeVeNS. — VeraNtwoordeLIJke Voor de VerwerkING. — VerZoek om INLIch-
tINGeN door eeN NatUUrLIJke perSooN. — INFormatIepLIcht. — INhoUd.

1o, 2o en 3o De wetgever voert, door de aangifte van de verantwoordelijke 
voor de verwerking, enerzijds een a priori toezicht in ten voordele van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zodat die 
commissie zich ervan kan vergewissen of de aangegeven verwerking conform 
de bij wet bepaalde beginselen is, en legt, anderzijds, aan de verantwoorde-
lijke voor de verwerking de strafrechtelijk bestrafte verplichting op om aan 
een natuurlijke persoon, die hierom verzoekt, alle inlichtingen te verstrekken 
die hij krachtens de wet dient te geven. (Artt. 1, § 1 en 4, eerste lid, 10, § 1, 
eerste lid, a) en b), tweede en derde lid, 17, § 1, eerste lid, § 2 en 3, 5o en 
6o, en 39, 5o, Wet Verwerking Persoonsgegevens)

4o, 5o en 6o Alleen wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de inlich-
tingen, die m.n. betrekking hebben op de categorieën van gegevens en de 
persoonsgegevens die zijn verwerkt, meedeelt aan de natuurlijke persoon 
die hierom verzoekt, kwijt hij zich van zijn informatieplicht t.a.v. de betrok-
kene. (Artt. 1, § 1 en 4, eerste lid, 10, § 1, eerste lid, a) en b), tweede en 
derde lid, 17, § 1, eerste lid, § 2 en 3, 5o en 6o, en 39, 5o, Wet Verwerking 
Persoonsgegevens)

(d. t. waaLS GeweSt)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 3 februari 2009.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

In zijn cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan : het 
onderdeel is onnauwkeurig en vermengt feit en recht.
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Het onderdeel voert aan dat mededeling aan de eiser van de aangifte 
die de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 17 Wet Verwer-
king Persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer heeft gedaan, niet het antwoord is, in de zin 
van artikel 10 van die wet, op zijn vraag om toegang tot de persoonsge-
gevens.

Het onderdeel is aldus gericht tegen de beslissing van het arrest die 
oordeelt dat het voldoende is dat de eiser de aan de Franse Gemeenschap 
gevraagde gegevens heeft ontvangen waarop hij luidens artikel 10 van 
die wet recht had, nadat het arrest eerst erop gewezen had dat de eiser 
nooit een formeel antwoord gekregen heeft op zijn brief aan de Franse 
Gemeenschap van 19 mei 2003.

Noch de kennis van de inhoud van de brief van de eiser van 19 mei 
2003, noch de controle van feitelijke gegevens zijn noodzakelijk voor het 
onderzoek van het onderdeel.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid

Volgens artikel 1, § 1, Wet Verwerking Persoonsgegevens, wordt onder 
persoonsgegevens verstaan iedere informatie betreffende een geïdentifi-
ceerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Krachtens artikel 1, § 4, eerste lid, wordt onder “verantwoordelijke voor 
de verwerking” verstaan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de 
feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met 
anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgege-
vens bepaalt.

Artikel 17, § 1, eerste lid, bepaalt dat de verantwoordelijke voor de 
verwerking of, in voorkomend geval, diens vertegenwoordiger, voordat 
wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk geautomati-
seerde verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking van een 
doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd zijn, 
daarvan aangifte doet bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.

De aangifte moet, overeenkomstig artikel 17, § 3, 5° en 6°, het doel of 
het geheel van samenhangende doeleinden van de geautomatiseerde 
verwerking en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens 
kunnen worden verstrekt, vermelden.

Artikel 17, § 2, bepaalt dat de Commissie binnen drie werkdagen een 
ontvangbewijs van de aangifte doet geworden.

Krachtens artikel 10, § 1, eerste lid, a) en b), heeft de betrokkene die 
zijn identiteit bewijst het recht om vanwege de verantwoordelijke voor 
de verwerking kennis te krijgen van het al dan niet bestaan van verwer-
kingen van hem betreffende gegevens, ten minste informatie te krijgen 
over de doeleinden van die verwerkingen, en van de categorieën gegevens 
waarop die verwerkingen betrekking hebben ; hij heeft tevens het recht 
op verstrekking in begrijpelijke vorm van de gegevens zelf die worden 
verwerkt, alsook op alle beschikbare informatie over de oorsprong van 
die gegevens.
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Artikel 10, § 1, tweede lid, bepaalt dat de betrokkene daartoe een 
gedagtekend en ondertekend verzoek richt aan de verantwoordelijke 
voor de verwerking of aan iedere andere persoon die de Koning aanwijst.

Artikel 10, § 1, derde lid, voegt daaraan toe dat de inlichtingen onver-
wijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het 
verzoek worden meegedeeld.

Artikel 39, 5°, straft de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn 
vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of lasthebber die geen 
mededeling doet van de inlichtingen bedoeld in artikel 10, § 1, binnen 
vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek, met een geldboete 
van honderd frank tot honderdduizend frank.

Uit die bepalingen volgt dat de wetgever, enerzijds, door de aangifte van 
de verantwoordelijke voor de verwerking, een a priori toezicht invoert 
ten voordele van de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer, zodat die commissie zich ervan kan vergewissen of de 
aangegeven verwerking conform de bij wet bepaalde beginselen is, en, 
anderzijds, aan de verantwoordelijke voor de verwerking de strafrechte-
lijk gesanctioneerde verplichting oplegt om aan een natuurlijke persoon 
die hierom verzoekt, alle inlichtingen te verstrekken die hij krachtens 
de wet dient te geven.

Alleen wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de inlich-
tingen die met name betrekking hebben op de categorieën van gegevens 
en de persoonsgegevens die zijn verwerkt, meedeelt aan de natuurlijke 
persoon die hierom verzoekt, kwijt hij zich van zijn informatieplicht 
t.a.v. de betrokkene.

Het arrest stelt vast dat “[de eiser] bij verzoekschrift van 13 augustus 
2003 bij de eerste rechter, zetelend zoals in kort geding, […] een vorde-
ring aanhangig heeft gemaakt […] om de Franse Gemeenschap te doen 
veroordelen […] om hem een reeks inlichtingen mee te delen betref-
fende de litigieuze verwerking van gegevens die hij 19 mei 2003 had opge-
vraagd” en dat de eiser “de beroepen beslissing verwijt dat zij […] geen 
uitspraak heeft gedaan over zijn vordering om toegang te verkrijgen tot 
zijn persoonsgegevens”.

Het arrest wijst erop dat “het klopt dat de beslissing geen uitspraak 
heeft gedaan over de vordering die ertoe strekt de mededeling te 
verkrijgen van gegevens waarop de litigieuze verwerking betrekking 
had en die hij in [zijn brief] van 19 mei 2003 had opgevraagd” en dat “[de 
eiser] nooit een formeel antwoord op [die brief] heeft gekregen”. 

Het arrest stelt vast dat “de aangifte die de Franse Gemeenschap bij 
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft 
gedaan” die “onder meer de categorieën van de verwerkte persoons-
gegevens vermeldt”, en “het ontvangbewijs van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 29 april 2004” werden 
“bezorgd aan eisers raadsman tijdens het debat voor de eerste rechter”.

Het arrest dat uit deze vaststelling afleidt dat “[de eiser] al vanaf de 
rechtspleging voor de eerste rechter, via die weg, de informatie heeft 
ontvangen die hij in [zijn brief] had opgevraagd en […] die hij, luidens 
artikel 10 van de wet van 8 december 1992, het recht had te verkrijgen”, 
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verantwoordt niet naar recht zijn beslissing “dat het weinig uitmaakt 
dat de beroepen beslissing geen recht heeft gedaan op de vordering om de 
in dat artikel bedoelde inlichtingen te doen verstrekken” en om, bijge-
volg, “zijn vordering om toegang te verkrijgen tot zijn persoonsgege-
vens” te verwerpen.

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 uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

14 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Oosterbosch.

N° 109

1o kamer — 14 februari 2013
(C.11.0793.F)

1o aaNSprakeLIJkheId BUIteN oVereeNkomSt. — herSteL-
pLIcht. — ZakeN. — Bewaarder. — aaNSprakeLIJkheId. — doeL VaN het 
VermoedeN.

2o aaNSprakeLIJkheId BUIteN oVereeNkomSt. — SameNLoop 
VaN aaNSprakeLIJkheId. — aLGemeeN. — ZakeN. — GeBrek. — 
Bewaarder. — aaNSprakeLIJkheId. — GeBrek VeroorZaakt door de FoUt VaN 
eeN derde. — VerhaaL VaN de Bewaarder. — draaGwIJdte.

3o INdepLaatSSteLLING. — aaNSprakeLIJkheId BUIteN oVereeNkomSt. — 
SameNLoop VaN aaNSprakeLIJkheId. — ZakeN. — GeBrek. — Bewaarder. — 
aaNSprakeLIJkheId. — GeBrek VeroorZaakt door de FoUt VaN eeN derde. — 
VerhaaL VaN de Bewaarder. — omVaNG.

4o arBeIdSoNGeVaL. — aaNSprakeLIJkheId. — werkNemer. werk-
GeVer. — VerkeerSoNGeVaL. — VorderING VaN de werkNemer teGeN de werk-
GeVer weGeNS BUrGerLIJke aaNSprakeLIJkheId. — VrIJSteLLING VaN aaNSpra-
keLIJkheId.

5o aaNSprakeLIJkheId BUIteN oVereeNkomSt. — herSteL-
pLIcht. — meeSterS. aaNGeSteLdeN. — VerkeerSoNGeVaL. — VorderING 
VaN de werkNemer teGeN de werkGeVer weGeNS BUrGerLIJke aaNSprakeLIJk-
heId. — VrIJSteLLING.

6o aaNSprakeLIJkheId BUIteN oVereeNkomSt. — SameNLoop VaN 
aaNSprakeLIJkheId. — aLGemeeN. — arBeIdSoNGeVaL. — VerkeerSoN-
GeVaL. — FoUteN BeGaaN door eeN derde eN de werkGeVer. — VeroordeLING 
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IN SoLIdUm t.a.V. de GetroFFeNe. — VorderING tot VrIJwarING VaN de derde 
teGeN de werkGeVer. — omVaNG.

1o Het vermoeden van aansprakelijkheid van artikel 1384, eerste lid, Burger-
lijk Wetboek, is ingegeven door de bekommernis om een efficiëntere bescher-
ming te bieden aan hen die schade lijden door zaken die een ander onder 
zijn bewaring heeft ; het bestaat slechts ten gunste van de personen die 
rechtstreeks schade lijden, en kan slechts door hen worden aangevoerd  (1). 
(Art. 1384, eerste lid, BW)

2o en 3o Jegens het slachtoffer is de bewaarder aansprakelijk wanneer zijn 
hoedanigheid van bewaarder, het gebrek van de zaak en het oorzakelijk 
verband tussen het gebrek en de schade bewezen is, en jegens de derde 
die door zijn fout het gebrek heeft veroorzaakt, heeft die bewaarder een 
verhaal voor het totaalbedrag van de schade (2). (Artt. 1251, 3o, en 1384, 
eerste lid, BW)

4o en 5o Wanneer een arbeidsongeval een verkeersongeval is, beschikt de 
werkgever niet meer over de vrijstelling van aansprakelijkheid die de getrof-
fene en zijn rechthebbenden belet een rechtsvordering tegen hem in te stellen 
overeenkomstig de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid. (Art. 46, § 1, 
6o, Arbeidsongevallenwet)

6o Bij samenloop van fouten van een derde en van de werkgever en veroorde-
ling in solidum van laatstgenoemden tot vergoeding van de schadelijder kan 
de derde, die de getroffene heeft vergoed, tegen de werkgever een vordering 
tot vrijwaring instellen voor het gedeelte waarvoor laatstgenoemde aanspra-
kelijk is gesteld. (Artt. 1251, 3o, 1382, 1383 en 1384, tweede lid, BW ; Art. 46, 
§ 1, 6o, Arbeidsongevallenwet)

(Stad BrUSSeL t. JaN StaLLaert N.V., VoorheeN aLGemeNe  
aaNNemINGeN, aFBraak- eN GroNdwerkeN JaN StaLLaert N.V. 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 Charleroi van 27 mei 2011.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiseres voert twee middelen aan.

Eerste middel 

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1251, 3°, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart de rechtsvordering tot vrijwaring en bijdrage 
in de schuld die de eiseres tegen de eerste verweerster heeft ingesteld, ten dele 

  (1) en (2) Cass. 4 feb. 2011, AR C.10.0236.N, AC 2011, nr. 104.
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gegrond, zijnde tot beloop van 40 pct. van de tegen haar uitgesproken veroorde-
lingen en verwerpt ze voor het overige. Het grondt die beslissing op alle reden 
die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid op de 
onderstaande redenen :

“Wanneer de veroorzakers van samenlopende fouten, zoals hier, aansprakelijk 
worden gesteld voor het geheel, moet de bijdrage in de schuld verdeeld worden 
onder de mede-aansprakelijken in verhouding tot de ernst van de respectieve 
fouten of tot de weerslag van die fouten op de totstandkoming van de schade 
(...) ; 

Met betrekking tot de bijdrage in de schuld moet [de eiseres], gelet op de 
omvang en de ernst van de fout die haar kan worden verweten – de aansprake-
lijkheid wegens het gebrek van de zaak is immers de aansprakelijkheid wegens 
de vermoede fout van de bewaarder – voor 20 pct. aansprakelijk voor het ongeval 
verklaard worden ; 

Met betrekking tot de bijdrage in de schuld moet [de eerste verweerster], 
gelet op de omvang van haar fout, voor 40 pct. aansprakelijk voor het ongeval 
verklaard worden ; (…)

De vordering tot vrijwaring van de [eiseres] tegen de [eerste verweerster] is 
ontvankelijk en gegrond tot beloop van 40 pct. van het bedrag van de tegen haar 
jegens [de getroffenen], het nationaal verbond van socialistische mutualiteit-
eten, en de vennootschap Axa Belgium (arbeidsongevallenverzekeraar), uitge-
sproken veroordelingen”.

Grieven

Subsidiair verzocht de eiseres in haar appelconclusie de rechtbank de eerste 
verweerster te veroordelen om haar te vrijwaren voor alle veroordelingen die 
tegen haar zouden kunnen worden uitgesproken en zij voerde daartoe aan dat de 
eerste verweerster “aansprakelijk was voor de modder op de rijweg die het gebrek 
van de rijweg vormde”. 

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke 
daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door 
wiens schuld de schade is ontstaan, deze volledig te vergoeden.

Krachtens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is men niet 
alleen aansprakelijk voor de schade die men door zijn eigen daad veroorzaakt 
maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie 
men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.

Het door artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek ingestelde 
vermoeden van aansprakelijkheid, dat ingegeven is door de bekommernis om een 
meer doeltreffende bescherming te bieden aan hen die schade lijden door zaken die 
een ander onder zijn bewaring heeft, bestaat slechts ten gunste van de personen 
die rechtstreeks schade lijden en kan slechts door hen worden aangevoerd.

De omstandigheid dat de bewaarder van een zaak, krachtens artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, jegens de getroffene aansprakelijk is voor het 
gebrek ervan, belet niet dat hij – ofwel krachtens artikel 1251, 3°, van het Burger-
lijk Wetboek ofwel krachtens artikel 1382 van dat wetboek – een verhaalsrecht 
heeft jegens de derde die door zijn fout het gebrek heeft veroorzaakt, en dit tot 
beloop van de schade die hij moet vergoeden, namelijk de algehele schade ten 
gevolge van het gebrek.

Daaruit volgt dat het verhaal van de bewaarder van een gebrekkige zaak tegen 
de derde die aansprakelijk is voor het gebrek onbeperkt is wanneer is vastgesteld 
dat enkel en alleen die derde aansprakelijk is voor het gebrek.
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Het bestreden vonnis beslist dat de eiseres, op grond van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van de 
gebrekkige zaak, zijnde de beslijkte rijweg die zij onder haar bewaring had, maar 
dat, daarentegen, de aansprakelijkheid van de eiseres niet in gedrang komt op 
grond van de artikelen 135 van de Gemeentewet en 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, met andere woorden dat de eiseres slechts aansprakelijk is voor een 
vermoede fout en geen enkele fout heeft begaan die het gebrek heeft veroorzaakt, 
en dat de modderige staat van de rijweg, zijn gebrek, door de eerste verweerster 
is veroorzaakt die een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval en de schadeveroorzakende gevolgen ervan.

Bijgevolg schendt het beroepen vonnis de artikelen 1251, 3°, 1382, 1383 en 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek wanneer het de veroordeling van de eerste 
verweerster op de door de eiseres ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring 
beperkt tot 40 pct. van de tegen laatstgenoemde uitgesproken veroordelingen 
“in verhouding tot de ernst van de respectieve fouten of tot [hun] weerslag […]
op de totstandkoming van de schade” en “gelet op de omvang en de ernst van de 
[vermoede] fout [van de bewaarder] die [aan de eiseres] kan worden verweten”.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 46, § 1, 6°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij 
artikel 7 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen ;

— de artikelen 1251, 3°, 1382, 1383 en 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis beslist eerst dat de vordering tot vrijwaring en bijdrage 
in de schuld die de eiseres tegen de tweede en de derde verweerster heeft inge-
steld, niet verjaard is en dat de aangestelde van de tweede verweerster een fout 
had begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schadever-
oorzakende gevolgen ervan en verklaart vervolgens de rechtsvordering van de 
eiseres tegen de tweede verweerster, en dus ook die tegen de derde verweerster, 
niet-gegrond. Het grondt die beslissing op alle redenen die geacht worden hier-
onder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid op de redenen betreffende de 
civielrechtelijke immuniteit van de werkgever :

 “In de regel geniet de werkgever een wettelijke immuniteit die hem beschermt 
tegen elke gemeenrechtelijke rechtsvordering van de werknemer die door een 
arbeidsongeval getroffen is ;

Trouwens, wanneer er sprake is van samenlopende fouten van een derde en van 
een van de personen die de immuniteit geniet, heeft de derde die mede-aanspra-
kelijk is voor een arbeidsongeval geen enkel verhaalsrecht tegen laatstgenoemde 
(...) ;

De beslissing of de verhaalsvorderingen tot vrijwaring van de [eiseres] en van 
de vennootschap Axa Belgium (burgerlijke aansprakelijkheid) tegen de [tweede 
verweerster] en tegen haar verzekeraar BA-exploitatie gegrond zijn, vereist dat 
wordt uitgemaakt of de werkgever van de getroffene, de [tweede verweerster] (...) 
ten tijde van de feiten de in artikel 46, § 1, van de arbeidsongevallenwet bedoelde 
wettelijke immuniteit genoot ;

(...) Zoals eerder gezegd in verband met de stuurfout van de vorkheftruckchauf-
feur, kan de getroffen werknemer, krachtens artikel 46, § 1, van de arbeidson-
gevallenwet, dat zeven uitzonderingen op dat beginsel bepaalt, inderdaad een 
rechtsvordering instellen tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, 
wanneer het ongeval een verkeersongeval betreft (...) ;
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Hoewel het hier feitelijk om een verkeersongeval gaat, betreft het ook een 
arbeidsongeval (zoals het hof van beroep te Brussel trouwens gezegd heeft in zijn 
arrest van 18 maart 2008) en dat ongeval is met name gebeurd door de fout van de 
werkgever die alle elementaire regels betreffende de bescherming van de werkne-
mers heeft miskend ;

Wat dat duidelijke foutieve gedrag van de werkgever betreft, moet worden 
vastgesteld dat hij een wettelijke immuniteit geniet en dat geen enkele rechts-
vordering, ten principale of tot vrijwaring, die tegen hem of zijn aangestelde 
wordt ingesteld, gegrond verklaard kan worden ; voorts kan enkel in het geval 
van een opzettelijke fout van de werkgever of van zijn aangestelde de wettelijke 
immuniteit worden opgeheven en dat is hier duidelijk niet het geval”.

Grieven

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke 
daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door 
wiens schuld de schade is ontstaan, deze volledig te vergoeden.

Krachtens de artikelen 1251, 3°, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek beschikt 
de bewaarder van een gebrekkige zaak die in solidum veroordeeld wordt om de 
schade van de getroffene te vergoeden over een verhaalsrecht tegen alle derden 
wier fout de schade heeft veroorzaakt.

Krachtens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet de werk-
gever instaan voor de foutieve gedragingen van zijn aangestelde.

Artikel 46, § 1, van de wet van 10 april 1971 vormt, in de regel, een uitzonde-
ring op die bepalingen doordat het de werkgever of diens aangestelde wettelijke 
immuniteit verleent die kan worden tegengeworpen aan de bewaarder die de 
getroffene moet vergoeden op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burger-
lijk Wetboek.

Dat artikel bepaalt echter dat het gemeen recht geldt in de gevallen die het 
opsomt, waaronder dat, in punt 6°, waar het arbeidsongeval ook een verkeerson-
geval is, waaronder wordt verstaan ieder ongeval in het wegverkeer waarbij één 
of meer al dan niet gemotoriseerde voertuigen zijn betrokken en dat verband 
houdt met het verkeer op de openbare weg. 

In de zin van die bepaling is het ongeval dat een voetganger treft die zich 
op de openbare weg bevindt en dat veroorzaakt is door de bestuurder van een 
voertuig dat zich op die weg verplaatste, een verkeersongeval. De omstandig-
heid dat het ongeval “meer bepaald gebeurd (is) door de fout van de werkgever, 
die alle elementaire regels betreffende de bescherming van de werknemers heeft 
miskend”, verleent de werkgever en diens aangestelde geen enkele immuniteit 
“wat dat duidelijk foutief gedrag betreft”.

Het bestreden vonnis stelt vast dat het ongeval “op de openbare weg gebeurd” 
is, dat een gemotoriseerd voertuig, namelijk een vorkheftruck, erbij betrokken 
was en dat [de getroffene] “onder de vorkheftruck terechtgekomen” is, waardoor 
zijn bekken en benen werden verpletterd” terwijl die werknemer “de chauffeur 
[van de vorkheftruck] aan de voorkant van de truck aanwijzingen moest geven, 
meer bepaald om de voertuigen op de openbare weg in goede banen te leiden” en 
dat de vorkheftruck “een gevaarlijk en onregelmatig manoeuvre op de openbare 
weg uitvoerde”.

Het bestreden vonnis dat beslist dat de tweede verweerster wettelijke immu-
niteit genoot en om die reden afwijzend beschikt op de rechtsvordering van de 
eiseres om haar te vrijwaren tegen eerstgenoemde en tegen de derde verweer-
ster, schendt artikel 46, § 1, 6°, van de wet van 10 april 1971 en, bijgevolg, de arti-
kelen 1251, 3°, 1382, 1383 en 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
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III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

Artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men niet 
alleen aansprakelijk is voor de schade die men door zijn eigen daad 
veroorzaakt maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door zaken die 
men onder zijn bewaring heeft.

Het vermoeden van aansprakelijkheid van artikel 1384, eerste lid, 
Burgerlijk Wetboek, is ingegeven door de bekommernis om een efficiën-
tere bescherming te bieden aan hen die schade lijden door zaken die een 
ander onder zijn bewaring heeft. Het bestaat slechts ten gunste van de 
personen die rechtstreeks schade lijden, en kan slechts door hen worden 
aangevoerd.

Luidens artikel 1251, 3°, Burgerlijk Wetboek geschiedt indeplaat-
stelling van rechtswege ten voordele van hem die met of voor anderen 
tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te 
voldoen.

Uit de voornoemde wetsbepalingen volgt dat de bewaarder jegens het 
slachtoffer aansprakelijk is wanneer zijn hoedanigheid van bewaarder, 
het gebrek van de zaak en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en 
de schade bewezen is, en dat die bewaarder jegens de derde die door zijn 
fout het gebrek heeft veroorzaakt, een verhaal heeft voor het totaalbe-
drag van de schade.

Het bestreden vonnis oordeelt dat de val van het slachtoffer te wijten 
is aan een gebrek van de openbare weg waarvan de eiseres de bewaarder 
is en wijt dat gebrek aan de fout van de eerste verweerster. Het veroor-
deelt bijgevolg die partijen hoofdelijk om het slachtoffer te vergoeden. 
Het overweegt voorts dat aan de eiseres geen enkel gebrek aan voor-
zorg kan worden verweten en leidt daaruit af dat “de aansprakelijk-
heid van [laatstgenoemde] niet in gedrang komt op grond van artikel 135 
Gemeentewet of van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek”.

Bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring die de eiseres tegen 
de eerste verweerster heeft ingesteld, verklaart het bestreden vonnis 
laatstgenoemde voor 40 pct., de derde voor 40 pct. en tot slot de eiseres 
voor 20 pct. voor de fout aan-

sprakelijk “gelet op de omvang en de ernst van de fout die haar kan 
worden verweten – de aansprakelijkheid wegens het gebrek van de 
zaak is immers de aansprakelijkheid wegens de vermoede fout van de 
bewaarder” ; om die redenen beperkt het de veroordeling van de eerste 
verweerster tot 40 pct. van het bedrag van de schade.

Het bestreden vonnis dat de eiseres dwingt bij te dragen tot de vergoe-
ding van de schade in haar verhouding met de eerste verweerster, schendt 
de voornoemde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gegrondheid

Krachtens artikel 46, § 1, 6°, Arbeidsongevallenwet kunnen, onge-
acht de uit die wet voortvloeiende rechten, de getroffene of zijn recht-
hebbenden tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, een 
rechtsvordering instellen overeenkomstig de regels inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid, wanneer het ongeval een verkeersongeval betreft in 
de zin van die bepaling.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer een arbeidsongeval een verkeers-
ongeval is, de werkgever niet meer over de immuniteit beschikt die de 
getroffene en zijn rechthebbenden belet een rechtsvordering tegen hem in 
te stellen overeenkomstig de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid.

Bij samenloop van fouten van een derde en van de werkgever en veroor-
deling in solidum van laatstgenoemden tot vergoeding van de scha-
delijder, kan de derde die de getroffene heeft vergoed, bijgevolg tegen 
de werkgever een vordering tot vrijwaring instellen voor het gedeelte 
waarvoor laatstgenoemde aansprakelijk is gesteld.

Het bestreden vonnis dat overweegt dat, “hoewel het (…) feitelijk om 
een verkeersongeval gaat, (…) het ook een arbeidsongeval [betreft] en 
dat ongeval (…) met name gebeurd [is] door de fout van de werkgever die 
alle elementaire regels betreffende de bescherming van de werknemers 
heeft miskend”, en daaruit afleidt dat “wat dat duidelijke foutieve gedrag 
van de werkgever betreft, (…) hij een wettelijke immuniteit geniet”, 
zodat “geen enkele [gemeenrechtelijke] rechtsvordering, ten principale 
of tot vrijwaring, die tegen hem of zijn aangestelde wordt ingesteld, 
gegrond verklaard kan worden”, en dat bijgevolg “de rechtsvorderingen 
tot bijdrage in de schuld en tot vrijwaring van de [eiseres] (…) die inge-
steld zijn tegen de [tweede verweerster], en dus ook die tegen de [derde 
verweerster], niet gegrond zijn”, schendt de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de 

vorderingen tot vrijwaring die de eiseres tegen de verweersters heeft 
ingesteld.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

14 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch, de heer Verbist en 
de heer Maes.
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N° 110

1o kamer — 15 februari 2013
(F.11.0020.N)

1o BeLaStING oVer de toeGeVoeGde waarde. — VerJarING. — StUI-
tING. — SchULderkeNNING. — VrIJwILLIGe haNdeLING. — draaGwIJdte.

2o VerJarING. — BeLaStINGZakeN. — StUItING. — SchULderkeNNING. — 
VrIJwILLIGe haNdeLING. — draaGwIJdte.

1o en 2o De erkenning van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt, 
welke de verjaring stuit, is een vrijwillige handeling ; de naleving van een 
wettelijke verplichting, zoals de wettelijke verplichting tot opname van een 
schuld in de boekhouding van een onderneming, staat een vrijwillige hande-
ling niet in de weg  (1). (Art. 2248 BW ; Art. 83, § 1, eerste lid, WBTW)

(rINco N.V. t. BeLGISche Staat, mINISter VaN FINaNcIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Bij dwangbevel van 17 februari 2006 vorderde de administratie lastens 
eiseres de betaling van een bedrag van 89.275,04 EUR betreffende te veel 
in aftrek gebrachte btw met betrekking tot kosten aan gebouwen, en dit 
vanaf het boekjaar 1996/1997 tot en met 2003/2004.

Bij dagvaarding van 29 november 2006 tekende eiseres verzet aan tegen 
dit dwangbevel bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, aanvoerend 
dat de vordering van de administratie was verjaard.

Volgens de administratie kon er van verjaring geen sprake zijn aange-
zien eiseres, door telkens de geregulariseerde btw-bedragen op te nemen 
in haar boekhouding, het bestaan van deze btw-schulden had erkend 
zodat de verjaring van deze schulden, voor elk van de betreffende jaren, 
overeenkomstig artikel 2248 BW was gestuit.

De eerste rechter volgde het standpunt van de administratie en 
verklaarde het verzet van eiseres ongegrond. Het bestreden arrest beves-
tigde het beroepen vonnis.

2. In het enig middel komt eiseres op tegen de beslissing dat de opname 
van de betreffende btw-schuld in de boekhouding van eiseres van meet af 
aan voor elk van de betrokken jaren de verjaring heeft gestuit waardoor 
de verjaring nog niet was ingetreden toen het dwangbevel op 22 februari 
2006 aan eiseres werd betekend.

3. Het eerste onderdeel voert aan dat het bestreden arrest niet wettig, 
zonder schending van het karakter van openbare orde dat de fiscale 
wet beheerst, heeft kunnen beslissen dat de boeking van de btw-schuld 
vrijwillig is geschied als gevolg van een vrije keuze, toegelaten door de 
ruimte die de boekhoudwetgeving zou bieden inzake de beoordeling van 
het bestaan van een fiscale schuld (schending van de artikelen 45 en 49 
btw-Wetboek, 5 KB nr. 3, 2 en 3 Boekhoudwet, 3 Jaarrekeningenbesluit 
en 24 KB/W.Venn.).

  (1)  Zie concl. O.M.
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Eiseres neemt aan dat een btw-belastingplichtige, gelet op het karakter 
van openbare orde van de fiscale wet, niet kan kiezen om geen schul-
denaar van de btw-schuld te worden wanneer het belastbaar feit zich 
voordoet en bijgevolg verplicht is om deze btw-schuld, overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening, tot 
uitdrukking te brengen. De verplichting om alle schulden op te nemen 
in de boekhouding (volledigheidsbeginsel, getrouwheidsbeginsel) sluit 
ter zake het bestaan van een beleids- of keuzevrijheid uit.

De opname door eiseres van de diverse btw-schulden in haar boekhou-
ding kan volgens het eerste onderdeel derhalve geen vrijwillig karakter 
hebben zodat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat die 
opname beantwoordde aan een eigen, vrijwillige keuze die neerkomt op 
een schulderkenning in de zin van artikel 2248 BW.

4. Overeenkomstig artikel 83, § 1, eerste lid, btw-wetboek, wordt de 
verjaring van de verbintenis tot voldoening van de btw, de intresten 
en de administratieve geldboeten gestuit op de wijze en onder de voor-
waarden bepaald bij de artikelen 2244 e.v. BW.

Artikel 2248 BW bepaalt dat de verjaring wordt gestuit door de erken-
ning vanwege de schuldenaar.

Dit is logisch, want als een schuldenaar het recht van zijn schuldeiser 
erkent, is er immers geen reden meer om deze laatste te verplichten zijn 
schuldvordering nog op te vorderen binnen een korte tijdspanne  (1). 

5. De erkenning is een eenzijdige rechtshandeling die zowel uitdruk-
kelijk als stilzwijgend kan tot stand komen, zolang ze maar zeker is  (2).

Als eenzijdige rechtshandeling hoeft de erkenning niet door de schuld-
eiser te worden aanvaard om stuitende werking te hebben  (3).

De erkenning moet daarenboven het gevolg zijn van een vrijwillige 
handeling. Wanneer de schuldenaar een wettelijke verplichting uitvoert 
kan deze handeling geen stuitende werking hebben  (4).

Zo kan inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, de erkenning 
van het recht van de getroffene tegen wie de verjaring loopt ten voordele 
van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de 
bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid, in zoverre de bestuurlijke overheid er wettelijk toe gehouden 
is deze bezoldiging gedurende dat tijdvak aan de getroffene te betalen  (5). 

6. Inzake btw werkt de erkenning door de belastingplichtige van een 
btw-schuld derhalve stuitend voor de verjaring van de vordering van de 
administratie  (6).

  (1)  A. VaN oeVeLeN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de verval-
termijnen in het Belgisch Privaatrecht”, TPR 1987, 1812, nr. 50.

  (2)  Cass. 18 nov. 1996, AC 1996, 1060 ; C. LeBoN, “Stuiting, schorsing en verlenging 
van verjaringstermijnen”, in Gandaius, I. cLaeyS (ed.), Verjaring in het privaatrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2005, 110, nr. 34.

  (3)  N. peeterS, “De stilzwijgende erkenning door de schuldenaar als grond van 
stuiting van verjaring”, noot onder Rb. Brugge, 2 jan. 1998, AJT 1998-99, 917-918.

  (4)  C. LeBoN, o.c., nr. 34, 110-111, met verwijzing naar Cass. 13 nov. 1995, AC 1995, 995.
  (5)  Cass. 20 jan 1997, AC 1997, 92 ; Cass. 27 maart 2000, AR S.98.0129.F, AC 2000, nr. 204.
  (6)  B. VaNermeN, “De verjaring van betwiste directe belastingen en BTW”, in De 

verjaring, C.B.R. (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2007, 305, nr. 107.
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7. Het volledigheidsbeginsel inzake boekhouding (zie artikel 3 Boek-
houdwet) en het beginsel dat de jaarrekening een getrouw beeld moet 
geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van 
de onderneming (zie artikel 3 Jaarrekeningenbesluit) impliceren dat 
ingeval van de betwisting van een schuld, deze betwisting op één of 
andere manier tot uitdrukking moet worden gebracht in de boekhou-
ding of jaarrekening.

Anders dan het eerste onderdeel aanneemt, beschikt de onderneming 
hierbij wel over een zekere keuzevrijheid nu hij niet verplicht is een 
btw-schuld waarmee hij het niet eens is en die hij betwist in zijn boek-
houding op te nemen als “te betalen BTW”.

Ofwel verkiest de onderneming om deze schuld nog niet in de balans op 
te nemen omdat die schuld nog geen zeker of vaststaand karakter heeft. 

Schulden die geen zeker of vaststaand karakter hebben, worden, in 
beginsel, niet opgenomen op de passiefzijde van de balans :

“N’entrent dans le bilan que les droits subjectifs patrimoniaux qui 
présentent les trois qualités juridiques suivantes : liquide, principaux et 
certains”  (1).

In dat geval bepaalt artikel 14 van het Jaarrekeningenbesluit dat in de 
toelichting per soort de rechten en verplichtingen worden vermeld die 
niet in de balans voorkomen en die het vermogen, de financiële positie 
en het resultaat van de onderneming aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. 

Ofwel kan de onderneming de keuze maken om in de balans een voor-
ziening aan te leggen voor die betwiste schuld.

Tenslotte kan de onderneming ook de betwiste schuld zonder enig 
voorbehoud opnemen onder de post schulden op de passiefzijde van haar 
balans. In dat geval erkent zij dat die schuld een zeker en vaststaand 
karakter heeft en werkelijk door haar is verschuldigd.

8. Deze boekhoudkundige regels zijn ook van toepassing ten aanzien 
van betwiste belastingen, in het bijzonder de btw.

De onderneming kan de betwiste belastingen zonder meer opnemen als 
een schuld onder de passiva, in het bijzonder in de rubriek “Schulden 
op ten hoogste één jaar” (rubriek IX), onderafdeling “Schulden wegens 
belastingen”, onder rekening 451 : “Te betalen btw”  (2).

In principe mag de belastingplichtige dit enkel doen voor het bedrag 
van de belastingen waarmee hij instemt, welk bedrag hij aldus als 
een zekere en vaststaande schuld beschouwt. Indien ook het betwiste 
gedeelte wordt opgenomen, zal hiervan melding moeten worden gemaakt 
in de toelichting.

Voor het bedrag van de belastingen waarmee de belastingplichtige 
niet instemt, is ook de niet-opname ervan in de boekhouding een optie, 
wat het geval zal zijn wanneer het dwangbevel onbetwistbaar nietig is of 
volkomen ongegrond ingevolge een materiële vergissing  (3).

  (1)  E. caUSIN, Droit comptable des entreprises, Brussel, Larcier, 2002, 454, nr. 616.
  (2)  B. deVroye en K. ScheLdewaert, “Schulden en voorzieningen wegens belastingen”, 

in X, Vennootschap en belastingen, Mechelen, Kluwer, losbladig, dl. V, 233, nrs. 100 en 242, 
nr. 255.

  (3)  B. deVroye en K. ScheLdewaert, o.c., 245, nr. 305.
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Wanneer de belastingplichtige op de passiefzijde een voorziening 
wenst aan te leggen, gebeurt dit onder de rubriek “Voorzieningen voor 
belastingen”, rekening 161. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat het 
opnemen in de boekhouding van een dergelijke voorziening niet noodza-
kelijk betekent dat de belastingplichtige toegeeft dat hij ongelijk heeft 
met betrekking tot de grond van het geschil  (1).

9. Het voorgaande impliceert dat in de gevallen waarin de belasting-
plichtige een btw-schuld uitdrukkelijk heeft opgenomen in de balans als 
“te betalen btw” en er in de eigen boekhouding niet het minste voorbe-
houd hieromtrent werd geformuleerd, deze vermelding als een verjarings-
stuitende schulderkenning vanwege de belastingplichtige moet worden 
beschouwd overeenkomstig artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek  (2). 

Ook de rechtsleer neemt aan dat de erkenning van een recht kan 
blijken uit “de opname in de boekhouding van een BTW-schuld als ‘te 
betalen BTW’ door een belastingplichtige”  (3).

10. Uit wat voorafgaat volgt dat het bestreden arrest wettig heeft 
kunnen oordelen dat de betreffende boekhoudverplichtingen de onderne-
ming een zekere ruimte laten bij het beoordelen van hoe zij een betwiste 
belastingschuld boekhoudkundig zal verwerken zodat de keuze om een 
btw-schuld zonder enig voorbehoud op te nemen in de boekhouding als 
“te betalen btw” beantwoordt aan een eigen, vrijwillige keuze van de 
onderneming.

In onderhavige zaak heeft eiseres, zonder enig voorbehoud, en zonder 
enige toelichting haar jaarrekening, de btw-schulden als schulden 
geboekt op de passiefzijde van de balans, waardoor zij aannam en ten 
opzichte van derden te kennen gaf dat deze btw-schulden een zeker en 
vaststaand karakter hebben.

Uit die voorbehoudloze opname van de btw-schulden in de boekhou-
ding hebben de appelrechters wettig het bestaan van een “erkenning” 
van die btw-schulden, in de zin van artikel 2248 B.W., kunnen afleiden 
die beantwoordt aan een eigen, vrijwillige keuze in hoofde van eiseres.

De beslissing dat de opname van de betreffende btw-schuld in de boek-
houding van meet af aan voor elk van de betreffende jaren de verjaring 
heeft gestuit, zodat de verjaring voor géén van die schulden was inge-
treden op het ogenblik dat het dwangbevel aan eiseres was betekend, is 
derhalve naar recht verantwoord.

Het eerste onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen om de 
redenen uiteengezet in de door verweerder neergelegde memorie van 
antwoord.

  (1)  B. deVroye en K. ScheLdewaert, o.c., 233, nr. 100, 248-249, nr. 415.
  (2)  Antwerpen, 13 okt. 2009, FJF 2010, Afl. 3, 335 ; TFR 2011 (samenvatting), Afl. 401, 

433 ; Gent, 26 feb. 2003, TBBR 2005, 118 ; Rb. Antwerpen, 24 nov. 2010, Fisc. 2001, nr. 1253, 18.
  (3)  Th. VaNSweeVeLt, “De verjaring van de buitencontractuele vordering (art. 2262bis 

BW)”, in H. VUye en Y. LemeNSe (ed.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen-
Cambridge, Intersentia 2011, 333 ; B. VaNermeN, De verjaring inzake directe belastingen 
en btw, Brussel, Larcier, 2008, 39, nr. 70 : “de schulderkenning door de schuldenaar kan 
blijken uit documenten waaraan de schuldeiser helemaal vreemd is, bijvoorbeeld (…) 
uit de inschrijving van een schuld op het passief van de balans die de gefailleerde schul-
denaar neerlegt”.
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Uw Hof kan er ook van uitgaan dat het onderdeel faalt naar recht 
nu het uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting dat een vennootschap 
verplicht is een btw-schuld tot uitdrukking te brengen in haar boekhou-
ding als ‘te betalen btw’ in de gevallen waarin zij deze schuld betwist.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BeSLUIt : Verwerping.

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 22 juni 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 oktober 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 2248 Burgerlijk Wetboek stuit de erkenning van het 
recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de 
bezitter gedaan, de verjaring.

De erkenning van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt, 
is een vrijwillige handeling. De naleving van een wettelijke verplichting 
staat een vrijwillige handeling niet in de weg.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de wettelijke verplichting tot 
opname van een schuld in de boekhouding van een onderneming verhin-
dert dat deze opname een erkenning in de zin van artikel 2248 Burgerlijk 
Wetboek is, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

15 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Coopman (bij de balie te 
Brussel) en de heer De Bruyn.
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N° 111

1o kamer — 15 februari 2013
(F.11.0128.N)

1o INkomSteNBeLaStINGeN. — aaNSLaGprocedUre. — BeZwaar. — 
BetwISte BeLaStINGSchULd. — oNmoGeLIJkheId tot INVorderING. — VerJa-
rING. — SchorSING.

2o INkomSteNBeLaStINGeN. — rechteN, teNUItVoerLeGGING eN 
VoorrechteN VaN de SchatkISt. — BeLaStINGSchULd. — INVorderING. 
— VerJarING. — SchorSING. — BeZwaarSchrIFt. — GeVoLG.

3o VerJarING. — BeLaStINGZakeN. — SchorSING. — BeZwaarSchrIFt 
INZake INkomSteNBeLaStINGeN. — BetwISte BeLaStINGSchULd. — oNmoGeLIJk-
heId tot INVorderING. — GeVoLG.

1o, 2o en 3o In zoverre uit artikel 410 WIB92 volgt dat het indienen van een 
bezwaarschrift tot gevolg heeft dat de betaling van de belastingschuld 
niet kan worden verkregen, en aldus een wettelijke regeling de schuldeiser 
verhindert de betaling te verkrijgen van zijn vordering, is de verjaring van 
de invordering geschorst  (1). (Art. 2251 BW ; Art. 410 WIB92)

(BeLGISche Staat, mINISter VaN FINaNcIëN  
t. akZo NoBeL chemIcaLS N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Voor de door verweerster betwiste aanvullende aanslagen in de 
vennootschapsbelasting over de aanslagjaren 1993 en 1994 werden geen 
dwangbevelen betekend aan verweerster ten einde de verjaring te stuiten 
van de invordering.

Bij beslissing van 25 februari 1997 van de gewestelijk directeur werd 
een gedeeltelijke ontheffing verleend voor aanslagjaar 1993. Voor de 
aanslagjaar 1994 besliste de gewestelijk directeur op 29 april 1997 dat 
geen ontheffing kon worden toegekend.

Tegen deze beslissing stelde verweerster in cassatie een voorziening in 
bij het hof van beroep te Brussel, die bij arrest van 12 februari 2009 werd 
verworpen.

Onmiddellijk na voormelde directoriale beslissingen was eiser in 
cassatie overgegaan tot aanzuivering van de door verweerster nog 
verschuldigde belastingen en nalatigheidsinteresten voor de aanslag-
jaren 1993 en 1994 via de aanwending van belastingteruggaven en mora-
toriuminteresten waarop verweerster gerechtigd was.

Bij dagvaarding van 6 december 2007 vorderde verweerster in cassatie 
de terugbetaling van de aangezuiverde belastingen en nalatigheidsinte-
resten omdat de verjaring zou zijn ingetreden voor de betwiste aanslagen 
over de aanslagjaren 1993 en 1994.

Deze vordering werd bij vonnis van 15 oktober 2008 van de beslag-
rechter te Brussel gegrond verklaard.

  (1)  Zie concl. O.M.
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Eiser in cassatie tekende bij verzoekschrift van 11 december 2008 hoger 
beroep aan.

Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 9 mei 2011 
bevestigt het vonnis van de eerste rechter en oordeelt dat de invordering 
van de betwiste belastingen met betrekking tot de aanslagjaren 1993 en 
1994 was verjaard nu geen enkele verjaringsstuitende handeling werd 
verricht binnen de daartoe gestelde termijn, terwijl de betwisting van 
de belastingschuld door verweerster op zich geen schorsingsgrond kon 
opleveren in de zin van artikel 2251 BW.

2. Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert aan dat 
de appelrechters niet naar recht hebben kunnen oordelen dat er geen 
reden tot schorsing van de verjaring was, ofschoon tegen de bedoelde 
aanslagen bezwaar en beroep was ingesteld, waardoor eiser gelet op 
artikel 410 WIB 92 geen middelen van tenuitvoerlegging kon aanwenden 
om het bestreden gedeelte van de belastingschuld in te vorderen  (1), en 
evenmin naar recht hebben kunnen oordelen dat de eiser de aangezui-
verde bedragen dient terug te betalen  (2).

3. Artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring 
niet loopt tegen de personen voor wie de wet een uitzondering maakt. 

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof wordt door die bepaling voor-
komen dat de verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de 
schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn vordering  (3).

Artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist dat de schuldeiser 
in de absolute onmogelijkheid moet verkeren om verjaringsstuitend te 
handelen. De onmogelijkheid om de betaling van zijn schuldvordering 
te bekomen is voldoende voor de toepassing van voormelde wettelijke 
schorsingsgrond  (4).

Ook in het kader van de collectieve schuldenregeling wordt aanvaard 
dat uit de combinatie van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek en 
1675/7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, volgt dat de verjaring tegen de 
schuldeisers niet loopt. Artikel 1675/5, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat bepaalt dat alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot 
betaling van een geldsom worden geschorst vanaf de beschikking tot 
toelaatbaarheid, kan immers worden gekwalificeerd als een wettelijke 
uitzondering die tot gevolg heeft dat de verjaring tijdens de procedure 
van collectieve schuldenregeling niet loopt tegen de schuldeisers  (5).

  (1)  Schending van art. 2251 BW en art. 410 WIB92.
  (2)  Schending artt. 409, 410, 411, tweede lid, 413, 443bis, 443ter, 2251 BW en artt. 143, 145 

en 166, §§ 2 en 3 KB/WIB 92.
  (3)  Cass. 15 dec. 2011, AR F.10.0083.N, AC 2011, nr. 688, www.cassonline.be ; Cass. 22 sept. 

2011, AR F.10.0015.N, AC 2011, nr. 490, met concl. O.M., FJF, nr. 2012/112, 2012/4, 432 ; Cass. 
22 sept. 2011, AR F.10.0052.N, AC 2011, nr. 492, met concl. O.M., FJF, nr. 2012/113, 2012/4, 
433 ; Cass. 19 jan. 2009, AR S.08.0098.N, AC 2009, nr. 44 ; Cass. 13 nov. 1997, AR C.95.0361.N, 
AC 1997, nr. 474.

  (4)  B. VaNermeN, “De verjaring van betwiste directe belastingen : niet alle vragen 
zijn opgelost”, noot bij Antwerpen, 6 feb. 2007, TFR 2007, 1056.

  (5)  Beslagr. Brussel, 26 juni 2001, RW 2002-03, 1392-1394 ; E. dIrIx en A. de wILde, 
“Materieelrechtelijke aspecten van de collectieve schuldenregeling”, in E. dIrIx en 
P. taeLmaN (eds.), Collectieve schuldenregeling in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 
1999, 45, nr. 49.
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4. In een arrest van 16 oktober 2008 bekrachtigde Uw Hof de combina-
tiemogelijkheid van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek met fiscale 
bepalingen uit het btw-Wetboek  (1).

Adv.-gen. HENKES stelde in zijn schriftelijk advies bij voormeld 
arrest het volgende :

“À partir du moment où l’assujetti, par son opposition faite confor-
mément à l’article 89 du Code de la T.V.A., a saisi le juge compétent, 
l’administration fiscale se trouve dans l’impossibilité de procéder à 
l’exécution forcée de la contrainte par l’effet d’un empêchement légal 
visé à l’article 89, alinéa 2, du Code de la T.V.A., de sorte que la prescrip-
tion ne court pas contre l’ETAT non seulement en vertu de l’article 83, 
alinéa 1er du Code de la T.V.A., mais aussi en vertu de l’article 2251 du 
Code civil.”

In een arrest van 15 december 2011 oordeelde Uw Hof in dezelfde lijn 
dat het verzet aangetekend door de belastingplichtige tegen het hem 
betekend dwangbevel inzake btw, de administratie belet om tot invor-
dering van de verschuldigde btw over te gaan ten laste van de hoofdelijk 
aansprakelijke mededader in de zin van artikel 73sexies btw-Wetboek en 
dat dienvolgens de verjaring ook ten aanzien van deze mededader wordt 
geschorst ingevolge het verzet van de belastingplichtige  (2).

Er kan dan ook worden gesteld dat elke situatie waarin de schuldeiser 
geen beroep kan doen op middelen van tenuitvoerlegging om betaling 
te verkrijgen van zijn schuldvordering een wettelijke onmogelijkheid 
uitmaakt in de zin van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, die de 
schorsing van de verjaring tot gevolg heeft.

5. Op het vlak van de directe belastingen heeft elke betwisting van 
de belastingschuld tot gevolg dat de verjaring bij toepassing van 
artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, wordt geschorst tot zolang de 
fiscale betwisting niet definitief is geregeld.

Hier vormt artikel 410 WIB92 de wettelijke regel in de zin van 
artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, die belet dat eiser de betaling 
verkrijgt van de betwiste belastingschulden.

Overeenkomstig artikel 410 WIB92, kan de belasting immers slechts 
door middel van tenuitvoerlegging worden ingevorderd, voor zover zij 
overeenstemt met het bedrag van de aangegeven inkomsten of, wanneer 
zij ambtshalve werd gevestigd bij niet-aangifte, voor zover zij niet meer 
bedraagt dan de laatste belasting welke, voor een vorig aanslagjaar, 
definitief gevestigd werd ten laste van de belastingschuldige.

Artikel 410 WIB92 verbiedt aldus de invordering van het deel van 
de belastingschuld dat het zogenaamde “onbetwistbaar verschuldigd 
gedeelte” te boven gaat  (3).

Zoals eiser aanvoert, kunnen er bijgevolg geen middelen van tenuit-
voerlegging worden aangewend om het met een bezwaar of beroep 
bestreden gedeelte van de ingekohierde belastingschuld in te vorderen 

  (1)  Cass. 16 okt. 2008, AR C.06.0433.F, AC 2008, nr. 552.
  (2)  Cass. 15 dec. 2011, AR F.10.0083.N, AC 2011, nr. 688 met concl. O.M., www.casson-

line.be.
  (3)  Zie mijn conclusies bij Cass. 21 feb. 2003, AR. C.01.0287.N, AC 2003, nr. 124.
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zolang de fiscale betwisting niet is beslecht zodat de verjaring van de 
betwiste belastingschuld tot zolang zal zijn geschorst  (1).

In een arrest van 22 september 2011 bevestigde Uw Hof dat nu uit de 
bepalingen van artikel 410 WIB92 volgt dat de administratie vanaf de 
indiening van een bezwaar door de belastingplichtige geen betaling kan 
verkrijgen van zijn schuldvordering, behoudens voor wat het onbetwist-
baar verschuldigd gedeelte betreft, is de verjaring van de invordering 
geschorst  (2).

In een ander arrest van dezelfde datum oordeelde Uw Hof dat de wette-
lijke verhindering in hoofde van de ontvanger om indien er geen onmid-
dellijk verschuldigd gedeelte van de belastingschuld is, betaling te 
vorderen van de betwiste belastingschuld heeft tot gevolg dat de verja-
ring van de betwiste belastingschuld geschorst wordt  (3). 

Uw Hof preciseerde in dit arrest dat :
— die regel ook geldt voor de periode voorafgaand aan de inwerking-

treding op 10 januari 2004 van artikel 443ter WIB92, dat de schorsing van 
de verjaring tijdens de betwisting van de aanslag uitdrukkelijk heeft 
geregeld ;  (4)

— opdat de verjaring geschorst wordt ingevolge een wettelijk beletsel 
om de betaling te eisen, niet vereist is dat elke betaling van de met de 
verjaring bedreigde schuld onmogelijk is : de mogelijkheid dat de schuld-
eiser in de toekomst door schuldvergelijking de betaling ontvangt van 
de met de verjaring bedreigde schuld vormt aldus geen beletsel voor de 
schorsing van de verjaring, net zomin als de mogelijkheid dat de schul-
denaar, niettegenstaande de betwisting, de schuld vrijwillig betaalt.

Ik kan terzake tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusies 
bij deze arresten van 22 september 2011  (5).

6. De vaststelling in het bestreden arrest dat eiser de mogelijkheid 
had om de nodige verjaringsstuitende daden te stellen, zowel tijdens 
de bezwaarprocedure als tijdens de beroepsprocedure, in zoverre een 
dwangbevel, gelet op artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004, 
met terugwerkende kracht als een verjaringsstuitende akte kan worden 
beschouwd, verhindert niet dat eiser zich kan beroepen op de schorsing 
van de verjaring als gevolg van de betwisting van de belastingschuld. 

Voor de toepassing van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek is 
immers niet vereist dat de schuldeiser in de absolute onmogelijkheid 
moet zijn om verjaringsstuitend te handelen, maar volstaat het dat de 
schuldeiser door een wettelijk beletsel geen beroep kan doen op middelen 

  (1)  B. VaNermeN, “Verzet tegen dwangbevel schorst de verjaring ook voor oude btw-
schulden”, noot bij Cass. 16 okt. 2008, TFR 2009, nr. 358, 288 ; artikel 411 WIB92, zoals 
vervangen bij wet van 15 maart 1999, verduidelijkt dat voor de toepassing van de arti-
kelen 409 en 410, de rechtsvordering met betrekking tot de betwiste aanslag, de eerste 
aanleg, het hoger beroep en de cassatie omvat.

  (2)  Cass. 22 sept. 2011, AR F.10.0015.N, met concl. O.M., FJF, nr. 2012/112, 2012/4, 432.
  (3)  Cass. 22 sept. 2011, AR F.10.0052.N, met concl. O.M., FJF, nr. 2012/113, 2012/4, 433.
  (4)  De schorsing van de verjaring, gestoeld op een combinatie van artikel 2251 van het 

Burgerlijk Wetboek, met artikel 410 WIB92, werd bij wet van 22 december 2003 uitdruk-
kelijk opgenomen in artikel 443ter WIB92.

  (5)  Cf. www.cassonine.be.
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van tenuitvoerlegging om de betaling van zijn vordering te verkrijgen. 
Het niet stellen van een stuitingsdaad, ofschoon daartoe wettelijk de 
mogelijkheid bestond, heeft derhalve geen invloed op de aanvang van de 
schorsing.

Ook het feit dat eiser binnen de schorsingsperiode zelf de betwiste 
aanslagen heeft aangezuiverd krachtens artikel 166 KB/WIB92, door de 
aanwending van terugbetalingen afkomstig van andere aanslagen, staat 
de schorsing van de verjaring niet in de weg.

De mogelijkheid van fiscale schuldvergelijking, zelfs als bewarende 
maatregel, doet immers geen afbreuk aan het feit dat de ontvanger 
wettelijk belet is om rechtstreeks, buiten de wettelijke schuldvergelij-
king om, de betaling van zijn betwiste schuldvordering te bekomen  (1).

7. Het bestreden arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen oordelen 
dat de verjaring van de invordering van de betwiste aangezuiverde belas-
tingschulden voor het aanslagjaar 1993 en 1994 was ingetreden nu geen 
rekening werd gehouden met de betwisting van die fiscale schulden, 
waardoor eiser zich, gelet op artikel 410 WIB92, bevond in een toestand 
zoals bepaald in artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, die aanleiding 
gaf tot een schorsing van de verjaring.

Het eerste onderdeel komt 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 Brussel van 9 mei 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 oktober 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Op grond van artikel 2251 Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring 
tegen alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet een uitzondering 
maakt.

2. Die bepaling voorkomt dat de verjaring intreedt terwijl een wette-
lijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van 
zijn vordering.

  (1)  Cf. Cass. 22 sept. 2011, AR F.10.0052.N, met concl. O.M., FJF, nr. 2012/113, 2012/4, 433.
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3. Uit de bepalingen van artikel 410 WIB92, zoals van toepassing, volgt 
dat de eiser vanaf de indiening van een bezwaar door de belastingschuldige 
geen betaling kan verkrijgen van zijn schuldvordering, behoudens voor 
wat het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte betreft, dit is het gedeelte 
van de belasting dat overeenstemt met de inkomsten die de belasting-
schuldige heeft aangegeven of, in geval van ambtshalve vestiging van de 
aanslag wegens gebrek aan aangifte, de laatste definitieve belasting die 
voor een vorig jaar is gevestigd ten laste van dezelfde belastingschuldige.

In zoverre uit artikel 410 WIB92, zoals van toepassing, volgt dat het 
indienen van een bezwaarschrift tot gevolg heeft dat de betaling van de 
belastingschuld niet kan worden verkregen, dient uit deze wetsbepaling 
en uit artikel 2251 Burgerlijk Wetboek te worden afgeleid dat de verja-
ring van de invordering geschorst is.

4. De appelrechters die, hoewel ze niet hebben vastgesteld dat de 
betwiste aanslagen niettegenstaande betwisting gedwongen konden 
worden ingevorderd, oordelen dat de ontvanger ook in geval van betwis-
ting gehouden is te gepasten tijde de nodige verjaringsstuitende hande-
lingen te stellen en dat de eiser zich ten onrechte beroept op artikel 2251 
Burgerlijk Wetboek dat andere situaties zou viseren, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet leiden tot een ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het incidenteel 

beroep van de verweerster verwerpt.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

15 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 112

1o kamer — 15 februari 2013
(F.12.0012.N)

GemeeNSchapS- eN GeweStBeLaStINGeN. — VLaamS GeweSt. — LeeG-
StaNdSheFFING. — BetwIStING. — taak VaN de rechter.

De rechter die na de uitputting van het administratief beroep kennisneemt van 
een vordering betreffende het Leegstandsdecreet, is gehouden het werkelijk 
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verschuldigde bedrag van de heffing te bepalen of te laten bepalen door het 
bestuur, indien hij van oordeel is dat de heffing slechts gedeeltelijk verschul-
digd is ; hij is hiertoe niet verplicht wanneer hij oordeelt dat de heffing 
volledig verschuldigd is. (Art. 39, § 2, Leegstandsdecreet ; Artt. 569, eerste 
lid, 32o en 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(G. e.a. t. VLaamS GeweSt)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 12 mei 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 oktober 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 39, § 2, van het decreet van 22 december 1995 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (hierna : 
Leegstandsdecreet), zoals hier van toepassing, kan de belastingplichtige 
tegen de aanslag gevestigd op grond van artikel 39, § 1, van dit decreet 
met een gemotiveerd verzoekschrift in beroep gaan bij de Vlaamse rege-
ring.

Krachtens artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek neemt 
de rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende een 
belastingwet.

Krachtens artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek 
wordt de vordering tegen de belastingadministratie inzake de geschillen 
bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, slechts toegelaten indien de eiser 
voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde adminis-
tratief beroep heeft ingesteld.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter die na de uitputting van het 
administratief beroep kennisneemt van een vordering betreffende het 
Leegstandsdecreet, gehouden is het werkelijk verschuldigde bedrag van 
de heffing te bepalen of te laten bepalen door het bestuur, indien hij van 
oordeel is dat de heffing slechts gedeeltelijk verschuldigd is.

Hij is hiertoe niet verplicht wanneer hij oordeelt dat de heffing volledig 
verschuldigd is.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar 
recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

15 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer 
De Bruyn.

N° 113

1o kamer — 15 februari 2013
(F.12.0042.N)

1o GroNdwet 1994 (art. 1 tot 99). — artIkeL 10. — GeLIJkheId VaN de 
BeLGeN Voor de wet. — BeGrIp.

2o GroNdwet 1994 (art. 1 tot 99). — artIkeL 11. — NIet-dIScrImINatIe IN 
het GeNot VaN de aaN de BeLGeN toeGekeNde rechteN eN VrIJhedeN. — BeGrIp.

3o GroNdwet 1994 (art. 100 tot eINde). — artIkeL 172. — GeLIJkheId 
INZake BeLaStINGeN. — BeGrIp.

4o BeLaStING. — GeLIJkheId INZake BeLaStINGeN. — oNderScheId VoLGeNS 
VerSchILLeNde cateGorIeëN VaN BeLaStINGpLIchtIGeN. — BeLaStINGreGLe-
meNt INGeGeVeN ter compeNSatIe VaN de hINder eN oVerLaSt. — VereISte 
VeraNtwoordING.

5o GemeeNte-, proVINcIe- eN pLaatSeLIJke BeLaStINGeN. — 
GemeeNteBeLaStINGeN. — BeLaStINGreGLemeNt INGeGeVeN ter compeNSatIe 
VaN de hINder eN oVerLaSt. — VereNIGBaarheId met de GeLIJkheId INZake 
BeLaStINGeN. — VereISteN.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de 
Belgen en de niet-discriminatie op het stuk van de belastingen staan niet 
eraan in de weg dat een verschillende financiële behandeling wordt ingesteld 
ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor een 
objectieve en redelijke verantwoording bestaat ; deze verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en 
aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en 
het beoogde doel ; de appelrechters die oordelen dat het gemeentelijke belas-
tingreglement, naast budgettaire motieven is ingegeven ter compensatie van 
de hinder en overlast en er terzake een redelijke verantwoording bestaat 
voor een verschillende behandeling van bank- en financiële instellingen en 
andere ondernemingen, zonder enige aanduiding te geven van de verschil-
lende hinder en overlast waartoe de beide categorieën van bedrijven zouden 
kunnen aanleiding geven, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.  (1) 
(Artt. 10, 11 en 172 Grondwet)

(N&V FINaNce B.V.B.a. t. Stad dIkSmUIde)

  (1)  Zie concl. O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :

1. Eiseres baat in Diksmuide een bank- en verzekeringskantoor uit.
Op 28 december 2007 werden door verweerster twee belastingregle-

menten goedgekeurd. Het eerste reglement voert een algemene gemeen-
tebelasting op bedrijven in. Het tweede reglement voorziet in een derge-
lijke belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen.

Artikel 7 van het eerste reglement voorziet in een vrijstelling voor 
onder meer de vestigingen die ressorteren onder het tweede reglement.

Het tweede reglement, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige 
betwisting, is voor de belastingjaren 2008-2013 van toepassing op elke 
bank-, financiering- of kredietinstelling, elk factoringbedrijf, elke 
spaarbank of wisselkantoor evenals alle andere inrichtingen die zich 
met dergelijke bank- of financieringsactiviteiten inlaten, hun agent-
schappen, bijkantoren, de eenmanszaken en de automaten bestemd voor 
bankverrichtingen (artikel 2).

De belasting wordt in dat reglement als volgt vastgesteld :
— 520 € per instelling met een personeelsbestand van meer dan 5 

personen ;
— 220 € per instelling met een personeelsbestand tot 5 personen ; 
— 130 € per eenmanszaak die voor de exploitant enkel een nevenberoep 

uitmaakt ;
— 300 € per automaat bestemd voor bankverrichtingen (artikel 3).
Op basis van dat reglement werd lastens eiseres voor het belastingjaar 

2008 een aanslag gevestigd waartegen zij een bezwaarschrift indiende bij 
het College van Burgemeester en Schepenen van verweerster.

Bij beslissing van 16 december 2008, werd dat bezwaar ongegrond 
verklaard.

Bij fiscaal verzoekschrift d.d. 26 januari 2009 maakte eiseres de zaak 
aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Op 21 april 2010 besliste deze rechtbank dat het belastingreglement 
van verweerster in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Dienvolgens 
werd de gevestigde aanslag vernietigd en verweerster veroordeeld tot 
terugbetaling van alle sommen die op grond van de vernietigde aanslag 
zouden zijn ontvangen of ingehouden, meer intresten.

In graad van beroep, verklaarde het hof van beroep te Gent bij het 
thans bestreden arrest het hoger beroep gegrond. Het hof oordeelde 
dat het belastingreglement van verweerster d.d. 28 december 2007 op 
de bank- en de daarmee gelijkgestelde instellingen het gelijkheidsbe-
ginsel niet schendt op grond dat het net als het belastingreglement van 
dezelfde datum op de bedrijven een budgettaire bijdrage ter financiering 
van verweerster instelt en het daarnaast een specifieke hinder en over-
last aanpakt.

2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat het bestreden 
arrest de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet geschonden heeft, door 
voormelde beslissing te steunen op de loutere affirmatie van het bestaan 
van een specifieke hinder en overlast zonder daarbij enig element vast 
te stellen dat een objectieve en redelijke verantwoording vormt voor 
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de differentiële aanpak van de bank- en daarmee gelijkgestelde instel-
lingen ten overstaan van de andere bedrijven, die eenzelfde overlast 
kunnen veroorzaken. Volgens eiseres passen de appelrechters aldus het 
belastingreglement van verweerster toe dat in strijd is met voormelde 
grondwettelijke bepalingen en schenden ze zodoende ook artikel 159 van 
de Grondwet.

3. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof staan de grondwette-
lijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie 
inzake belastingen, zoals vervat in de artikelen 10, 11 en 172 van de 
Grondwet, er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behande-
ling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, 
voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. 
De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden 
getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan 
de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en 
het beoogde doel  (1).

De rechter die de toetsing doet, moet het doel en de gevolgen van de 
fiscale maatregel onderzoeken. Hij dient ook de elementen op te geven 
op basis waarvan hij aanneemt dat de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel redelijk is (of niet) en uiteindelijk voor 
het ingestelde onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat (of niet)  (2).

4. Het in deze ter discussie staande belastingreglement van verweer-
ster voert een belasting in voor de bank- en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen.

De motieven van de belasting zijn enerzijds de financiering van 
verweerster en anderzijds het aanpakken van een specifieke hinder en 
overlast, zijnde de verhoging van de parkeerdruk in de woonkern.

Het bestreden arrest beslist dat voormeld reglement het gelijkheids-
beginsel niet schendt. Het steunt die beslissing op de overweging dat 
door dat reglement de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen net 
als alle andere op het grondgebied van verweerster gevestigde bedrijven 
bijdragen tot de financiering van verweerster, zij het dat de andere 
bedrijven dat doen op grond van een ander reglement van dezelfde datum, 
alsmede op de affirmatie dat voor de bank- en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen door de belasting ook een specifieke hinder en overlast wordt 
aangepakt.

Wat dat laatste criterium van onderscheid betreft, wordt door het 
bestreden arrest evenwel geen enkel element vastgesteld dat een objec-
tieve en redelijke verantwoording zou kunnen vormen voor de diffe-
rentiële aanpak van de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen 
ten overstaan van de andere bedrijven, daar waar die andere bedrijven 
dezelfde specifieke hinder en overlast kunnen veroorzaken bestaande in 

  (1)  Cass. 10 dec. 2009, AR F.08.0020.N, AC 2009, nr. 735, met concl. O.M ; Cass. 17 nov. 
2006, AR F.04.0015.N, AC 2006, nr. 574 ; Cass. 8 juni 2006, AR F.04.0050.N, AC 2006, nr. 319 ; 
Cass. 29 maart 2001, AR F.99.0077.F, AC 2001, nr. 186.

  (2)  Cass. 30 nov. 2006, AR F.05.0103.F, met concl. van adv.-gen. A. Henkes, Pas. 2006, 
nr. 616, 2529-2530.
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een verhoogde parkeerdruk in de woonkern daar die andere bedrijven 
ook aldaar kunnen gevestigd zijn.

Het middel komt 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 Gent van 4 oktober 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 oktober 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling 

1. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de 
niet-discriminatie op het stuk van de belastingen staan niet eraan in 
de weg dat een verschillende financiële behandeling wordt ingesteld ten 
aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor een 
objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Deze verantwoording 
moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde 
belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aange-
wende middelen en het beoogde doel.

2. De appelrechters die oordelen dat het gemeentelijke belastingregle-
ment, naast budgettaire motieven is ingegeven ter compensatie van de 
hinder en overlast en er ter zake een redelijke verantwoording bestaat 
voor een verschillende behandeling van bank- en financiële instel-
lingen en andere ondernemingen, zonder enige aanduiding te geven van 
de verschillende hinder en overlast waartoe de beide categorieën van 
bedrijven zouden kunnen aanleiding geven, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht.

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 over aan de 

feitenrechter.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

15 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick, de heer Jaecques en de heer 
D’Hoore (bij de balie te Brugge).

N° 114

3o kamer — 18 februari 2013
(S.12.0004.F)

1o SocIaLe ZekerheId. — werkNemerS. — aaNNemer. — oNderaaN-
Nemer. — BetaLING. — INhoUdINGeN. — rSZ. — VrIJSteLLING. — Voor-
waardeN. — BewIJS. — BewIJSLaSt.

2o BewIJS. — BUrGerLIJke ZakeN. — BewIJSLaSt. BeoordeLINGSVrIJheId. 
— aaNNemer. — oNderaaNNemer. — BetaLING. — INhoUdINGeN. — rSZ. — 
VrIJSteLLING. — VoorwaardeN. — BewIJS. — BewIJSLaSt.

3o SocIaLe ZekerheId. — werkNemerS. — aaNNemer. — oNderaaN-
Nemer. — BetaLING. — INhoUdINGeN. — rSZ. — VrIJSteLLING. — BewIJS. — 
Voorwerp. — GeGeVeNSBaNk.

4o BewIJS. — BUrGerLIJke ZakeN. — BewIJSVoerING. — aaNNemer. — 
oNderaaNNemer. — BetaLING. — INhoUdINGeN. — rSZ. — VrIJSteLLING. — 
BewIJS. — Voorwerp. — GeGeVeNSBaNk.

1o en 2o De aannemer die beweert vrijgesteld te zijn van de verplichting tot 
inhouding en storting die hem is opgelegd bij artikel 30bis, § 4, tweede 
lid van de wet van 27 juni 1969 moet, wanneer hij een deel of het geheel van 
de werken betaalt aan een onderaannemer, de omstandigheden bewijzen die 
hem krachtens het derde lid van datzelfde artikel vrijstellen van die inhou-
ding en storting  (1). (Art. 1315, BW ; Art. 870, Gerechtelijk Wetboek ; 
Art. 30bis, § 4, tweede en derde lid, RSZ-wet  (2))

3o en 4o Het arrest dat de aannemer veroordeelt tot het betalen aan de RSZ 
van de bij artikel 30bis, § 4, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 bedoelde 
bedragen, op grond dat hij werken heeft betaald aan een onderaannemer, 
zonder inhoudingen noch stortingen aan de RSZ te hebben gedaan en niet 
bewijst dat de onderaannemer op het ogenblik van de betaling geen schul-
denaar van de RSZ was, legt enerzijds de bewijslast van de omstandigheden 
die hem kunnen vrijstellen van zijn verplichting tot inhouding en storting 
bij de aannemer zonder de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek te schenden, en staat de RSZ anderzijds 
niet toe het bestaan van zijn schuldvordering ten laste van de aannemer 
te bewijzen met andere bewijsmiddelen dan het raadplegen van de door de 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 114.
  (2)  Art. 30bis, § 4, tweede en derde lid, zoals van toepassing na de wijziging ervan bij 

het KB 26 dec. 1998, maar vóór de wijziging bij de wet 27 april 2007.
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wet bepaalde gegevensbank  (1). (Art. 1315, BW ; Art. 870, Gerechtelijk 
Wetboek ; Art. 30bis, § 4, tweede en derde lid, RSZ-wet  (2))

(BreF c.V.B.a. t. rSZ)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 26 oktober 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 december 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 30bis, § 4, tweede en derde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het van toepassing was na 
de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 26 december 1998 maar 
voor de wijziging bij de wet van 27 april 2007 ;

— artikel 1315, eerste lid, Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart verweerders oorspronkelijke vordering gedeelte-
lijk gegrond, veroordeelt de eiseres om aan de verweerder het bedrag 
van 2.550 euro te betalen vermeerderd met de compensatoire interest 
vanaf de ingebrekestelling op 18 juli 2006 en de gerechtelijke interest en 
veroordeelt de eiseres tot de kosten van de beide aanleggen.

Het arrest steunt die beslissing op de redenen die het vermeldt onder V 
“Standpunt van het hof” en inzonderheid op de overweging dat :

 “1. Het geschil betreft de toepassing van artikel 30bis van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het van kracht 
was op het ogenblik van het geschil.

2. (…)
3. Artikel 30bis, § 4, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969, zoals het 

op het ogenblik van de feiten van kracht was, verplicht elke aannemer 
35 pct. in te houden bij het betalen van de facturen aan een onderaan-
nemer. Die verplichting hangt niet af van de voorwaarde dat de onder-
aannemer op het tijdstip van de betaling niet geregistreerd is.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 114.
  (2)  Art. 30bis, § 4, tweede en derde lid, zoals van toepassing na de wijziging ervan bij 

het KB 26 dec. 1998, maar vóór de wijziging bij de wet 27 april 2007.

ARREST-2013-02.indb   467 29/11/13   14:19



468 ARRESTEN VAN CASSATIE 15.2.13 - N° 114

In beginsel moet de aannemer dus een inhouding van 35 pct. verrichten 
bij elke betaling aan een onderaannemer, ongeacht of die onderaan-
nemer geregistreerd is of niet, of niet langer geregistreerd is.

4. De aannemer is vrijgesteld van de verplichting tot inhouding en 
storting indien de onderaannemer op het ogenblik van de betaling geen 
sociale schulden heeft (artikel 30bis, § 4, derde lid).

De aannemer mag maar moet geen gebruik maken van die vrijstel-
ling. De aannemer kan de gegevensbank raadplegen, die de verweerder 
heeft ingesteld en die bewijskracht heeft, om de schulden van een onder-
aannemer bij [de verweerder] te kennen. Dat wordt vastgesteld in het 
verslag aan de Koning, wanneer het verwijst naar de gegevensbank. De 
[eiseres] had geen inhouding van 35 pct. verricht bij de betaling van de 
facturen en voert aan dat op het ogenblik van de betaling uit de gege-
vensbank niet bleek dat de aannemer schulden had bij de [verweerder] ; 
zij toont niet aan dat zij die gegevensbank heeft geraadpleegd. Het feit 
dat zij aanvoert is niet bewezen. 

De vrijstelling is een uitzondering op de regel van de inhoudings-
plicht. De inhoudingsplicht vereist niet dat de [verweerder] de inhoud 
aantoont van de gegevensbank op het ogenblik van de betaling van de 
facturen.

Een aannemer is alleen vrijgesteld van de inhoudingsplicht op voor-
waarde dat de onderaannemer op het ogenblik van de betaling van de 
facturen geen sociale schulden heeft.

De [arbeids]rechtbank heeft echter vastgesteld dat de factuur van 
2 juni 2004 (2.773 euro) onmiddellijk is betaald en dat de tweede factuur 
(227 euro) van 10 juni 2004 tussen die datum en de datum van het fail-
lissement is betaald, hetgeen in hoger beroep niet wordt betwist. Tot 
staving van zijn rechtsvordering tegen de vennootschap [eiseres] voert 
de [verweerder] een sociale schuld [van de onderaannemer]aan die hij 
bewijst en die betrekking heeft op de periode van het eerste kwartaal 
2001 tot het tweede kwartaal 2004 (zie brief van 18 juli 2006).

[De verweerder] bewijst bijgevolg de sociale schulden van de onderaan-
nemer en hun omvang op het ogenblik dat de [eiseres] de facturen heeft 
betaald. Laatstgenoemde betwist die vaststelling niet op ernstige wijze. 
[De verweerder] bewijst hoe dan ook dat de vrijstellingsvoorwaarden 
niet zijn vervuld.

Bijgevolg is de inhouding van 35 pct. ten belope van 1.050 euro verschul-
digd.

5. In dit geval was de [onderaannemer] op het ogenblik van het afsluiten 
van de overeenkomst geregistreerd, maar heeft de [eiseres] geen inhou-
ding verricht bij de betaling van de facturen.

Als een onderaannemer op het ogenblik van het afsluiten van de over-
eenkomst was geregistreerd, is de aannemer die aan de [verweerder] de 
inhouding van 35 pct. bij de betaling van de facturen niet heeft gestort, 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van de 
onderaannemer “binnen de grenzen en voor de schulden vermeld in § 3” 
(artikel 30bis, § 5, vierde lid).

Artikel 30bis, § 3, bepaalt de hoofdelijke aansprakelijkheid als volgt :
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Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de schulden van 
de onderaannemer met betrekking tot het kwartaal tijdens hetwelk de 
betrokken werken zijn uitgevoerd en de voorafgaande kwartalen ;

Hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot 50 pct. van de totale prijs 
van de werken, exclusief btw.

In dit geval beloopt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de [eiseres] 
aldus 1500 euro. 

6. (…)
7. Kortom, het hoger beroep [van de verweerder] is gegrond en het 

vonnis moet worden gewijzigd :
— [de verweerder] toont aan dat de [eiseres] verplicht was 35 pct. in te 

houden op het bedrag van de werken, te weten 1050 euro, terwijl de voor-
waarden om haar vrij te stellen van die verplichting niet zijn vervuld ;

— [de eiseres] is hoofdelijk aansprakelijk voor ten hoogste 50 pct. van 
het bedrag van de werken exclusief btw, te weten 1050 euro omdat zij bij 
de betaling van de werken geen inhouding heeft verricht.

8. [De verweerder]krijgt gelijk. De kosten van de beide aanleggen zijn 
ten laste van de [eiseres]. Zij bedragen voor [de verweerder] in totaal 
1481,27 euro, te weten : dagvaarding : 116,27 euro, basis rechtsplegingsver-
goeding, eerste aanleg : 650 euro, basisrechtsplegingsvergoeding in hoger 
beroep : 715 euro”.

Grieven

1. Krachtens artikel 30bis, § 4, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het van toepassing 
was op het ogenblik van de feiten, is de aannemer die, voor de in § 1 
vermelde werken aan een niet-geregistreerde onderaannemer een deel 
of het geheel van de prijs betaalt, verplicht bij de betaling 15 pct. van 
het door hem verschuldigde bedrag, exclusief de belasting over de toege-
voegde waarde, in te houden en te storten aan de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid.

De aannemer is evenwel vrijgesteld van de verplichting tot inhouding 
en storting indien de onderaannemer op het ogenblik van de betaling 
geen schuldenaar is bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid. De Rijks-
dienst stelt te dien einde een publiek toegankelijke gegevensbank in, 
die bewijskracht heeft voor de toepassing van dit lid (artikel 30bis, § 4, 
derde lid, van de wet van 27 juni 1969, zoals van toepassing op het ogen-
blik van de feiten).

Uit die wetsbepalingen volgt dat, wanneer een onderaannemer sociale 
schulden heeft bij [de verweerder], de Rijksdienst diens identiteit in 
de gegevensbank vermeldt. De schuldenaars van die onderaannemer 
moeten dan inhoudingen verrichten op hun betalingen aan [hem], over-
eenkomstig artikel 30bis, § 4, tweede lid van de wet van 27 juni 1969.

2. Met toepassing van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, dat bepaalt dat degene die de uitvoering van een verbin-
tenis eist het bewijs daarvan moet leveren, en van artikel 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek dat elke partij oplegt de feiten die zij aanvoert te 
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bewijzen, moet [de verweerder] die beweert dat de aannemer zijn verbin-
tenis om 35 pct. in te houden niet is nagekomen, niet alleen aantonen dat 
de aannemer de verplichting had 35 pct. in te houden, maar tevens dat de 
voorwaarden voor vrijstelling van die verplichting niet waren vervuld. 

Om aan te tonen dat de toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling van 
inhouding niet zijn vervuld en dat de onderaannemer sociale schulden 
had op het ogenblik van de betaling van de facturen, bepaalt de wet een 
bijzonder bewijsmiddel en de daarbij horende bewijskracht.

Overeenkomstig artikel 30bis, § 4, derde lid, van de wet van 27 juni 1969 
moet dat bewijs geleverd worden met de publiek toegankelijke gege-
vensbank die bewijskracht heeft voor de toepassing van dat lid. Derden 
kunnen immers enkel door die gegevensbank kennis hebben van het 
bestaan van sociale schulden.

Met andere woorden : [de verweerder] die beweert dat de onderaannemer 
sociale schulden had op het ogenblik van de betaling van de facturen en 
dat de toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling van inhouding niet 
zijn vervuld, moet aantonen dat de onderaannemer op dat ogenblik werd 
vermeld als schuldenaar in de publiek toegankelijke gegevensbank.

3. In dit geval beweerde de eiseres dat op het ogenblik van de betaling 
uit de gegevensbank niet bleek dat de onderaannemer een schuld had 
jegens [de verweerder].

Het arrest wijst erop dat de verweerder aantoont dat de onderaannemer 
sociale schulden had op het ogenblik van de betaling van de facturen en 
dat de voorwaarden voor vrijstelling niet zijn vervuld, zonder dat hij 
hoeft aan te tonen wat in de gegevensbank stond op het ogenblik van de 
betaling van de facturen.

Het arrest dat oordeelt dat de verweerder die betoogt dat de onder-
aannemer sociale schulden had op het ogenblik van de betaling van de 
facturen, dat niet hoeft aan te tonen aan de hand van de publiek toegan-
kelijke gegevensbank, overeenkomstig artikel 30bis, § 4, derde lid, van 
de wet van 27 juni 1969, 1°) draagt de eiseres op het bewijs te leveren van 
een feit dat niet zij maar de verweerder diende te bewijzen (schending 
van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de arti-
kelen 1315, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek), 2°) staat de verweerder toe het bewijs 
van zijn schuldvordering jegens de eiseres te leveren aan de hand van 
andere bewijsmiddelen dan diegene die de wet bepaalt (schending van de 
in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van artikel 30bis, 
§ 4, derde lid, van de wet van 27 juni 1969).

II. Beslissing van het hof

Artikel 1315 Burgerlijk Wetboek bepaalt, in zijn eerste lid, dat hij 
die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan 
moet bewijzen en, in zijn tweede lid, dat omgekeerd, hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit 
dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Luidens 
artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren 
van de feiten die zij aanvoert.
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Krachtens artikel 30bis, § 4, tweede lid, RSZ-wet, zoals het van toepas-
sing is op het geschil, is de aannemer die, voor de in § 1 vermelde werken 
aan een onderaannemer het geheel of een deel van de prijs betaalt, 
verplicht bij die betaling 35 pct. van het door hem verschuldigde bedrag, 
exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te 
storten aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, volgens de modali-
teiten bepaald door de Koning.

Luidens het derde lid is de aannemer evenwel vrijgesteld van de 
verplichting tot inhouding en storting als vermeld in het vorig lid, 
indien de onderaannemer, volgens de door de Koning te bepalen modali-
teiten, op het ogenblik van de betaling geen schuldenaar is bij de Rijks-
dienst voor sociale zekerheid of bij het Fonds voor bestaanszekerheid, 
of voor de verschuldigde bedragen uitstel van betaling heeft gekregen 
zonder gerechtelijke procedure of bij een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing en de opgelegde termijnen strikt naleeft, en als 
aannemer is geregistreerd. De Rijksdienst voor sociale zekerheid stelt 
te dien einde een publiek toegankelijke gegevensbank in, die bewijs-
kracht heeft voor de toepassing van dit lid.

Overeenkomstig het tweede lid van artikel 1315 Burgerlijk Wetboek, 
moet de aannemer die beweert bevrijd te zijn van de verplichting tot 
inhouding en storting ingesteld bij voornoemd tweede lid, door de 
omstandigheden bepaald bij het derde lid, die omstandigheden aantonen.

Het arrest veroordeelt de eiseres om aan de verweerder de bedragen 
te betalen die in het voornoemde tweede lid zijn bepaald, op grond dat 
zij de werken aan een onderaannemer heeft betaald zonder de inhou-
ding noch de storting te verrichten aan de verweerder, en dat zij niet 
aantoont dat uit de gegevensbank bleek dat de onderaannemer, op de 
dag van de betaling, geen schuldenaar van de verweerder was.

Het arrest legt aldus, zonder de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 
870 Gerechtelijk Wetboek te schenden, aan de eiseres het bewijs op van 
de omstandigheden die haar kunnen vrijstellen van haar verplichting 
tot inhouding en storting, enerzijds, en staat de verweerder niet toe 
het bestaan van zijn schuldvordering tegen de eiseres te bewijzen door 
andere bewijsmiddelen dan het raadplegen van de gegevensbank die bij 
de wet is bepaald, anderzijds.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

18 februari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de 
heer De Bruyn.
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N° 115

2o kamer — 19 februari 2013
(P.12.0637.N)

1o mISBrUIk VaN VertroUweN. — door de BekLaaGde BetwISte oVereeN-
komSt. — toepaSSeLIJke BewIJSreGeLS.

2o BewIJS. — StraFZakeN. — BewIJSVoerING. — mISBrUIk VaN VertroUweN. 
— door de BekLaaGde BetwISte oVereeNkomSt. — toepaSSeLIJke BewIJSre-
GeLS.

1o en 2o De strafrechter vermag niet een misbruik van vertrouwen bewezen 
te verklaren zonder het bestaan van de door de beklaagde betwiste over-
eenkomst naar de regels van artikel 1341 en volgende Burgerlijk Wetboek 
vast te stellen of zonder de omstandigheden aan te wijzen waardoor het de 
schuldeiser niet mogelijk zou zijn geweest zich een schriftelijk bewijs van 
de bedoelde overeenkomst te verschaffen en die het bewijs van het bestaan 
ervan door getuigen of vermoedens zouden toelaten  (1). (Art. 16 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering)

(S. t. B.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 13 maart 2012.

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 491 
Strafwetboek en artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering : de appelrechters hebben om het bestaan te beoordelen van de 
overeenkomst gesloten tussen de eiser en de verweerder ten onrechte de 
regels van het burgerlijk recht niet in aanmerking genomen, maar inte-
gendeel de principes van de vrije bewijsvoering en waardering gehan-
teerd.

2. Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een 

  (1)  Het O.M. was de mening toegedaan dat te dezen de appelrechters op grond van 
de door hen vastgestelde feitelijke omstandigheden en het verweer van de beklaagde 
vermochten de regels van het bewijs in strafzaken toe te passen (Cass. 24 sept. 1996, AR 
P.94.1072.N, AC 1996, nr. 326.)

ARREST-2013-02.indb   472 29/11/13   14:19



N° 116 - 19.2.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 473

overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging 
betwist wordt, de strafrechter bij zijn beslissing over het bestaan van 
die overeenkomst of over de uitvoering ervan zich naar de regels van het 
burgerlijk recht gedraagt.

Deze bepaling wil voorkomen dat een eiser de burgerlijke bewijsregels 
zou omzeilen door de zaak voor de strafrechter te brengen.

3. De strafrechter vermag niet een misbruik van vertrouwen bewezen 
te verklaren zonder het bestaan van de door de beklaagde betwiste over-
eenkomst naar de regels van artikel 1341 en volgende Burgerlijk Wetboek 
vast te stellen of zonder de omstandigheden aan te wijzen waardoor het 
de schuldeiser niet mogelijk zou zijn geweest zich een schriftelijk bewijs 
van de bedoelde overeenkomst te verschaffen en die het bewijs van het 
bestaan ervan door getuigen of vermoedens zouden toelaten.

Het arrest dat anders oordeelt schendt artikel 16 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

4. Het tweede middel kan niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en 
behoeft mitsdien 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.

19 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Andersluidende conclusie : 
de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Pringuet (bij 
de balie te Gent).

N° 116
2o kamer — 19 februari 2013

(P.12.0867.N)

1o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — oVerSchrIJ-
dING VaN de redeLIJke termIJN. — paSSeNd rechtSherSteL. — oNderZoekSGe-
recht. — reGeLING VaN de rechtSpLeGING. — wIJZe.

2o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 13. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — oVerSchrIJdING VaN de 
redeLIJke termIJN. — paSSeNd rechtSherSteL. — oNderZoekSGerecht. — 
reGeLING VaN de rechtSpLeGING. — wIJZe.

3o oNderZoekSGerechteN. — reGeLING VaN de rechtSpLeGING. — oVer-
SchrIJdING VaN de redeLIJke termIJN. — paSSeNd rechtSherSteL. — wIJZe.
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4o VaLSheId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — GeBrUIk VaN VaLSe 
StUkkeN. — dUUr. — VoorwaardeN.

1o, 2o en 3o Het onderzoeksgerecht dat krachtens artikel 13 EVRM voorziet 
in een passend rechtsherstel in geval van overschrijding van de redelijke 
termijn, oordeelt onaantastbaar wat op grond van de elementen die het vast-
stelt, het passende rechtsherstel is ; dat rechtsherstel kan in het stadium van 
de regeling van de rechtspleging bestaan in de loutere vaststelling van de 
overschrijding van de redelijke termijn, waarmee de rechter die ten gronde 
oordeelt zal moeten rekening houden en waaruit hij de bij de wet bepaalde 
gevolgen zal moeten afleiden  (1). (Art. 6.1 EVRM)

4o De door de vervalser gewenste uitwerking van het gebruik van valse stukken 
kan blijven duren tot de datum waarop hij niet langer de valsheid aanvoert 
om daarmee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen ; 
wanneer dat gebruik het uitstellen van de betaling van verschuldigde belas-
tingen tot doel heeft, kan het gebruik duren ten laatste tot de datum van de 
onvoorwaardelijke betaling van die belastingen  (2). (Artt. 193, 196 en 197 
Strafwetboek)

(F. e.a. t. B. e.a.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 
2012.

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

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

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

De eiser IV voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM, 
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging : de appelrechters oordelen ten onrechte dat zij enkel 
ontslag van rechtsvervolging kunnen uitspreken wanneer de overschrij-
ding van de redelijke termijn de bewijsvoering en het recht van verde-

  (1)  Cass. 6 okt. 2010, AR P.10.0729.F, AC 2010, nr. 580 met concl. van advocaat-generaal 
Vandermeersch.

  (2)  Cass. 9 maart 2011, AR P.10.1299.F, AC 2011, nr. 185.
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diging van de inverdenkinggestelden ernstig en onherstelbaar heeft 
aangetast ; zij moeten echter ontslag van rechtsvervolging uitspreken 
van zodra die overschrijding ofwel heeft geleid tot het teloorgaan van 
bewijsmateriaal, ofwel de normale uitoefening van het recht van verde-
diging onmogelijk heeft gemaakt ; uit de vaststelling dat de eiser stelt 
dat door verloop van een periode van 14,5 jaar belangrijke financiële 
stukken niet meer beschikbaar zouden zijn, kan het arrest op basis van 
de enige overweging dat er een uitgebreid financieel onderzoek werd 
gevoerd dat verder aan tegenspraak zal kunnen worden onderworpen, 
niet wettig afleiden dat dit hier niet leidt tot een onherstelbare misken-
ning van de normale uitoefening van het recht van verdediging ; door 
uitsluitend de overschrijding van de redelijke termijn vast te stellen 
kent het arrest aan de eiser geen enkel rechtsherstel toe en laat het dat 
over aan het vonnisgerecht dat slechts in een latere fase kan beslissen.

2. Het arrest (r.o. 3.3.6) oordeelt : “In deze zaak heeft de overschrij-
ding van de redelijke termijn de betrouwbaarheid van het bewijs en het 
recht van verdediging of dat van eerlijk proces niet aangetast en kan 
de normale uitoefening van het recht op verdediging nog steeds worden 
uitgeoefend door de inverdenkinggestelden.

De bewijsvoering kan nog steeds aan tegenspraak worden onderworpen, 
zowel ten laste als ten ontlaste.”

Aldus geeft het arrest te kennen dat de vastgestelde overschrijding 
van de redelijke termijn noch de bewijsvoering heeft aangetast, noch de 
normale uitoefening van het recht van verdediging van de eiser onmo-
gelijk heeft gemaakt.

In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en 
mist het feitelijke grondslag.

3. De rechter oordeelt onaantastbaar welke de gevolgen zijn van de 
overschrijding van de redelijke termijn die hij vaststelt. Het Hof gaat 
enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die 
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 
aangenomen.

4. In zoverre het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

5. Uit enkel de duur van de rechtspleging kan niet worden afgeleid dat 
de bewijsvoering en het recht van verdediging van de verdachte ernstig 
en onherstelbaar zijn aangetast.

In zoverre faalt het middel naar recht.
6. Voor het overige grondt het arrest (r.o. 3.3.6) het hierboven vermelde 

oordeel niet enkel op de reden die het middel aangeeft, maar ook op de 
redenen dat : 

— de inverdenkinggestelden de mogelijkheid zullen hebben hun verde-
diging ten ontlaste te voeren over hun beweringen dat zij thans hun 
stellingen niet meer zouden kunnen staven omdat door tijdsverloop 
bepaalde stukken niet meer beschikbaar zouden zijn, dat bepaalde getui-
genissen niet meer mogelijk zouden zijn, dat zij niet over alles zouden 
zijn verhoord en dat zij zich thans niet alles meer met betrekking tot de 
feiten kunnen herinneren,
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— er een zeer grondig onderzoek werd gevoerd met een diepgravende 
financiële enquête, diverse verhoren van betrokkenen en getuigen, die 
zal kunnen worden betwist voor de bevoegde rechter,

— voor de bodemrechter het onderzoek verder zal worden gezet en de 
inverdenkinggestelden evident reeds vroeger bepaalde stukken konden 
bijhouden of verzamelen, gelet op hun verhoren in de loop van de proce-
dure.

7. Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing 
dat de overschrijding van de redelijke termijn de bewijsvoering en het 
recht van verdediging van de eiser niet ernstig en onherstelbaar heeft 
aangetast.

8. In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Het onderzoeksgerecht dat krachtens artikel 13 EVRM voorziet in 

een passend rechtsherstel in geval van overschrijding van de redelijke 
termijn, oordeelt onaantastbaar wat op grond van de elementen die het 
vaststelt, het passende rechtsherstel is.

9. Dat rechtsherstel kan in het stadium van de regeling van de rechts-
pleging bestaan in de loutere vaststelling van de overschrijding van 
de redelijke termijn, waarmee de verwijzingsrechter die ten gronde 
oordeelt zal moeten rekening houden en waaruit hij de bij de wet 
bepaalde gevolgen zal moeten afleiden.

10. Anders dan waarvan het middel uitgaat, is een passend rechts-
herstel niet onbestaande door de omstandigheid dat, hoewel de grond-
slag voor dat rechtsherstel werd vastgesteld vooraleer de zaak bij de 
bodemrechter aanhangig werd gemaakt, het pas in een latere fase van 
de rechtspleging gevolgen heeft, meer bepaald bij de beoordeling van de 
rechtspleging in haar geheel.

In zoverre faalt het middel naar recht.

Tweede middel van de eiser I

11. Het middel voert schending aan van artikel 197 Strafwetboek, 
artikel 450 WIB92 en artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Straf-
vordering : door te aanvaarden dat het gebruik van valse stukken mede 
voortduurt tot de einddatum van het nuttige gevolg van het gebruiks-
misdrijf, meer bepaald tot de betaling van de belasting, miskent het 
arrest de gewone betekenis van het gebruik en laat het de verjaring 
niet aanvangen op het einde van het misdrijf, maar op het einde van 
het uitvloeisel van een reeds voordien voltrokken misdrijf ; het arrest 
oordeelt dat het gebruik van valse stukken voortduurt tot minstens 
28 februari 2006, zijnde de datum van de akkoordverklaring met de 
fiscale administratie, terwijl het niet vaststelt dat die administratie 
nog geschaad werd door de van valsheid betichte stukken na 22 mei 
2002, zijnde datum waarop de administratie de valsheid bij het parket 
heeft aangegeven en die de eiser heeft aangeduid als einddatum van het 
gebruik.

12. Het arrest oordeelt niet dat het gebruik van valse stukken voort-
duurt tot de betaling van de belasting, maar wel tot het akkoord dat 
met de fiscus werd gesloten op 28 februari 2006.
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In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

13. De verjaring van de strafvordering met betrekking tot het gebruik 
van valse stukken vangt aan op het ogenblik dat dit gebruik ophoudt 
de door de vervalser gewenste uitwerking te hebben en het dus een 
ander niet meer kan misleiden of schaden. De rechter stelt dat ogen-
blik onaantastbaar vast op grond van de gegevens van het strafdossier. 
Het Hof gaat enkel na of de rechter de gewone betekenis van het woord 
gebruik niet miskent.

14. De door de vervalser gewenste uitwerking van het gebruik van 
valse stukken kan blijven duren tot de datum waarop hij niet langer 
de valsheid aanvoert om daarmee onrechtmatig voordeel te verkrijgen 
of nadeel te berokkenen. Wanneer dat gebruik het uitstellen van de 
betaling van verschuldigde belastingen tot doel heeft, kan het gebruik 
duren ten laatste tot de datum van de onvoorwaardelijke betaling van 
die belastingen.

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

15. Met overname van de redenen vermeld in de schriftelijke nota van 
het openbaar ministerie, stelt het arrest (p. 26, vierde tot zevende alinea) 
het einde van het gebruik van valse stukken met betrekking tot zowel 
de gemeenrechtelijke valsheid als de fiscale valsheid vast op 28 februari 
2006, op grond dat : 

 “Het beoogde doel van de feiten van gemeenrechtelijk en fiscale 
valsheid in geschriften en gebruik, bestaat erin enerzijds de litigieuze 
aanwending van de financiële middelen te verdoezelen en anderzijds om 
aan een correcte aangifte en betaling van de verschuldigde belastingen 
te ontsnappen.

De hier weerhouden valsheden hadden dus onder meer tot doel de 
verschuldigde belastingen te ontduiken, dit wil zeggen ze niet te betalen 
of minstens de betaling ervan uit te stellen.

In casu blijkt uit het dossier dat inzake de NV Apotheek Spruyt er 
een akkoord met de fiscus werd gesloten op 28 februari 2006 (deel VII, 
stuk 2606-2607). Er zijn geen verdere gegevens beschikbaar met betrek-
king tot de definitieve betaling en verdere invorderingshandelingen 
n.a.v. dit akkoord zodat hic et nunc kan gesteld worden dat het nuttig 
gebruik van de valse stukken minstens geduurd heeft tot 28 februari 
2006.

De verjaringstermijn begint derhalve slechts te lopen vanaf 28 februari 
2006 (…)”.

16. Met die redenen oordelen de appelrechters, zonder de gewone bete-
kenis van het gebruik te miskennen, dat tot de datum van de akkoord-
verklaring met de fiscale administratie, het beoogde doel van de vals-
heden niet was bereikt en verantwoorden zij hun beslissing dat de 
verjaring van het gebruik van valse stukken slechts op die datum een 
aanvang heeft genomen, naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

19 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Spriet (bij 
de balie te Antwerpen), de heer Symoens (bij de balie te Antwerpen), de 
heer Wellekens (bij de balie te Oudenaarde) en de heer Bauwens (bij de 
balie te Brussel).

N° 117

2o kamer — 19 februari 2013
(P.12.1072.N)

mISdrIJF. — toerekeNBaarheId. — rechtSperSoNeN. — NIet-VerVoLGING VaN 
ZaakVoerderS VaN rechtSperSooN. — StraFrechteLIJke VeraNtwoordeLIJk-
heId VaN rechtSperSooN.

De enkele omstandigheid dat twee van de drie zaakvoerders van een rechts-
persoon niet mede-vervolgd worden, sluit niet uit dat de rechtspersoon straf-
rechtelijk verantwoordelijk kan verklaard worden  (1). (Art. 5, tweede lid, 
Strafwetboek)

(La deLIcIa de doLce maNGo B.V.B.a.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 9 mei 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF 

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

  (1)  Zie Cass. 20 dec. 2005, AR P.05.1220.N, AC 2005, nr. 684.
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Derde grief

7. De grief voert schending aan van artikel 5, tweede lid, Strafwet-
boek : het arrest verklaart de eiseres ten onrechte schuldig aan de ten 
laste gelegde feiten door het materiële en het morele element van de 
misdrijven bij de natuurlijke persoon gelijk te schakelen met het mate-
riële en morele element bij de rechtspersoon ; de handelingen die door 
een natuurlijke persoon als orgaan werden gepleegd, kunnen niet auto-
matisch de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon 
in het gedrang brengen ; de constitutieve bestanddelen van het misdrijf 
moeten ten laste van de rechtspersoon bewezen zijn ; indien twee van de 
drie zaakvoerders van de eiseres niet vervolgd worden en niets te maken 
hebben met de ten laste gelegde feiten, kan de schuld van de eiseres als 
rechtspersoon niet vaststaan.

8. De enkele omstandigheid dat twee van de drie zaakvoerders van een 
rechtspersoon niet mede-vervolgd worden, sluit niet uit dat de rechts-
persoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan verklaard worden.

In zoverre de grief uitgaat van het tegendeel, faalt hij naar recht.
9. Met de redenen die het vermeldt, oordeelt het arrest (pp. 4 en 5) dat 

vaststaat dat de eiseres werknemers in dienst genomen heeft en dat 
een van de zaakvoerders op de hoogte was van het bestaan van straf-
bare feiten in haren hoofde. Het oordeelt ook dat de eiseres haar maat-
schappelijk doel realiseerde zonder de sociaalrechtelijke bepalingen in 
aanmerking te nemen, niets ondernomen heeft om een einde te stellen 
aan de inbreuken uit gemakzucht en financieel gewin en met het oog 
op het nemen van een concurrentievervalsende voorsprong op de sector.

Met die redenen stelt het arrest concreet vast welke de handelingen 
zijn die de eiseres gesteld heeft en die haar strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid voor de ten laste gelegde feiten met zich meebrengen, zonder 
automatisch die verantwoordelijkheid af te leiden van de schuld van een 
natuurlijke persoon die gehandeld heeft als orgaan van de rechtsper-
soon. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
10. Voor het overige verplicht de grief tot een onderzoek van feiten 

waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is de grief niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op 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 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, advo-
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caat-generaal. — Advocaten : mevr. Hubrechts (bij de balie te Leuven) en 
de heer Hubrechts (bij de balie te Leuven).

N° 118

2o kamer — 19 februari 2013
(P.12.1853.N)

1o oNderZoekSGerechteN. — kamer VaN INBeSchULdIGINGSteLLING. — 
oNderZoek VaN de reGeLmatIGheId VaN de procedUre. — StUkkeN dIe NIetIGe 
VermeLdINGeN BeVatteN. — GeVoLG.

2o oNderZoek IN StraFZakeN. — oNderZoekSGerechteN. — oNderZoek 
VaN de reGeLmatIGheId VaN de procedUre. — StUkkeN dIe NIetIGe VermeL-
dINGeN BeVatteN. — GeVoLG.

1o en 2o Artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat 
stukken die nietige vermeldingen bevatten, maar die voor het overige geldig 
zijn, in hun geheel uit het strafdossier worden verwijderd ; in dat geval kan 
de kamer van inbeschuldigingstelling oordelen dat die stukken in het straf-
dossier behouden blijven mits schrapping van enkel de nietige vermeldingen 
die zij aanduidt  (1).

(t. e.a.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 oktober 
2012.

De eisers 1 en 3 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

De eiser 2 voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 235bis, § 6, Wetboek 
van Strafvordering : na de nietigverklaring van een beschikking van de 
onderzoeksrechter en de daaruit voortvloeiende resultaten, beveelt het 
arrest ten onrechte dat de nietige vermeldingen uit het proces-verbaal 
4660/2011 van 20 oktober 2011 worden geschrapt en dat dit proces-verbaal 
voor het overige in het strafdossier wordt behouden ; de voormelde 

  (1)  Cass. 15 juni 2005, AR P.05.0572.F, AC 2005, nr. 345.
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bepaling voorziet niet in die mogelijkheid en bepaalt enkel dat nietig 
verklaarde stukken uit het strafdossier worden verwijderd en neerge-
legd ter griffie ; door niet de verwijdering van het ganse proces-verbaal 
te bevelen, schendt het arrest die bepaling.

2. Artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat 
stukken die nietige vermeldingen bevatten, maar die voor het overige 
geldig zijn, in hun geheel uit het strafdossier worden verwijderd. In 
dat geval kan de kamer van inbeschuldigingstelling oordelen dat die 
stukken in het strafdossier behouden blijven mits schrapping van enkel 
de nietige vermeldingen die zij aanduidt.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

19 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Souidi (bij 
de balie te Antwerpen) en de heer Thiebaut (bij de balie te Mechelen).

N° 119

2o kamer — 20 februari 2013
(P.12.1629.F)

1o LaSter eN eerrooF. — LaSter. — BeStaNddeLeN. — opZetteLIJk 
BeStaNddeeL. — kwaadwILLIGheId. — BeGrIp.

2o mISdrIJF. — aLGemeeN. BeGrIp. materIeeL eN moreeL 
BeStaNddeeL. eeNheId VaN opZet. — BeGrIp. — BeLaGING.

3o mISdrIJF. — aLGemeeN. BeGrIp. materIeeL eN moreeL 
BeStaNddeeL. eeNheId VaN opZet. — materIeeL BeStaNddeeL. — 
oBJectIeF VerStoreNd GedraG. — BeoordeLINGScrIterIa.

1o Artikel 443, eerste lid, van het Strafwetboek vereist dat de publieke telast-
legging van een bepaald, niet bewezen feit dat de eer of het aanzien kan 
krenken, kwaadwillig is gebeurd ; daartoe hoeft men niet te weten dat de 
feiten die iemands eer of aanzien kunnen krenken, onjuist zijn  (1). 

2o en 3o Om als een ernstige verstoring van de rust te worden aangemerkt in 
de zin van artikel 442bis van het Strafwetboek, dient de zonder  redelijke 

  (1)  Zie Cass. 25 april 1955, AC 1955, I, 704.
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verantwoording aan de klager berokkende verstoring objectief als een 
ernstige verstoring te worden beschouwd ; de feitenrechter mag zijn beoorde-
ling niet louter gronden op de gevolgen van het gedrag van de agent zoals 
die subjectief door het slachtoffer werden ervaren, maar moet de ernst van de 
verstoring van de rust afwegen tegen de gevolgen die, in de algemene opinie, 
dergelijk onverantwoord, irritant en herhaald gedrag op de  bevolking of het 
betrokken sociaal milieu kan hebben  (1). 

(a. t. m. 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 11 september 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

Eerste middel

Het middel dat gericht is tegen de veroordeling wegens laster, verwijt 
het arrest dat het niet antwoordt op de conclusie van de eiser die het 
bestaan betwist van het bij artikel 443, eerste lid, Strafwetboek vereiste 
bijzonder opzet en dat het die bepaling schendt door te oordelen dat de 
eiser kwaadwillig heeft gehandeld, zelfs indien hij te goeder trouw kon 
geloven dat de door hem aan de verweerder G. S. ten laste gelegde feiten, 
werkelijk waren gepleegd.

De voormelde bepaling vereist dat de publieke telastlegging van een 
bepaald, niet-bewezen feit dat de eer of het aanzien kan krenken, met 
kwaadwillig opzet is gebeurd.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat voornoemd opzet afhangt van 
de wetenschap dat de feiten die iemands eer kunnen krenken of hem aan 
de openbare verachting kunnen blootstellen, onjuist zijn, voegt het aan 
de wet een voorwaarde toe die zij niet stelt.

De appelrechters hebben, met overneming van de redenen van de eerste 
rechter geoordeeld dat de eiser, door aldus op te treden en hiermee door 
te gaan ondanks het ontbreken van enig materieel bestanddeel dat zijn 
vermoedens tegen G. S. kon bevestigen, diende te weten dat hij laatst-
genoemde zware professionele en economische schade zou berokkenen.

  (1)  Cass. 8 sept. 2010, AR P.10.0523.F, AC 2010, nr. 503.
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De appelrechters beantwoorden de conclusie van de eiser die het moreel 
bestanddeel van het misdrijf betwist, door hier tegenover te stellen dat 
het feit dat de dader te goeder trouw mocht aannemen dat de ten laste 
gelegde feiten werkelijk hadden plaatsgevonden, niet uitsluit dat hij 
kwaadwillig heeft gehandeld. Het arrest stelt vast dat dit hier het geval 
is aangezien hij, overtuigd van de gegrondheid van zijn aantijgingen, 
met constante hardnekkigheid specifieke beschuldigingen heeft geuit 
waarvan het wettig bewijs niet geleverd werd en waarvan de lasterlijke 
aard, gelet op de aanzienlijke beroepshinder voor de burgerlijke partij, 
dermate duidelijk is dat hij geen twijfel laat bestaan over het opzet van 
de dader.

Het hof van beroep dat aldus de koppigheid van de eiser, de ernst van 
de aantijgingen en de professionele impact ervan in aanmerking neemt, 
heeft daaruit naar recht het kwaadwillig opzet van de eiser kunnen 
afleiden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel dat gericht is tegen de schuldigverklaring aan belaging, 
oefent kritiek uit op de beoordeling door het hof van beroep van de ernst 
van de verstoring van de rust van de verweerders, waarbij het een gebrek 
aan motivering, het niet-beantwoorden van de conclusie en een schen-
ding van artikel 442bis Strafwetboek aanvoert.

Om als een ernstige verstoring van de rust te worden aangemerkt in 
de zin van die bepaling, dient de aan de klager zonder redelijke verant-
woording berokkende verstoring objectief als een ernstige verstoring 
te worden beschouwd. De feitenrechter mag zich niet ertoe beperken 
zijn beoordeling louter te gronden op de gevolgen van het gedrag van de 
dader zoals die subjectief door het slachtoffer worden ervaren. Hij moet 
de ernst van de verstoring van de rust afwegen rekening houdende met 
de gevolgen die, volgens een gangbare mening, dergelijk onverantwoord, 
irritant en herhaald gedrag op de bevolking of het betrokken sociaal 
milieu kan hebben.

Het arrest houdt rekening met de niet-betwiste herhaling van feiten 
die op zich niet strafbaar zijn, de aard van de verhouding tussen de eiser 
en de verweerders, de gevoeligheid van laatstgenoemden, de weerslag 
die deze handelingen op hen hebben en de wijze waarop dergelijk gedrag 
algemeen door de maatschappij wordt ervaren. De appelrechters wijzen 
daarnaast op de duur van de incriminatieperiode, het aantal gestelde 
handelingen en de volharding van de eiser in zijn gedrag, ondanks de 
protesten van de slachtoffers.

Eensdeels antwoorden de appelrechters aldus op de conclusie van de 
eiser door daar een andersluidende beoordeling tegenover te stellen en 
verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Anderdeels konden zij, op grond van de voormelde overwegingen, 
naar recht oordelen dat de eiser, door herhaaldelijk de woning van de 
verweerders voorbij te rijden en te vertragen of stil te houden om hen te 
observeren en in de gaten te houden, hun rust ernstig heeft verstoord.
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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.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

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

20 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — 
Advocaten : de heer Masset (bij de balie te Verviers), de heer Voglimacci 
(bij de balie te Brussel) en de heer Brouillard (bij de balie te Brussel).

N° 120

2o kamer — 20 februari 2013
(P.13.0112.F)

1o VereNIGING VaN BooSdoeNerS. — BeStaNddeLeN. — GeorGaNISeerde 
VereNIGING. — GeorGaNISeerd karakter VaN de BeNde. — BeGrIp.

2o VereNIGING VaN BooSdoeNerS. — BeStaNddeLeN. — GeorGaNISeerde 
VereNIGING. — GeorGaNISeerd karakter VaN de BeNde. — BeGrIp. — occaSI-
oNeeL oVerLeG.

1o De in artikel 322 van het Strafwetboek bedoelde organisatie moet een opzet-
telijk karakter hebben, met uitsluiting van elke toevallige of onvoorziene 
bijeenkomst ; zij moet de verschillende leden op ondubbelzinnige wijze aan 
elkaar binden tot een groep die op het geëigende ogenblik kan optreden ; 
daaruit volgt dat het maatschappelijk gevaar dat artikel 322 wil bestraffen 
meer is dan alleen de overeenkomst waarbij verschillende personen beslissen 
om gezamenlijk misdrijven te plegen  (1). (Art. 322, Strafwetboek)

2o Occasioneel overleg met het oogmerk om een misdaad of een wanbedrijf te 
plegen is geen georganiseerde vereniging  (2). (Art. 322, Strafwetboek)

(procUreUr-GeNeraaL BIJ het hoF VaN Beroep te LUIk  
t. t. e.a.)

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 120.

ARREST-2013-02.indb   484 29/11/13   14:19



N° 120 - 20.2.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 485

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 17 december 2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 11 februari 2013 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 20 februari 2013 heeft raadsheer Gustave Stef-
fens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

Naar luid van artikel 322 Strafwetboek is elke vereniging met het 
oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen een 
misdrijf, bestaande door het enkele feit van het inrichten der bende.

De in dat artikel bedoelde organisatie moet een opzettelijk karakter 
hebben, met uitsluiting van elke toevallige of onvoorziene bijeenkomst. 
Zij moet de verschillende leden op ondubbelzinnige wijze aan elkaar 
binden tot een groep die op het geëigende ogenblik kan optreden.

Het maatschappelijk gevaar dat artikel 322 wil bestraffen is dus meer 
dan alleen de overeenkomst waarbij verschillende personen beslissen om 
gezamenlijk misdrijven te plegen.

Occasioneel overleg met het oogmerk om een misdaad of een wanbe-
drijf te plegen is geen georganiseerde vereniging.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Tweede middel

Het is niet tegenstrijdig om beklaagden vrij te spreken van de telast-
legging vereniging van boosdoeners, na erop te hebben gewezen dat de 
feiten van hun interpellatie slechts wijzen op occasioneel overleg met 
het oogmerk om eventueel een misdrijf te plegen.

Het middel mist feitelijke grondslag.

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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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20 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 121

1o kamer — 21 februari 2013
(C.12.0063.F)

doUaNe eN accIJNZeN. — VerVoLGING VaN eeN StraFrechteLIJke oVertre-
dING. — admINIStratIe der doUaNe eN accIJNZeN. — BeSLaG. — VorderING tot 
VrIJGaVe. — BUrGerLIJke rechter. — BeVoeGdheId.

Het arrest schendt artikel 275, § 1, van de douane- en accijnzenwet, wanneer 
het de burgerlijke rechter in kort geding bevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de vordering tot vrijgave van een beslag dat de administratie der 
douane en accijnzen heeft gelegd n.a.v. de vervolging van een strafrechte-
lijke overtreding van de wetten inzake douane en accijnzen. (Art. 275, § 1, 
AWDA)

(BeLGISche Staat, mINISter VaN FINaNcIëN t. d.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 18 oktober 2011.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— artikel 28sexies, § 1 en 2, tweede lid, en 61quater, § 1 en 2, tweede lid, van het 

Wetboek van Strafvordering ;
— de artikelen 584 en 602, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 275, § 1, van het van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördi-

natie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat uitspraak doet in burgerlijke zaken en in kort geding, “verklaart 
zich bevoegd” om kennis te nemen van verweerders vordering betreffende de voor-
werpen die op grond van de algemene wet inzake douane en accijnzen in beslag 
werden genomen en veroordeelt de eiser, daar de lijst van de in beslag genomen 
voorwerpen door de beide partijen werd opgesteld en ondertekend, tot onmid-
dellijke en voorlopige teruggave aan de verweerder van de op de lijst vermelde 
voorwerpen en tot betaling van de kosten van de beide aanleggen, dit om de 
onderstaande redenen :
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 “[De eiser] is van oordeel dat het hof [van beroep] niet bevoegd is om [kennis 
te nemen van] de vordering in zoverre zij betrekking heeft op het beslag in de 
context van de douanewetgeving.

[De eiser] voert te dezen aan de dat de administratie der douane en accijnzen 
de vervolgende partij is en dat, op [verweerders] vordering — bij uitsluiting van 
de artikelen 28sexies, 61quater en 61sexies van het Wetboek van Strafvordering — 
enkel artikel 275 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van toepassing 
is ;

Overeenkomstig dat artikel 275 kan de beslagene vragen dat de aangehaalde 
goederen, tegen voldoende borgtocht, voor de tussen de ontvanger en belangheb-
bende overeengekomen waarde derzelve, of van het beloop der verbeurde boete, 
worden vrijgegeven. In bepaalde gevallen moet of mag de opheffing worden gewei-
gerd ;

Daaruit volgt de beslagene, in de context van de algemene wet inzake douane 
en accijnzen, slechts kan vragen om het beslag op te heffen maar geen andere 
maatregelen (zoals die welke [de verweerder] hier vordert) kan vragen, dat de 
opheffing hoe dan ook de betaling van een bepaald bedrag vereist en dat de admi-
nistratie der douane en accijnzen zonder toezicht van een rechter beslist over de 
weigering van de opheffing ;

Gelet op die vaststelling en bovendien rekening houdend met het feit dat 
[de verweerder] aldus niet voor een magistraat kan aanvoeren dat de huiszoe-
kingen door de administratie der douane en accijnzen nietig zijn op grond dat 
het Grondwettelijk Hof op 27 januari 2011 geoordeeld heeft dat artikelen 197 en 
198 van de algemene wet inzake douane en accijnzen de artikelen 10, 11 en 15 van 
de Grondwet alsook de artikelen 6, § 1, en 8 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schenden, is de voor-
zitter van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep die in kort 
geding zitting houdt, bevoegd om kennis te nemen van [verweerders] vordering in 
zoverre zij betrekking heeft op het beslag in de context van de douanewetgeving ;

[…] Volgens het hof [van beroep] moeten de onderstaande maatregelen worden 
getroffen teneinde de rechten van de beide partijen in de zaak te vrijwaren :

— [de eiser], meer bepaald de administratie der douane en accijnzen, moet 
binnen acht dagen na de betekening van dit arrest [de verweerder] verzoeken een 
tegensprekelijke lijst op te stellen met de voorwerpen die op grond van de doua-
newetgeving in beslag genomen zijn ;

Die lijst moet een gedetailleerde beschrijving geven van de kwestieuze voor-
werpen en door de beide partijen zijn ondertekend ;

Elk van de partijen moet een exemplaar van de lijst ontvangen ;

Nadat de lijst door de twee partijen is opgesteld en ondertekend, moet [de 
verweerder] onmiddellijk en voorlopig opnieuw in het bezit worden gesteld van de 
daarop vermelde voorwerpen. Hij mag ze pas vervreemden wanneer een beslissing 
over de zaak zelf is genomen die het beslag opheft of wanneer [de eiser] toestem-
ming geeft”.

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel 

Artikel 275, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen luidt als volgt : 
“Indien de bekeurde zulks begeert, zullen de aangehaalde goederen, benevens de 
vaar- en voertuigen en gespannen, tegen voldoende borgtocht, voor de tussen 
de ontvanger en belanghebbende overeengekomen waarde derzelve, of van het 
beloop der verbeurde boete, worden vrijgegeven”.
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Die bepaling staat in hoofdstuk XXV “Processen-verbaal, bekeuringen, aanha-
lingen en vervolgingen” en past in het kader van een vervolging of een strafon-
derzoek door de administratie der douane en accijnzen. Het gaat bijgevolg om een 
bepaling betreffende de strafrechtspleging.

Een wet van 12 maart 1998, die in werking is getreden op 2 oktober 1998, heeft in 
het Wetboek van Strafvordering het strafrechtelijk kort geding ingevoerd.

Aldus luidt artikel 28sexies, § 1, van het Wetboek van Strafvordering als volgt : 
“onverminderd de bepalingen in de bijzondere wetten kan eenieder die geschaad 
wordt door een opsporingshandeling met betrekking tot zijn goederen, aan de 
procureur des Konings de opheffing ervan vragen”. Krachtens paragraaf 2, tweede 
lid, doet de procureur des Konings uitspraak uiterlijk vijftien dagen na de 
inschrijving van het verzoekschrift in het register.

Artikel 61quater, § 1, luidt als volgt : “eenieder die geschaad wordt door een 
onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen kan aan de onderzoeks-
rechter de opheffing ervan vragen”. Artikel 61quater, § 2, tweede lid, voegt daaraan 
toe : “de onderzoeksrechter doet uitspraak uiterlijk binnen vijftien dagen na de 
inschrijving van het verzoekschrift in het register”.

Doordat aan de procureur des Konings of de onderzoeksrechter die bevoegd-
heid is toegekend om uitspraak te doen over een vordering tot opheffing van een 
opsporingshandeling of van een onderzoekshandeling die betrekking hebben op 
de goederen van een persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit of die in 
verdenking is gesteld, wordt de bevoegdheid van de burgerlijke rechter in kort 
geding uitgesloten.

Daaruit volgt dat het hof van beroep “zitting houdend in burgerlijke zaken” 
dat zich bevoegd verklaart om kennis te nemen van [verweerders] vordering in 
zoverre zij betrekking heeft op de voorwerpen die in beslag zijn genomen op grond 
van de van de algemene wet inzake douane en accijnzen, de in de aanhef van het 
middel vermelde 28sexies en 61quater van het Wetboek van Strafvordering schendt.

Doordat het hof zich bovendien bevoegd verklaart om kennis te nemen van 
verweerders vordering, maakt het een onwettige toepassing van artikel 584 van 
het Gerechtelijk Wetboek dat aan de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg en aan de appelrechters (artikel 602, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) die 
hebben kennisgenomen van het hoger beroep tegen de beschikking van de voor-
zitter, bevoegdheid verleent om in kort geding uitspraak te doen (schending van 
de voornoemde artikelen 584 en 602, 2°).

Het hof van beroep schendt tevens voornoemd artikel 275, § 1, van de algemene 
wet inzake douane en accijnzen, daar die bepaling het optreden van de burger-
lijke rechter uitsluit om, zelfs voorlopig, uitspraak te doen over een vordering 
tot opheffing van een beslag dat gelegd is door de personeelsleden van douane en 
accijnzen in het kader van een strafonderzoek.

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Tweede onderdeel

Het arrest verklaart de burgerlijke rechter in kort geding bevoegd om 
kennis te nemen van verweerders vordering tot opheffing van een beslag 
dat de administratie der douane en accijnzen had gelegd naar aanleiding 
van de vervolging van een strafrechtelijke overtreding van de wetten 
inzake douane en accijnzen.

Artikel 275, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, dat 
betrekking heeft op een dergelijk beslag, bepaalt dat, indien de bekeurde 
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zulks begeert, de aangehaalde goederen, benevens de vaar- en voertuigen 
en gespannen, tegen voldoende borgtocht, voor de tussen de ontvanger 
en belanghebbende overeengekomen waarde derzelve, of van het beloop 
der verbeurde boete, zullen worden vrijgegeven.

Het arrest dat de burgerlijke rechter in kort geding bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de vordering tot opheffing van het beslag, 
schendt die wettelijke bepaling.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Het eerste onderdeel, noch het overige gedeelte van het tweede onder-

deel, hoeven nader onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot 
ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet 

over verweerders vordering tot opheffing van het beslag dat gelegd is 
op grond van de algemene wet inzake douane en accijnzen en over de 
kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

21 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 122

1o kamer — 21 februari 2013
(C.12.0117.F)

GemeeNte-, proVINcIe- eN pLaatSeLIJke BeLaStINGeN. — BeLaS-
tINGVerordeNING. — BeGINSeL VaN GeLIJkheId. — VerSchIL IN BehaNdeLING. 
— VeraNtwoordING. — LokaLISatIe. — BeLaStINGVerordeNING. — doSSIer. — 
admINIStratIeF doSSIer.

Hoewel de objectieve en redelijke verantwoording voor het criterium op grond 
waarvan een onderscheid tussen verschillende categorieën van personen 
wordt gemaakt niet onmiddellijk uit de bestreden verordening zelf hoeft te 
blijken, moet in dergelijk geval de doelstelling die het daaruit voortvloei-
ende verschil in behandeling redelijkerwijs kan verantwoorden, vooralsnog 
blijken uit het dossier dat tijdens de behandeling ervan is samengesteld of 
moet zij kunnen worden afgeleid uit het administratief dossier dat door de 
auteur ervan is samengesteld. (Artt. 10, 11 en 172 Grondwet)

(GemeeNte merBeS-Le-châteaU t. BeLGacom N.V.)
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arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 16 maart 2011.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 10, 11, 149, 159 en 172 Grondwet ;
— het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een norm, met name een 

plaatselijke verordening, toe te passen wanneer zij strijdig is met een bepaling 
van een hogere orde ;

— de artikelen 1 en 2 van de verordening van de raad van de gemeente Merbes-
le-Château van 22 januari 1999”instaurant une taxe sur les pylônes et mâts servant 
de support aux antennes de diffusion pour GSM pour l’exercice 1999” ;

— de artikelen 1 en 2 van de verordening van de raad van de gemeente Merbes-
le-Château van 22 février 2002 “instaurant une taxe sur les pylônes et mâts servant 
de support aux antennes de diffusion pour GSM pour l’exercice 2002” ;

— artikelen 1 en 2 van de verordening van de raad van de gemeente Merbes-le-
Château van 9 mei 2003 “instaurant une taxe sur les pylônes et mâts servant de 
support aux antennes de diffusion pour GSM pour l’exercice 2003”.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest beslist dat de belastingverordeningen van de eiseres 
waarop de litigieuze belastingen zijn gegrond, strijdig zijn met de artikelen 10, 11 
en 172 Grondwet, zodat die belastingen moeten worden tenietgedaan na op grond 
van artikel 159 Grondwet de toepassing van die ongrondwettelijk verklaarde 
verordeningen te hebben afgewezen. Het vonnis van de eerste rechter wordt 
bevestigd en het hoger beroep van de eiseres bijgevolg ontvankelijk maar niet-
gegrond verklaard.

Het grondt die beslissing op de onderstaande redenen :
 “De [verweerster] is van oordeel dat de litigieuze belastingverordening de arti-

kelen 10, 11 en 172 Grondwet schendt in zoverre zij uitsluitend betrekking heeft 
op de eigenaars van de gsm-pylonen, -masten, of -antennes op het grondgebied 
van de gemeente en niet slaat op de eigenaars van andere soorten pylonen en 
masten op het grondgebied van de gemeente, terwijl gelet op het zogenaamde 
doel van de litigieuze belasting, niets laatstgenoemden onderscheidt van de eige-
naars van gsm-zendpylonen en -masten ; 

Vast staat dat de belastingverordeningen op de litigieuze gsm-pylonen 
vermelden dat ‘de financiële toestand van de gemeente vereist dat elke mogelijke 
rendabele belasting wordt geheven’ ; 

De gemeente-overheid leidt haar taxatiebevoegdheid af uit artikel 170, § 4, 
Grondwet en in het raam van haar fiscale autonomie mag zij de belastbare grond-
slag bepalen van de belastingen waarvan zij de noodzaak beoordeelt in het licht 
van de behoeften die zij meent te moeten lenigen, onder het door de Grondwet 
opgelegde voorbehoud, namelijk dat de wetgever bevoegd is om de gemeentes te 
verbieden bepaalde belastingen te heffen ;
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Daaruit volgt dat de gemeenteraden, onder voorbehoud van de door de wet 
bepaalde uitzonderingen, onder het toezicht van de toezichthoudende overheid, 
zelf de grondslag kiezen van de belastingen die zij heffen ;

Die ruime fiscale autonomie van de gemeenten wordt beperkt door de verplich-
ting om het in artikel 172 Grondwet vermelde beginsel van de gelijkheid voor de 
belasting in acht te nemen, dat een toepassing is van de in artikel 10 Grondwet 
vervatte regel van de gelijkheid voor de wet ; 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-
discriminatie op het stuk van de belastingen staan niet eraan in de weg dat een 
verschillende financiële behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verant-
woording bestaat ; (zie onder meer Cass. 1 oktober 1999, TFR 2000, 80 e.v. ; GwH, 
12 november 1992, nrs. 67/92 en 68/92, BS, 8 en 22 december 1992, 25.332 en 27.191 ; 
GwH, 11 februari 1993, nr. 10/93, BS, 9 maart 1993, 4.966, en de vaste rechtspraak 
van de Raad van State) ;

Het bestaan van een dergelijke objectieve en redelijke verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de bekritiseerde maatregel 
alsook aan de aard van de betreffende beginselen en het gelijkheidsbeginsel wordt 
miskend indien aangetoond wordt dat er geen redelijke en evenredige verhouding 
bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

De gelijkheid is slechts verbroken als er een arbitrair onderscheid is, dat wil 
zeggen wanneer de administratieve overheid een andere regeling hanteert voor 
personen die zich in dezelfde objectieve en onpersoonlijke toestand bevinden ; 

Hoewel belastingverordeningen niet formeel gemotiveerd hoeven te zijn, moet 
de lokale wetgever wel een materiële motiveringsplicht in acht nemen ; 

De materiële motiveringsplicht betekent dat de gemeentebeslissingen gedragen 
worden door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar en, bijgevolg, op hun 
wettigheid kunnen worden getoetst ; 

Anders gezegd, de motieven moeten achterhaalbaar zijn (wat uit het dossier 
kan blijken), ze moeten juist zijn en de goedkeuring van de belasting daadwerke-
lijk rechtvaardigen ; 

Voor gemeentelijke belastingverordeningen betekent de materiële motive-
ringsplicht hoofdzakelijk dat het doel van de belasting duidelijk moet zijn ;

Hoewel de wet geen enkele formele motiveringsplicht oplegt voor de lokale 
verordeningen, in die zin dat noch de gegevens in rechte en in feite die de grond-
slag ervan vormen, noch zelfs het doel van die gemeentelijke verordening in de 
tekst moeten voorkomen, moet het hof van beroep, wanneer een belastingplich-
tige aanvoert dat de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discrimi-
natie miskend zijn, verwijzen naar de motieven van die verordening, die moeten 
voorkomen in de aanhef ervan of blijken uit het dossier dat aangelegd is tijdens 
de totstandkoming ervan, of nog, afgeleid kunnen worden uit het door de [eiseres] 
overgelegde administratief dossier teneinde de relevantie van het onderschei-
dingscriterium en het door de auteur van een gemeentelijke belastingverorde-
ning beoogde doel te onderkennen en te beoordelen.

Volgens de rechtsleer kan [de eiseres], in geval van betwisting, desgevallend een 
aanvullende motivering verschaffen die past in het kader van de oorspronkelijke 
motivering (het doel van de verordening) die kan worden afgeleid uit de belasting-
verordening of uit het belastingreglement (M. de JoNckheere, ‘De Gemeentelijke 
belastingbevoegdheid, Fiscaal Juridische aspecten’, Brugge, Die Keure, 1996, 123) ;

Aldus maakt het hof [van beroep] geen verboden gelijkschakeling tussen, ener-
zijds, de noodzakelijke inachtneming van de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet door 
de litigieuze belastingverordeningen, en, anderzijds, de materiële motiverings-
plicht ervan ;
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De door [de eiseres] neergelegde stukken verantwoorden dat er naast de inkom-
sten uit het Gemeentefonds, subsidies en andere bronnen, ook fiscale ontvang-
sten nodig waren om alle gemeentelijke uitgaven te bekostigen ; 

De uitleg van [de eiseres] in haar proceduregeschriften, inzonderheid betref-
fende de fiscale draagkracht van de gsm-operatoren en het omzetcijfer van de 
[verweerster], alsook met betrekking tot de opsomming van alle door de gemeen-
teraad van [de eiseres] goedgekeurde belastingen die geïnd moesten worden om 
het geheel van de gemeentelijke uitgaven te bekostigen overeenkomstig de 
begrotingsraming, waaruit moet blijken dat er wordt gestreefd naar een billijke 
verdeling van de belastingdruk over de verschillende categorieën belastingplich-
tigen, kunnen aan de onvolledigheid van het dossier betreffende de litigieuze 
belastingverordening niet verhelpen.

In deze zaak maakt de aanhef van de belastingverordening, in een standaardzin, 
enkel gewag van ‘de financiële toestand van de gemeente [die] vereist dat elke 
mogelijke rendabele belasting wordt geheven’, terwijl het administratief dossier 
geen enkel stuk bevat over de voorbereiding van de beslissing van de gemeente-
raad ; 

[De eiseres] kan niet gevolgd worden wanneer zij beweert dat, zodra de litigi-
euze belastingverordening in de aanhef ervan gewag maakt van ‘de financiële 
toestand van de gemeente’ het doel ervan strikt financieel is zodat het dan gaat 
om een pertinente en voldoende reden ; 

Hoewel de enkele reden van de financiële toestand van de gemeente het 
bestaan van een heffing verantwoordt, kan uit die verwijzing echter niet worden 
opgemaakt waarom alleen de eigenaars van gsm-zendmasten op het grondgebied 
van [de eiseres] de bewuste belasting moeten betalen en waarom zendmasten 
die voor mobiele telefonie worden gebruikt anders worden behandeld dan die 
welke voor andere doeleinden worden aangewend (zelfs zonder winstoogmerk 
of voor openbare diensten), zoals infrastructuur voor radio- en tv-uitzending, 
voor radiocommunicatie, voor draadloze woord- of data-overdracht, of nog voor 
antennes van de veiligheidsdiensten en van het openbaar vervoer of voor de 
radioverbinding van taxidiensten (ook al staat er op het grondgebied van de 
gemeente geen pyloon of mast met een windturbine of van een internet- of wifi-
provider), dus installaties die vergelijkbaar zijn op het vlak van de aangewende 
techniek, van de eventuele nadelen of nog, van stedenbouwkundige of milieu-
bekommernissen ; 

Er kan helemaal niet worden beweerd dat die categorieën niet genoeg gemeen-
schappelijke punten vertonen om als vergelijkbaar te worden aangemerkt, aange-
zien het in beide gevallen gaat om masten met antennes ; 

De argumentatie van de [eiseres] betreffende, ofwel het verschil tussen de 
doestellingen van de kwestieuze categorieën exploitanten, namelijk van commer-
ciële aard voor degenen die de belasting verschuldigd zijn, en van privé-aard 
of van algemeen belang voor de anderen, ofwel de grootte en het aantal geëx-
ploiteerde inlichtingen, ofwel, ten slotte, van de wettelijke omschrijving van 
sommige installaties, [heeft] in werkelijkheid betrekking op de verantwoording 
van het verschil in behandeling, maar [is] niet relevant om aan te tonen dat de 
categorieën installaties en exploitaties die de [eiseres] invoert, niet vergelijk-
baar zijn ; daaruit volgt dat het hof van beroep, doordat het de doelstelling van 
degene die de litigieuze belastingverordening heeft ingevoerd, niet kent, onmo-
gelijk kan nagaan of het gemaakte onderscheid berust op een criterium waarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat ; 

Het gaat om een algemene belasting die gegrond is op louter budgettaire of 
financiële redenen en de gemeenteoverheid is niet in staat geweest aan het hof 
[van beroep] documenten of administratieve akten mee te delen die aan de goed-
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keuring ervan voorafgingen met eventuele overwegingen in rechte en in feite die 
verantwoorden dat enkel de eigenaars van gsm-pylonen, -masten en -antennes de 
belasting verschuldigd zijn.

De circulaires van het Waalse Gewest betreffende het gemeentebudget bevatten 
enkel aanbevelingen voor de lokale overheden, inzonderheid over de mogelijke 
onverenigbaarheid van de gemeentebelastingen op schotelantennes met verschei-
dene bepalingen van het EG-Verdrag ; 

Die ministeriële circulaires voor het Waalse Gewest ontslaan de gemeentelijke 
belastingheffende overheid daarenboven geenszins van de verplichting om vooraf 
nauwlettend na te gaan of haar belastingverordeningen stroken met de bepa-
lingen van de Grondwet en kunnen hoe dan ook de ongrondwettigheid van de 
litigieuze belastingverordeningen niet dekken ; 

Geen enkel motief in de belastingverordening of het administratief dossier dat 
aan de goedkeuring ervan voorafging, verantwoordt de goedkeuring van de belas-
tingverordening met de overweging dat de belastingheffende overheid van plan is 
een belasting te heffen op zend- en ontvangmasten en -installaties voor het gsm-
netwerk op grond van de fiscale draagkracht van de gsm-operatoren ; 

Noch de aanhef, noch het administratief dossier bevatten enig argument dat 
naar milieu-overwegingen verwijst ; 

De lokale belastingheffende overheid is weliswaar niet verplicht om vooraf-
gaandelijk, in haar belastingverordening of in het administratief dossier, de 
redenen te vermelden waarom bepaalde categorieën van potentiële belasting-
plichtigen die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden aldus vrijstel-
ling van belasting genieten, maar zij moet, in het raam van de rechterlijke toet-
sing op grond van artikel 159 van de Grondwet, altijd kunnen verantwoorden dat 
de belastingverordening conform de Grondwet is, wanneer een categorie belas-
tingplichtigen de schending van de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet aanvoert ; 

Het beginsel van de gemeentelijke fiscale autonomie vormt geen verantwoording 
voor de door de litigieuze belastingverordening tot stand gebrachte discriminatie ; 

Krachtens artikel 159 past het hof [van beroep] een algemene of plaatselijke 
verordening alleen toe in zoverre zij met de wetten en de hogere rechtsnormen 
overeenstemt.”

Grieven

Eerste onderdeel 

1. Luidens artikel 159 van de Grondwet en het in het middel vermelde alge-
meen rechtsbeginsel passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre ze met de wetten en 
de Grondwet overeenstemmen.

De grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de Belgen en de 
non-discriminatie inzake belastingen, die vastgelegd zijn in de artikelen 10, 11 
en 172 Grondwet, sluiten niet uit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
verschillende categorieën personen, inzonderheid tussen degenen die een belas-
ting verschuldigd zijn en andere vergelijkbare categorieën personen die ze niet 
verschuldigd zijn, voor zover het onderscheidingscriterium op objectieve en rede-
lijke wijze verantwoord kan worden.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden getoetst aan het 
doel en de gevolgen van de ingevoerde belasting maar ook aan de redelijke en 
evenredige verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

Het is bijgevolg vereist maar ook voldoende dat het verschil in fiscale behande-
ling dat is ingevoerd door de keuze van de categorie personen die een belasting 
verschuldigd zijn, met de daaruit voortvloeiende uitsluiting van andere verge-
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lijkbare categorieën personen, op objectieve, redelijke en evenredige wijze kan 
worden verantwoord. 

Noch de bovenvermelde grondwetsbepalingen, noch enige andere regel leggen 
daarentegen op dat die verantwoording vermeld moet worden in de aanhef van de 
getoetste belastingverordening of in de stukken van het dossier dat is aangelegd 
tijdens de totstandkoming ervan.

2. In deze zaak voerde de eiseres, naast andere verantwoordingen, aan dat de 
omstandigheid dat uitsluitend de eigenaars van pylonen en masten met gsm-zend-
antennes de belasting verschuldigd zijn, met uitsluiting van de eigenaars van 
voor andere doeleinden gebruikte zendinstallaties, verantwoord wordt door de 
bijzondere fiscale draagkracht van eerstgenoemden ; tot staving daarvan voerde 
zij verschillende gegevens en documenten aan om het belang van de financiële 
resultaten van de verweerster aan te tonen, inzonderheid haar perscommuniqués 
over haar omzet in de loop van de jaren 1999 2003 alsook jaarverslagen waarin de 
inkomsten van haar groep vermeld zijn. 

Het bestreden arrest overweegt evenwel dat de litigieuze belastingverorde-
ningen indruisen tegen de grondwettelijke regels van gelijkheid en van non- 
discriminatie in belastingzaken op grond dat :

— enerzijds, “geen enkel motief in de belastingverordening of het adminis-
tratief dossier dat aan de goedkeuring ervan voorafging, […] de goedkeuring 
van de belastingverordening [verantwoordt] met de overweging dat de belas-
tingheffende overheid van plan is een belasting te heffen op zend- en ontvang-
masten en installaties voor het gsm-netwerk op grond van de fiscale draag-
kracht van de gsm-operatoren”, terwijl de bestaanbaarheid van een lokale 
belastingverordening met de voormelde grondwettelijke regels, volgens hem, 
moet worden beoordeeld in het licht van de “de motieven van die verordening, 
die moeten voorkomen in de aanhef ervan of blijken uit het dossier dat aange-
legd is tijdens de totstandkoming ervan, of nog, afgeleid kunnen worden uit 
het door de [eiseres] overgelegde administratief dossier” en, 

— anderzijds, “de uitleg van [de eiseres] in haar proceduregeschriften, inzon-
derheid betreffende de fiscale draagkracht van de gsm-operatoren en het omzet-
cijfer van de [verweerster], […] aan de onvolledigheid van het dossier betreffende 
de litigieuze belastingverordening niet [kunnen] verhelpen”.

3. Het bestreden arrest dat eist dat de verantwoording voor het verschil in 
behandeling moet blijken uit de litigieuze belastingverordeningen of uit de 
stukken van het dossier dat aangelegd is met het oog op de goedkeuring ervan 
en dat bijgevolg weigert acht te slaan op het onderscheidingscriterium alsook op 
de door de eiseres in conclusie vermelde gegevens en documenten die dat onder-
scheid moeten staven, onderwerpt de bestaanbaarheid van de litigieuze belasting-
verordeningen met de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet aan een motiveringsvoor-
waarde die noch die artikelen noch enige andere wettelijke of grondwettelijke 
bepalingen opleggen en onderwerpt die belastingverordeningen aan een toetsing 
die de draagwijdte overschrijdt van de artikelen 10, 11, 159 en 172 Grondwet en van 
het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel en schendt aldus die grond-
wetsbepalingen en miskent dat algemeen rechtsbeginsel. 

Op grond van de voormelde redenen heeft het bestreden arrest evenmin naar 
recht kunnen beslissen dat het door de eiseres bij de goedkeuring van de belas-
tingenverordeningen beoogde doel onbekend blijft en heeft het bijgevolg evenmin 
die verordeningen nietig kunnen verklaren. Dezelfde grieven gelden dus ook voor 
die beslissing (schending van de artikelen 10, 11, 159 en 172 Grondwet en misken-
ning van het in het middel vermeld algemeen rechtsbeginsel).

Het bestreden arrest, dat op grond van die onwettige overwegingen weigert 
toepassing te maken van de belastingverordeningen van de raad van de [eiseres] 
van 22 januari 1999, 22 februari 2002 en 9 mei 2003 die een belasting invoeren op 
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de pylonen en masten waarop gsm-zendantennes staan, respectievelijk voor 
het aanslagjaar 1999, 2002 en 2003, schendt eveneens de bepalingen van die in 
het middel vermelde verordeningen en artikel 159 van de Grondwet, en miskent 
het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een norm toe te passen die 
strijdig is met een hogere norm, in zoverre het de toepassing afwijst van die ten 
onrechte ongrondwettig verklaarde verordeningen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

De in artikel 10 Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen, 
de in artikel 11 Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden, alsmede de regel 
van artikel 172 Grondwet inzake de gelijkheid voor de belastingen, impli-
ceren dat allen, die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden 
behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat ; de al 
of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst 
aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de inge-
stelde belasting ; het gelijkheidsbeginsel wordt eveneens miskend, indien 
aangetoond wordt dat er geen redelijke en evenredige verhouding bestaat 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. 

Hoewel de verantwoording niet onmiddellijk uit de bestreden veror-
dening zelf hoeft te blijken, moet in dergelijk geval de doelstelling 
die het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling redelijkerwijs 
kan verantwoorden, vooralsnog blijken uit het dossier dat tijdens het 
ontwerpen ervan is aangelegd of kunnen worden afgeleid uit het admi-
nistratief dossier aangelegd door de auteur ervan.

Het arrest dat oordeelt dat “geen enkel motief in de belastingverorde-
ning of het administratief dossier dat aan de goedkeuring ervan voor-
afging, […] de goedkeuring [verantwoordt] van de belastingverordening 
op grond dat de belastingheffende overheid van plan is een belasting te 
heffen op zend- en ontvangmasten en installaties voor het gsm-netwerk 
omwille van de fiscale draagkracht van de gsm-operatoren [of] met 
verwijzing naar milieu-overwegingen” en dat “de uitleg van [de eiseres] 
in haar proceduregeschriften […] aan de onvolledigheid van het dossier 
betreffende de litigieuze belastingverordening niet [kan] verhelpen”, 
verantwoordt naar recht zijn beslissing dat, “het hof van beroep, doordat 
het de [niet louter strikt financiële] doelstelling van degene die de liti-
gieuze belastingverordening heeft ingevoerd, niet kent, onmogelijk kan 
nagaan of het gemaakte onderscheid berust op een criterium waarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat” en dat de toepas-
sing van de litigieuze verordeningen derhalve moet worden geweigerd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer Verbist.

N° 123
1o kamer — 22 februari 2013

(C.12.0239.N)

1o BeVoeGdheId eN aaNLeG. — BUrGerLIJke ZakeN. — BeVoeGdheId. 
— VoLStrekte BeVoeGdheId (materIëLe. perSooNLIJke). — Vrederechter. — 
GemeeNteLIJke retrIBUtIe. — VoorwaardeN.

2o retrIBUtIe. — GemeeNteLIJke retrIBUtIe. — Vrederechter. — BeVoeGd-
heId. — VoorwaardeN.

3o Vrederechter. — GemeeNteLIJke retrIBUtIe. — BeVoeGdheId. — Voor-
waardeN.

4o BeVoeGdheId eN aaNLeG. — BUrGerLIJke ZakeN. — BeVoeGd-
heId. — VoLStrekte BeVoeGdheId (materIëLe. perSooNLIJke). — materIëLe 
BeVoeGdheId. — BepaLING. — wIJZe.

5o GroNdwet. — GroNdwet 1994 (art. 100 tot eINde). — artIkeL 159. 
— Vrederechter. — retrIBUtIe. — wettIGheIdScoNtroLe. — GeVoLG.

6o retrIBUtIe. — Vrederechter. — wettIGheIdScoNtroLe. — GeVoLG.

7o GemeeNte-, proVINcIe- eN pLaatSeLIJke BeLaStINGeN. — 
GemeeNteBeLaStINGeN. — Vrederechter. — retrIBUtIe. — wettIG-
heIdScoNtroLe. — GeVoLG.

1o, 2o en 3o Op grond van artikel 590, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek neemt 
de vrederechter kennis van alle geschillen met betrekking tot een gemeente-
lijke retributie indien de opgelegde heffing 1.860 euro niet te boven gaat  (1). 
(Art. 590, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) 

4o De materiële bevoegdheid wordt bepaald door het voorwerp van de eis, 
zoals dit uit de dagvaarding blijkt (2).

5o, 6o en 7o De vrederechter, die in het raam van de wettigheidscontrole van 
artikel 159 Grondwet, oordeelt dat de vordering op basis van het retribu-
tiereglement onwettig is en de vordering als ongegrond afwijst, doet geen 
uitspraak over een geschil betreffende de toepassing van een gemeentelijke 
belasting en schendt de overige in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen 
niet (3). (Art. 159 Grondwet)

(Stad GeNt t. L.)

  (1) tot (3) Zie de concl. O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Van Ingelgem :

I. SItUerING

1. De betwisting kadert in een geschil omtrent een vordering tot retri-
butie m.b.t. een tussenkomst inzake het takelen van een voertuig.

2. Reeds eerder  (1) vernietigde uw Hof in deze aangelegenheid het 
vonnis van een andere vrederechter die oordeelde dat eiseres vordering 
onontvankelijk was, en verwees de zaak naar de huidige verwijzings-
rechter.

3. Het thans bestreden vonnis verklaart de vordering van eiseres welis-
waar ontvankelijk, doch ongegrond. 

4. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan 
dat op twee onderdelen berust.

II. BeSprekING VaN het mIddeL

1. In het eerste onderdeel gaat eiseres ervan uit dat het bestreden vonnis 
— door impliciet te beslissen dat de heffing geen retributie maar een 
belasting is — niet wettig tot de ontvankelijkheid van de vordering 
oordeelt en zijn bevoegdheid te buiten gaat, met tegenstrijdige beschik-
kingen en tegenstrijdigheid in de motieven tot gevolg.

2. Volgens de constante en vaste rechtspraak van uw Hof wordt de 
materiële bevoegdheid bepaald naar het voorwerp van de eis zoals dit uit 
de inleidende dagvaarding blijkt  (2). De geadieerde rechter moet dan bij 
de beoordeling van zijn materiële bevoegdheid geenszins het werkelijk 
voorwerp van de ingestelde eis onderzoeken, in die zin dat hij met het 
oog op zijn bevoegdheid enkel moet uitgaan van de feiten en de eis zoals 
de eiser die stelt  (3).

3. Op basis van deze rechtspraak neemt de vrederechter krachtens 
artikel 590, eerste lid, Ger.W. dan ook kennis van alle geschillen m.b.t. 
een gemeentelijke retributie waarvan het bedrag 1860 euro niet te boven 
gaat. Wanneer het bedrag van de vordering de volstrekte bevoegdheid 
bepaalt, wordt deze bevoegdheid overeenkomstig artikel 557 Ger.W. 
ratione summae bepaald door de som die in de inleidende akte wordt 
geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke intrest en alle gerechts-
kosten, alsmede van de dwangsommen  (4).

4. In die context passen de hoven en rechtbanken conform artikel 159 
G.W. de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen 
alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen, en toetsen zij 
aldus de handelingen van de administratieve overheden. Deze wettelijke 
bepaling dringt zich op aan de rechter die rechtsmacht heeft of bevoegd 
is om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil  (5), 

  (1)  Cass. 29 okt. 2009, AR C.08.0608.N, AC 2009, nr. 628.
  (2)  Cass. 13 okt. 1997, AR S.96.0157.F, AC 1997, nr. 401 ; zie ook : J. LaeNeNS, K. Broeckx 

e.a., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2008, 238, nr. 436.
  (3)  J. LaeNeNS, “Overzicht van rechtspraak, De bevoegdheid (1979-1992) en (1993-2000)”, 

TPR 1993, II, (1479), 1488, nr. 11, en TPR 2002, II, (1497), 1502, nr. 3.
  (4)  J. LaeNeNS, “Overzicht van rechtspraak, De bevoegdheid (1993-2000)”, TPR 2002, II, 

(1497), 1502, nr. 4.
  (5)  Cass. 2 feb. 2006, AR C.04.0495.N, AC 2006, nr. 67.
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en de met de eigenlijke rechtspraak belaste rechtscolleges hebben, 
krachtens die bepaling, de bevoegdheid en de plicht om de interne en 
externe wettigheid te onderzoeken van elke bestuurshandeling waarop 
een aanspraak, een verweer of een exceptie gegrond is, zonder dat die 
wettigheidstoetsing beperkt blijft tot de eventuele kennelijke onregel-
matigheden van die handeling  (1). 

5. De retributie is in essentie de vergoeding die de overheid van 
bepaalde belastingplichtigen vordert als tegensprestatie voor een 
bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang heeft geleverd of voor 
een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan ; het 
bedrag ervan moet volgens uw Hof in een redelijke verhouding staan tot 
het belang van de verstrekte dienst, anders moet zij als een belasting 
worden beschouwd  (2).

6. Nog volgens uw Hof  (3) volgt uit de bepalingen van de artikelen 170, 
§ 4, en 173 van de Grondwet dat een door de gemeente opgelegde heffing 
die niet als een retributie kan worden beschouwd, als een belasting moet 
worden aangemerkt en dus ook overeenkomstig de vormen bepaald voor 
de invorderingen van belastingen moet geïnd worden ; uit die bepalingen 
volgt daarentegen niet dat de door de gemeente opgelegde heffing die als 
retributie kan worden beschouwd, moet worden geïnd overeenkomstig 
de vormen bepaald voor de invordering van belastingen.

7. In casu toetst de vrederechter aldus de in een gemeentelijk reglement 
voorziene retributie aan de criteria waaraan deze moet beantwoorden, 
en komt hij tot de conclusie dat het niet om een retributie gaat. Waar 
hem nu verweten wordt dat hij, door te oordelen dat de vordering op 
grond van het retributiereglement ongegrond is (om reden dat het niet 
gaat om een retributie), meteen ook beslist dat die vordering — die dan 
betrekking heeft op een belasting — ontvankelijk is, terwijl hij niet 
bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen betreffende de toepas-
sing van een lokale belastingwet, komt het mij evenwel voor dat de 
vrederechter in het raam van zijn wettigheidscontrole en van de in dat 
verband weerhouden motieven daardoor echter geen uitspraak doet over 
een geschil betreffende de toepassing van een gemeentelijke belasting, 
maar enkel oordeelt dat een dergelijke vordering op basis het retribu-
tiereglement niet wettig is.

8. Het eerste onderdeel lijkt mij dan ook niet te kunnen aangenomen 
worden, en is m.i. zelfs niet ontvankelijk in zoverre het artikel 149 G.W. 
als geschonden aanwijst, nu het in werkelijkheid geen motiveringsge-
brek maar een onwettigheid aanvoert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. coNcLUSIe : Verwerping.

  (1)  Cass. 4 nov. 2011, AR C.09.0130.F, AC 2011, nr. 595.
  (2)  Cass. 10 mei 2002, AR C.01.0034.F, AC 2002, nr. 285 ; zie ook Cass. 28 jan. 1988, AR 

nr. 8034, AC 1987-88, nr. 322.
  (3)  Cass. 29 okt. 2009, AR C.08.0608.N, AC 2009, nr. 628.
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arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de vrederechter van 
27 december 2010, op verwijzing na het arrest van het Hof van 29 oktober 
2009.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 
11 januari 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert een juridische tegenstrijdigheid aan tussen, 
enerzijds, de impliciete beslissing van de vrederechter dat de kwes-
tieuze heffing geen retributie maar een belasting is en, anderzijds, 
de beslissing waarbij hij de vordering ontvankelijk doch ongegrond 
verklaart.

In zoverre het onderdeel artikel 149 Grondwet als geschonden aanwijst, 
is het niet ontvankelijk.

2. Krachtens artikel 590, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek neemt de 
vrederechter kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag 1.860 euro 
niet te boven gaat, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht 
onttrekt, inzonderheid de vorderingen bedoeld in de artikelen 569 tot 
571, 574 en 578 tot 583.

Op grond van deze wetsbepaling neemt de vrederechter kennis van alle 
geschillen met betrekking tot een gemeentelijke retributie indien de 
opgelegde heffing 1.860 euro niet te boven gaat.

3. De materiële bevoegdheid wordt bepaald door het voorwerp van de 
eis, zoals dit uit de dagvaarding blijkt.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de eiseres haar vordering steunt op het verschuldigd zijn van een 

retributie op grond van het reglement goedgekeurd door de gemeente-
raad op 29 juni 2004 en dat de lokale politiezone op basis daarvan op 
21 maart 2006 ten laste van de verweerder een factuur opstelde, waarvan 
het bedrag van 100 euro na aanmaning op 9 mei 2006 werd verhoogd met 
25 euro administratiekosten ;

— de eiseres in haar op 29 april 2010 voor de vrederechter neergelegde 
conclusie aanvoerde dat er in casu wel degelijk een rechtstreeks aanwijs-
bare tegenprestatie was, zodat er helemaal geen sprake kan zijn van een 
belasting.
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5. De vrederechter oordeelt dat de vordering op basis van het retribu-
tiereglement ongegrond is om reden dat :

— enerzijds in het retributiereglement niet wordt aangegeven voor 
welke bijzondere dienst in het persoonlijk belang van de “belastingplich-
tige” of voor welk rechtstreeks en bijzonder voordeel de heffing geschiedt ;

— anderzijds de eiseres niet het bewijs levert dat deze dienstverlening 
in het persoonlijk belang van de “belastingplichtige” werd uitgevoerd.

6. De vrederechter, die in het raam van de wettigheidscontrole van 
artikel 159 Grondwet, oordeelt dat de vordering op basis van het retri-
butiereglement onwettig is en de vordering als ongegrond afwijst, 
doet geen uitspraak over een geschil betreffende de toepassing van een 
gemeentelijke belasting en schendt de overige in het onderdeel aange-
wezen wetsbepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

22 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 124

1o kamer — 22 februari 2013 
(C.12.0309.N) 

1o rechterLIJke orGaNISatIe. — BUrGerLIJke ZakeN. — rechtS-
coLLeGe. — SameNSteLLING. — BeSLISSING. — heropeNING VaN het deBat. — 
BepaaLd oNderwerp. — VoortZettING. — Latere BeSLISSING oVer de Vorde-
rING. — wettIGheId. — Voorwaarde.

2o rechterLIJke orGaNISatIe. — BUrGerLIJke ZakeN. — rechtS-
coLLeGe. — SameNSteLLING. — aNderS SameNGeSteLde ZeteL. — prINcIpe VaN 
herVattING VaN de deBatteN ab initio. — aFStaNd VaN de toepaSSING VaN de 
reGeL VaN artIkeL 779 GerechteLIJk wetBoek door partIJeN. — GeLdIGheId.

1o Uit de artikelen 779 en 1042 Gerechtelijk Wetboek volgt dat, wanneer de 
heropening van het debat over een bepaald onderwerp wordt bevolen krach-
tens artikel 775,eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zodat het vorig debat over 
dat punt wordt voortgezet, de latere beslissing over de vordering moet worden 
gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond 
of, zo niet, door de rechters waarvoor het debat is hervat  (1). (Artt. 775, 
eerste lid, 779 en 1042 Gerechtelijk Wetboek)

  (1)  Zie de concl. O.M.
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2o Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek is in burgerlijke geschillen niet van open-
bare orde ; partijen kunnen in onderling overleg afwijken van het principe 
dat de debatten ab initio worden hervat voor de anders samengestelde zetel 
en aldus afstand doen van de regel van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek  (1). 
(Art. 779 Gerechtelijk Wetboek)

(crowN eNterprISeS N.V. t. VaStGoed INVeSt & capItaL N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

I. SItUerING

1. Naar aanleiding van een heropening van de debatten werd de 
conclusie van eiseres (alsook een bijkomend stuk) door het bestreden 
arrest uit het debat geweerd voor zover ze geen betrekking hadden op de 
punten waartoe de heropening was beperkt, te weten de kwestie van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid in de schoot van eiseres en de invloed 
daarvan op de totstandkoming van de (tussen de partijen in betwisting 
zijnde) verkoopovereenkomst van een perceel industriegrond. 

2. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan 
dat de appelrechters verwijt, ingevolge de wijziging in de samenstelling 
van de zetel bij de heropening van het debat, de artikelen 775, eerste lid, 
779 en 807 Ger.W. geschonden te hebben, evenals het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake afstand van recht. 

II. BeSprekING VaN het mIddeL

1. Ingevolge artikel 775, eerste lid, Ger.W.  (2) kunnen de partijen na 
een heropening van de debatten over een bepaald onderwerp hun schrif-
telijke opmerkingen over het middel of de verdediging ter rechtvaardi-
ging ervan uitwisselen en aan de rechter overhandigen.

2. Uit deze bepaling volgt dat na een bevolen heropening van het 
debat dit enkel nog kan gaan over het door de rechter aangewezen 
onderwerp  (3). Er kunnen geen nieuwe vorderingen worden ingesteld, 
en bestaande vorderingen die buiten het aangewezen onderwerp vallen 
kunnen niet worden uitgebreid of gewijzigd  (4).

3. Deze eerdere gelding vanuit de rechtspraak (daterend van vóór de 
hervorming door de wet van 26 april 2007) wordt ook thans nog in de 
nieuwe versie van artikel 775 Ger.W. onderschreven door de rechtsleer 
en blijkt aldus zijn actualiteit te hebben behouden  (5).

  (1)  Zie de concl. O.M.
  (2)  Zoals vervangen bij art. 20 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand 
(BS 12 juni 2007).

  (3)  Cass. 29 juni 1995, AR C.94.0407.F, AC 1995, nr. 341.
  (4)  Cass. 28 okt. 2003, AR P.03.0382.N, AC 2003, nr. 536.
  (5)  B. aLLemeerSch, “De wetswijzigingen van 2007 inzake terechtzitting, beraad en 

vonnis herbekeken : capita selecta”, in P. VaN orShoVeN en B. maeS (ed.), De proceswetten 
van 2007 … revisited !, Die Keure, 2009, (73) 84, nr. 22 ; zie ook : D. ScheerS en P. thIrIar, Het 
gerechtelijk recht in de hoogste versnelling ?, Antwerpen, Intersentia, 2007, 77-78 ; J. ENGLe-
Bert, “La mise en état de la cause et l’audience des plaidoiries”, in J. eNGLeBert (éd.), 
Le procès civil accéléré ?, Brussel, Larcier, 2007, (73) 167 ; G. de LeVaL e.a., “La loi Onkelinx 
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4. Uit artikel 779 Ger.W.  (1) volgt dat wanneer de heropening van het 
debat wordt bevolen over een bepaald onderwerp krachtens het toepas-
selijke artikel 775, eerste lid, Ger.W., zodat het vorig debat over dat punt 
wordt voortgezet, de latere beslissing over de vordering moet worden 
gewezen door de rechters die de vorige zittingen hebben bijgewoond, of, 
zo niet, door de rechters waarvoor het debat is hervat. Wanneer op de 
zitting waarop de heropening van het debat is vastgesteld, het debat 
door de partijen ab initio wordt hernomen, is dit hierdoor niet langer 
beperkt tot de in de beslissing tot heropening aangewezen punten  (2).

5. De regel vervat in artikel 779 Ger.W. raakt evenwel de openbare orde 
niet, zodat de partijen ervan uitdrukkelijk afstand kunnen doen. Deze 
bepaling, luidens welke het vonnis op straffe van nietigheid enkel kan 
worden gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben 
bijgewoond, behelst evenmin een regel die onder de rechterlijke organi-
satie ressorteert, doch een gewone procesrechtsregel waarop de sanctie 
van artikel 862 Ger.W. niet toepasselijk is  (3).

6. Een en ander betekent aldus dat partijen in onderling akkoord 
kunnen afwijken van het principe dat de debatten ab initio worden hervat 
voor de anders samengestelde zetel  (4) en afstand doen van de regel van 
artikel 779 Ger.W.

7. In deze blijkt uit het zittingsblad (bijlage 2 aan de voorziening in 
cassatie) en het proces-verbaal van de terechtzitting van 22 december 
2011 (st. 21) dat de zaak na tussenarrest en met akkoord van alle partijen 
wordt verder gezet voor de zetel van het hof zoals thans samengesteld. Er 
wordt in dat verband niet vermeld dat de zaak ab initio wordt hernomen. 
Geen wetsbepaling vereist trouwens dat, na wijziging in de samenstel-
ling van het rechtscollege, uitdrukkelijk zou worden vermeld dat de 
zaak in haar geheel wordt hernomen ; zulks kan blijken uit de stukken 
van de rechtspleging  (5). Indien zulks niet op het zittingsblad werd vast-
gesteld, kan het bewijs blijken uit de conclusies die de partijen na de 
heropening van het debat hebben neergelegd  (6).

8. In deze werden de debatten conform de hoger vermelde proces-
stukken m.i. aldus verder gezet in de toestand waarin de zaak zich op dat 
ogenblik bevond, d.w.z. waarin de debatten reeds werden gesloten nadat 
er conclusies werden uitgewisseld met inachtneming van een procedure-
kalender en er werd gepleit, en waarin een heropening van de debatten 

du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire”, 
in G. de LeVaL en F. GeorGeS, Le droit judiciaire en mutation. En hommage à Alphonse 
Kohl, Luik, CUP, Anthemis, 2007, (199) 201-202, nrs. 123-124 ; P. taeLmaN en S. Voet, 
“Terechtzitting, beraad en vonnis”, in P. taeLmaN en P. VaN orShoVeN (ed.), De wet van 
26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de 
gerechtelijke achterstand doorgelicht, Brugge, Die Keure, 2007, 111, nr. 19.

  (1)  Zoals gewijzigd bij art. 21 van de wet van 26 april 2007 (BS 12 juni 2007). 
  (2)  Cass. 12 dec. 2008, RABG 2009, 755 ; Cass. 19 nov. 2009, RABG 2009, 301, met noot 

S. BerNemaN ; zie ook Cass. 8 feb. 2010, AR C.09.0244.F, AC 2010, nr. 88.
  (3)  Cass. 5 mei 1988, AR nr. 5695, AC 1987-88, nr. 548, met concl. procureur-generaal 

Krings ; zie ook Cass. 30 mei 1991, AR nr. 9000, AC 1990-91, nr. 502.
  (4)  A contrario Cass. 27 april 1988, AR nr. 6348, AC 1987-88, nr. 516, in strafzaken.
  (5)  Cass. 30 mei 1995, AR P.94.0473.N, AC 1995, nr. 263.
  (6)  Cass. 19 april 2009, AR C.06.0481.F, AC 2007, nr. 192.
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over een bepaald onderwerp werd bevolen  (1). Een en ander betekent dat 
partijen naar mijn oordeel akkoord gingen om de zaak voor de gewij-
zigde zetel verder te zetten met behoud van de reeds bestaande akten, in 
welk geval de debatten niet ab initio werden hervat, maar de voorgaande 
toestand behouden blijft  (2) en het debat aldus beperkt blijft tot het 
voorwerp waarop de heropening slaat.

9. Waar afstand van recht niet wordt vermoed en alleen kan worden 
afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn  (3), 
moet dit algemeen rechtsbeginsel ten opzichte van een partij dan ook 
strikt worden geïnterpreteerd  (4). Nu dergelijke afstand uitdrukkelijk 
of stilzwijgend kan geschieden (cf. art. 824, lid 1, Ger.W.) mag dit laatste 
derhalve alleen worden afgeleid uit handelingen of uit bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende feiten waaruit dit met zekerheid blijkt. De 
rechter oordeelt evenwel in feite of er stilzwijgende afstand van recht 
is  (5).

10. Wanneer partijen aldus hun akkoord hadden gegeven met de verder-
zetting van de zaak voor de zetel van het hof van beroep zoals op dat 
ogenblik samengesteld, wordt hieraan m.i. met zoveel woorden evenwel 
geen afbreuk gedaan door de repliek van eiseres op het verzoek van 
verweerster tot het weren van bepaalde stukken op grond van artikel 775 
Ger.W., en staat het mij dan ook voor dat het bestreden arrest, gelet op 
de vaststellingen van de processtukken en de op basis daarvan weer-
houden beoordeling, niet kan worden verweten het rechtsbeginsel inzake 
de afstand van recht te hebben miskend.

11. In voormelde omstandigheden ben ik dan ook van oordeel dat de 
rechtspleging wettig verlopen is, en dat de appelrechters als dusdanig 
hun beslissing naar recht verantwoorden.

12. Het middel lijkt mij derhalve niet te kunnen aangenomen worden.

III. coNcLUSIe : Verwerping.

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 19 januari 2012.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 
15 januari 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1)  Wat m.i. ook wordt bevestigd in het bestreden arrest : 3/11, nr. 1.2, al. 2, 3 en 4.
  (2)  In een procedure die m.b.t. wat aan de heropening van de debatten voorafging 

zodoende kan worden gelijkgesteld met een schriftelijke behandeling van de zaak, voor 
welke procedure de regel dat de rechters alle terechtzittingen moeten hebben bijgewoond 
niet geldt, vermits deze er in die context niet zijn geweest : cf. ook de conclusie van 
procureur-generaal Krings in Cass. 5 mei 1988, AR nr. 5695, AC 1987-88, nr. 548, (1134), 1136.

  (3)  Cass. 24 dec. 2009, AR C.09.0024.N, AC 2009, nr. 788.
  (4)  Cass. 22 okt. 2009, AR C.08.0472.N, AC 2009, nr. 606.
  (5)  Cass. 28 jan. 2008, AR S.07.0097.N, AC 2008, nr. 67.
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II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling 

1. Krachtens de artikelen 779 en 1042 Gerechtelijk Wetboek kan een 
rechterlijke beslissing enkel worden gewezen door het voorgeschreven 
aantal rechters, die alle zittingen in de zaak hebben bijgewoond, een en 
ander op straffe van nietigheid.

Hieruit volgt dat, wanneer de heropening van het debat over een 
bepaald onderwerp wordt bevolen krachtens artikel 775, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek, zodat het vorig debat over dat punt wordt voort-
gezet, de latere beslissing over de vordering moet worden gewezen door 
de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo niet, 
door de rechters waarvoor het debat is hervat. 

2. Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek is in burgerlijke geschillen niet 
van openbare orde. Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van 
het principe dat de debatten ab initio worden hervat voor de anders 
samengestelde zetel en aldus afstand doen van de regel van artikel 779 
Gerechtelijk Wetboek.

3. Uit de processtukken blijkt dat :
— het tussenarrest van 26 mei 2011, waarin het debat werd heropend 

om de partijen toe te laten standpunt in te nemen over de invloed op 
de totstandkoming van de koopovereenkomst van de bij de eiseres 
bestaande regeling in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheid, 
werd gewezen door B. Wylleman, raadsheer, waarnemend voorzitter, 
L. Tavernier, raadsheer en J. Van Beneden, plaatsvervangend raadsheer ;

— de zaak met akkoord van alle partijen op de terechtzitting van 
22 december 2011 voor de zetel van het hof zoals samengesteld op deze 
terechtzitting werd “verdergezet” zonder herneming ab initio van de 
zaak ;

— de appelrechters in het bestreden arrest vaststellen dat het debat 
beperkt is tot het onderwerp waarvoor de heropening van het debat was 
bevolen ;

— het bestreden eindarrest van 19 januari 2012 werd gewezen door 
D. Floren, raadsheer en kamervoorzitter, B. Wylleman, raadsheer en 
L. Tavernier, raadsheer.

4. De appelrechters oordelen dat “enkel rekening [kan] worden 
gehouden met de syntheseconclusies van eiseres neergelegd ter griffie 
op 29 september 2011 in de mate waarin deze betrekking hebben op de 
kwestie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid” en “dat voor het 
overige de syntheseconclusies neergelegd vóór de heropening van het 
debat […] in acht [worden] genomen”. 

Door aldus te oordelen, verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 125
1o kamer — 22 februari 2013 

(C.12.0319.N)

1o oNderZoekSGerechteN. — raadkamer. — BeSchIkkING tot BUIteNVer-
VoLGINGSteLLING. — GeVoLG. — draaGwIJdte.

2o VerJarING. — BUrGerLIJke ZakeN. — termIJNeN (aard. dUUr. 
aaNVaNG. eINde). — BUrGerLIJke rechtSVorderING VoLGeNd UIt eeN mISdrIJF. 
— raadkamer. — BeSchIkkING tot BUIteNVerVoLGINGSteLLING. — GeVoLG. — 
draaGwIJdte.

1o en 2o De beschikking van buitenvervolgingstelling die gesteund is op de 
vaststelling dat er niet voldoende bezwaren bestaan tegen de verdachte, heeft 
enkel tot gevolg dat de strafvordering voorlopig wordt stopgezet  (1) ; zij staat 
een heropening van het gerechtelijk onderzoek wegens nieuwe bezwaren niet 
in de weg ; de appelrechters die de vordering van de eiser verjaard verklaren 
op grond dat de bescherming van artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering overbodig is omdat de burgerlijke vordering nog niet verjaard 
was wanneer de strafvordering verviel door de beschikking van de raadkamer 
en een beroep op de verjaring van de strafvordering veronderstelt dat er aan 
de strafvordering geen einde is gekomen door een uitspraak, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht. (Art. 26 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering ; Art. 128, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

(t. t. VLaamS VerBoNd VaN paracLUBS V.Z.w. e.a.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 3 januari 2012.

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.

  (1)  Cass. 29 maart 1999, AR S.98.0105.F, AC 1999, nr. 189 ; zie ook Cass. 2 april 2003, AR 
P.03.0040.F, AC 2003, nr. 221 en Cass. 16 feb. 2005, AR. P.04.1428.F, AC 2005, nr. 95.
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III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. 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.

Krachtens artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens 
de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die 
van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade. 
Zij kan echter niet verjaren voor de strafvordering.

2. Krachtens artikel 128, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
verklaart de raadkamer dat er geen reden is tot vervolging indien zij 
van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch 
een overtreding oplevert, of dat tegen de inverdenkinggestelde generlei 
bezwaar bestaat.

De beschikking van buitenvervolgingstelling die gesteund is op de 
vaststelling dat er geen voldoende bezwaren bestaan tegen de verdachte, 
heeft enkel tot gevolg dat de strafvordering voorlopig wordt stopgezet. 
Zij staat een heropening van het gerechtelijk onderzoek wegens nieuwe 
bezwaren niet in de weg.

3. De appelrechters stellen vast dat :

— de eiser letsels opliep bij het valschermspringen op 8 augustus 2001 ;

— het strafonderzoek werd geseponeerd op 14 juni 2002 ;

— de eiser klacht met burgerlijke partijstelling heeft neergelegd bij de 
onderzoeksrechter op 10 april 2003 ;

— de raadkamer te Hasselt bij beschikking van 5 mei 2006 oordeelde 
dat er geen reden was voor vervolging ;

— de eiser op 1 en 6 juni 2007 overging tot dagvaarding voor de burger-
lijke rechter van de verweerders.

4. De appelrechters oordelen dat de bescherming van artikel 26 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering overbodig is omdat de burger-
lijke vordering nog niet verjaard was wanneer de strafvordering verviel 
door de beschikking van de raadkamer van 5 mei 2006 en een beroep op 
de verjaring van de strafvordering veronderstelt dat er aan de strafvor-
dering geen einde is gekomen door een uitspraak.

De appelrechters die de vordering van de eiser op deze gronden verjaard 
verklaren, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 

Overige grieven

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

22 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Geinger.

N° 126

1o kamer — 22 februari 2013
(C.13.0019.N)

1o NatIoNaLIteIt. — VerkrIJGING VaN de BeLGISche NatIoNaLIteIt. — 
VreemdeLING. — BeLGISche echtGeNoot. — VerkLarING VaN NatIoNaLIteItS-
keUZe. — VereISte VaN SameNLeVeN. — BeGrIp.

2o VreemdeLINGeN. — VerkrIJGING VaN de BeLGISche NatIoNaLIteIt. — 
BeLGISche echtGeNoot. — VerkLarING VaN NatIoNaLIteItSkeUZe. — VereISte 
VaN SameNLeVeN. — BeGrIp.

1o en 2o Het vereiste in artikel 16, § 2, 1o, Wetboek van de Belgische Nationa-
liteit “zolang zij in België samenleven”, houdt in dat de vreemdeling en zijn 
Belgische echtgenoot in België moeten samenleven tot aan de rechterlijke 
beslissing  (1). (Art. 16, § 2, 1o, WBN)

(procUreUr-GeNeraaL BIJ het hoF VaN Beroep te GeNt t. J.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 18 oktober 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

  (1)  Cass. 10 feb. 2000, AR C.99.0498.N, AC 2000, nr. 106.
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III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling 

Tweede middel

1. Krachtens artikel 16, § 2, 1°, Wetboek van de Belgische Nationali-
teit, in zijn toepasselijke versie, kan de vreemdeling die huwt met een 
Belg of wiens echtgenoot gedurende het huwelijk de Belgische nationa-
liteit verkrijgt, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in 
België samen hebben verbleven en zolang zij in België samenleven, de 
Belgische nationaliteit verkrijgen, door overeenkomstig artikel 15 van 
dit wetboek een verklaring van nationaliteitskeuze af te leggen voor de 
ambtenaar van burgerlijke stand.

Het vereiste in voormeld artikel 16, § 2, 1°, Wetboek van de Belgische 
Nationaliteit “zolang zij in België samenleven” , houdt in dat de vreem-
deling en zijn Belgische echtgenoot in België moeten samenleven tot 
aan de rechterlijke beslissing. 

2. Het arrest stelt vast dat :
— de verweerder, van Nigeriaanse nationaliteit, gehuwd is met D S, 

van Belgische nationaliteit, op 18 april 2008 ;
— de verweerder op 18 januari 2010 een verklaring van nationaliteits-

keuze heeft afgelegd ;
D S in december 2010 de gezinswoning heeft verlaten.
3. Het arrest dat de nationaliteitskeuze van de verweerder inwilligt, 

hoewel het vaststelt dat de verweerder sinds december 2010 niet meer 
met zijn Belgische echtgenote samenleefde, schendt artikel 16, § 2, 1°, 
Wetboek van de Belgische Nationaliteit.

 Het middel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

22 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal.
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N° 127

1o kamer — 22 februari 2013 
(D.12.0009.N)

1o apotheker. — tUcht. — SaNctIeS. — eVeNredIGheId. — toetSING. — 
artIkeL 3 eVrm. — draaGwIJdte.

2o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 3. — apotheker. — tUcht. — SaNctIeS. — eVeNredIGheId. — toet-
SING. — draaGwIJdte.

1o en 2o Geen van de sancties die krachtens artikel 16 van het koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers door 
de provinciale raad kunnen opgelegd worden, ook al moeten ze op hun even-
redigheid kunnen worden getoetst, zijn te aanzien als behandelingen of 
straffen in de zin van artikel 3 EVRM  (1). (Art. 16, Apothekerswet ; Art. 3 
EVRM )

(c. t. orde der apothekerS e.a.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing gewezen door de 
Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der Apothekers van 
16 februari 2012.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan. 

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel 

1. Krachtens artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers kan de provinciale 
raad de volgende sancties opleggen : waarschuwing, censuur, berisping, 
schorsing in het recht het beroep uit te oefenen gedurende een termijn 
die twee jaar niet mag te boven te gaan en schrapping van de lijst van 
de Orde.

2. Geen van deze sancties, ook al moeten ze op hun evenredigheid 
kunnen worden getoetst, zijn te aanzien als behandelingen of straffen in 
de zin van artikel 3 EVRM.

  (1)  Zie Cass. 17 dec. 2009, AR D.09.0004.N, AC 2009 , nr. 761.
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3. Het middel dat enkel artikel 3 EVRM als geschonden aanwijst, is 
niet ontvankelijk.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

22 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : Dirix, afdelingsvoorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer De Bruyn.

N° 128

3o kamer — 25 februari 2013
(F.12.0008.N)

1o doUaNe eN accIJNZeN. — doUaNe. — commUNaUtaIr doUaNeVerVoer. — 
VerordeNING 222/77 VaN 13 decemBer 1976. — toepaSSINGSGeBIed.

2o doUaNe eN accIJNZeN. — accIJNZeN. — INVorderING. — toepaSSeLIJke 
reGLemeNterING.

1o De termen “rechten en andere heffingen” in Verordening 222/77 van 
13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer, doelen op doua-
nerechten, kwantitatieve beperkingen en heffingen of maatregelen van gelijke 
werking ; een last is geen heffing van gelijke werking als een douanerecht, maar 
een binnenlandse belasting in de zin van artikel 110 VWEU, indien hij deel 
uitmaakt van een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen waardoor 
groepen producten stelselmatig worden getroffen volgens objectieve, onafhan-
kelijk van de oorsprong of de bestemming van het product toegepaste criteria ; 
een heffing in de vorm van een binnenlandse belasting kan slechts als een 
heffing van gelijke werking als een douanerecht worden aangemerkt indien 
haar toepassingsmodaliteiten zodanig zijn, dat de last in feite uitsluitend op 
ingevoerde en niet op nationale producten komt te rusten.  (1) (Art. 36.1 en 
39.2, EEG-Verordening nr. 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976)

2o De accijnzen die verschuldigd zijn in de lidstaten over wiens grondgebied 
de goederen worden vervoerd, kunnen niet beschouwd worden als douane-
rechten, kwantitatieve beperkingen en heffingen of maatregelen van gelijke 
werking, zoals bedoeld in de Verordening (EEG) nr. 222/77 van de Raad van 
13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer (2) (Artt. 36.1 
en 39.2, EEG-Verordening nr. 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976)

(BeLGISche Staat, mINISter VaN FINaNcIëN  
t. BeLGIaN reFINING corporatIoN N.V. e.a.)

  (1), (2) Zie concl. O.M. ; Zie tevens Cass. 25 feb. 2013, AR F.11.0112, uitgesproken op 
dezelfde zitting, arrest niet gepubliceerd.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Verweersters hebben in de periode van 7 september 1989 tot 12 april 
1990 aangiften voor communautair douanevervoer (T2) opgesteld voor 
vervoer van minerale olie vanuit Nederland met als bestemming Duits-
land.

Een aangifte T2 wordt ingediend om goederen onder de regeling intern 
communautair douanevervoer te vervoeren. Men spreekt van intern 
communautair douanevervoer als er communautaire goederen worden 
vervoerd. Communautaire goederen kunnen zonder douanetoezicht 
vervoerd worden van de ene naar de andere plaats binnen de EU. Maar met 
de regeling voor intern douanevervoer kunnen communautaire goederen 
van de ene plaats in het douanegebied van de EU naar een andere plaats 
in het douanegebied van de EU worden vervoerd, via het grondgebied 
van een niet-EU-land, zonder dat hun douanestatus verandert. Intern 
douanevervoer kan plaatsvinden met de toepassing van de regeling voor 
intern communautair douanevervoer. De term ‘intern’ heeft dus niets te 
maken met het gebied waarbinnen de goederen worden vervoerd, maar 
met de status van de goederen : het gaat om communautaire goederen.

Het exemplaar 5 van deze aangiften werd niet binnen een redelijke 
termijn bij het kantoor van vertrek terugbezorgd. Uit een strafonder-
zoek geopend door de administratie van douane en accijnzen bleek dat 
de goederen in werkelijkheid niet in Duitsland werden gelost, maar wel 
in België, zonder dat aangifte was gedaan bij de Belgische douaneauto-
riteiten.

Wegens het onttrekken van deze goederen onder schorsing van accijns 
aan de doorvoer, werden de daders en medeplichtigen aan deze feiten 
strafrechtelijk veroordeeld bij vonnis van 13 mei 2004 van de correctio-
nele rechtbank te Brussel.

Op 18 november 1993 ging eiser over tot dagvaarding van de verweer-
sters en hun borgsteller, tot betaling van een bedrag aan accijnzen en 
bijzondere accijnzen.

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelde bij vonnis van 
5 oktober 2009 dat geen (internationale dan wel Belgische) wetsbepa-
lingen verweersters tot schuldenaars maakt van de accijnzen.

Het bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 4 oktober 
2011 bevestigde de beslissing van de eerste rechter dat de verweer-
sters geen schuldenaars zijn van de gevorderde accijnzen en bijzondere 
accijnzen.

2. In het enig middel tot cassatie komen eisers op tegen de beslissing 
van de appelrechters dat eerste verweerster niet als accijnsschuldenaar 
kon aanzien worden met als gevolg dat tweede verweerster niet als borg 
kon worden aangesproken. 

Eisers voeren inzonderheid aan dat de aangever inzake intern commu-
nautair douanevervoer, bedoeld in artikel 13 van Verordening (EEG) 
nr. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair 
douanevervoer, ook als accijnsschuldenaar moet worden opgevat. Eisers 
leiden dit af uit de artikelen 13, 34 en 36 van de Verordening (EEG) 
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nr. 222/77. Deze bepalingen impliceren volgens eisers dat de aangever 
moet instaan voor de rechten en andere heffingen. 

Onder “rechten en andere heffingen” moet volgens eisers worden verstaan 
douanerechten, kwantitatieve beperkingen, heffingen en maatregelen 
van gelijke werking, waaronder ook de accijnzen verschuldigd in een 
lidstaat over wiens grondgebied de goederen worden vervoerd.

3. De Verordening (EEG) nr. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 
betreffende communautair douanevervoer is de voorloper van Verorde-
ning (EEG) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende 
communautair douanevervoer, die op haar beurt werd vervangen door 
de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot 
vaststelling van het communautair douanewetboek.

Deze verordeningen houden een doorgedreven communautaire harmo-
nisatie in op het vlak van de douanerechten. Daarnaast is een minder 
ver gaande communautaire eenmaking inzake accijnzen het voorwerp 
geweest van richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betref-
fende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controle daarop.

De douanerechten enerzijds en de accijnzen anderzijds zijn derhalve 
onderworpen aan een onderscheiden regeling : wat betreft de douane-
rechten is er reeds een belangrijke communautaire eenmaking doorge-
voerd, terwijl dit niet het geval is voor wat betreft de accijnzen.

Zoals verweerders opwerpen in hun memorie van antwoord, leidt deze 
enkele vaststelling reeds tot de conclusie dat de Verordening (EEG) nr. 
222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair doua-
nevervoer geen regeling inhoudt met betrekking tot de accijnzen, zodat 
uit voormelde verordening niet kan worden afgeleid dat de aangever 
inzake intern communautair douanevervoer als accijnsschuldenaar zou 
moeten worden beschouwd.

4. De Verordening (EEG) nr. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 
heeft, zoals de Verordening het zelf aangeeft, enkel betrekking op het 
communautair douanevervoer. Deze Verordening kwam overigens tot 
stand in het kader van de invoering van de douane-unie, waarop de 
gemeenschap gegrondvest is. Zo wordt in de preambule van deze Veror-
dening verwezen naar de douane-unie en de voorschriften in dit verband, 
in het bijzonder betreffende de afschaffing van de douanerechten tussen 
de lidstaten, de vaststelling en de geleidelijke invoering van het gemeen-
schappelijke douanetarief en de autonome wijzigingen of schorsingen 
van de rechten van dat tarief. 

Het blijkt dan ook duidelijk dat voormelde Verordening (EEG) nr. 
222/77 van de Raad enkel betrekking heeft op de douanerechten, kwan-
titatieve beperkingen en heffingen of maatregelen van gelijke werking, 
wat overigens door eisers niet wordt betwist.

5. Eisers zijn evenwel van oordeel dat ook de accijnzen deel uitmaken 
van deze douanerechten, kwantitatieve beperkingen, heffingen en maat-
regelen van gelijke werking.

Het standpunt van eisers kan niet gevolgd worden, gelet op de recht-
spraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van uw Hof.
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Het Hof van Justitie omschreef reeds herhaaldelijk het begrip heffingen 
van gelijke werking.

Het Hof van Justitie besliste met name dat : 
“Iedere bij of wegens invoer geheven belasting welke bepaaldelijk 

een ingevoerd product en niet een soortgelijk nationaal product treft 
en derhalve, door wijziging van de kostprijs, uiteindelijk op het vrije 
verkeer van goederen een zelfde beperkende invloed heeft als een doua-
nerecht, is verboden, ook wanneer zij bestemd is ter financiering van de 
activiteiten van een publiekrechtelijk lichaam. 

Daarentegen zijn niet als heffingen van gelijke werking te beschouwen 
geldelijke lasten welke deel uitmaken van een algemeen systeem van 
binnenlandse heffingen waardoor nationale producten en ingevoerde 
producten volgens dezelfde criteria stelselmatig worden getroffen, 
behalve wanneer zij uitsluitend bestemd zijn ter bekostiging van acti-
viteiten die met name ten behoeve van het erdoor getroffen nationale 
product worden verricht.”  (1).

In dezelfde zin besliste het Hof van Justitie in zijn arrest van 31 mei 
1979 (nr. 132/78) dat ieder eenzijdig opgelegde geldelijke last die wegens 
grensoverschrijding op goederen wordt gelegd en geen douanerecht 
is in eigenlijke zin, ongeacht benaming en structuur, een heffing van 
gelijke werking vormt in de zin van de artikelen 9, 12, 13 en 16 van het 
EG-Verdrag. 

Het Hof van Justitie besliste dat deze kwalificatie niet opgaat wanneer 
de heffing een tegenprestatie is voor een aan de importeur of exporteur 
werkelijk verleende dienst en evenredig is aan de kosten daarvan. Een 
last is evenmin een heffing van gelijke werking als een douanerecht maar 
een binnenlandse belasting in de zin van artikel [110 VWEU], indien hij 
deel uitmaakt van een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen waar-
door groepen producten stelselmatig worden getroffen volgens objec-
tieve, onafhankelijk van de oorsprong of de bestemming van het product 
toegepaste criteria  (2). 

Lenaerts stelt dat artikel 90 EG [huidig artikel 110 VWEU] geldt voor 
“binnenlandse belastingen ‘van welke aard ook’, bijvoorbeeld accijnzen, 
btw, registratierechten, verkeersbelastingen of belastingen op de 
inschrijving van een voertuig”  (3). 

Een heffing in de vorm van een binnenlandse belasting kan slechts 
als een heffing van gelijke werking als een douanerecht worden aange-
merkt indien haar toepassingsmodaliteiten zodanig zijn, dat de last in 
feite uitsluitend op ingevoerde en niet op nationale producten komt te 
rusten  (4).

Accijnzen worden in de rechtsleer omschreven als staatsbelastingen 
op het binnenlands verbruik van een aantal met name door de wet opge-

  (1)  HvJ 19 juni 1973, nr. 77/72.
  (2)  HvJ 9 sept. 2004, Carbonati Apuani, C-72/03, nr. 17.
  (3)  K. LeNaertS en P. VaN NUFFeL, Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, Antwerpen, 

2008, 98, nr. 172. Zie ook conclusie van advocaat-generaal Fennelly van 16 maart 2000 in 
de gevoegde zaken C-441/98 en C-442/98, Michaïlidis, nr. 29.

  (4)  HvJ 2 april 1998, Outokumpu Oy, C-213/96.
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somde producten, waarvoor geen aftrekregeling bestaat en die verschul-
digd zijn op het ogenblik van de productie of de invoer ten verbruik  (1), 
of nog als indirecte belastingen die worden geheven op het verbruik, 
binnen het Rijk, van zekere inheemse of ingevoerde consumptiegoe-
deren  (2).

De accijnzen maken derhalve een algemeen stelsel van binnenlandse 
belastingen uit waardoor nationale en ingevoerde producten volgens 
dezelfde criteria stelselmatig worden belast. 

De accijnzen kunnen dan ook niet beschouwd worden als douane-
rechten of heffingen van gelijke werking in de zin van Verordening (EEG) 
nr. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair 
douanevervoer. Dit wordt, zoals hierboven aangegeven, bevestigd door 
het feit dat, op communautair vlak, de eenmaking van de douanewetge-
ving en van de accijnsreglementering afzonderlijk geregeld is. 

6. Ook uw Hof besliste in een arrest van 24 april 2008  (3) ondubbel-
zinnig dat de regeling inzake douanerechten geen uitstaans heeft met de 
accijnzen omdat accijnzen niet beschouwd kunnen worden als rechten 
bij invoer noch als heffingen van gelijke werking. De hoedanigheid van 
douaneschuldenaar staat dan ook los van de verschuldigdheid van welk 
soort accijns ook.

Eisers kunnen niet gevolgd worden waar zij stellen dat het arrest van 
Uw Hof van 24 april 2008 in casu irrelevant zou zijn omdat, in de zaak die 
aanleiding gaf tot dit arrest de problematiek van de hoedanigheid van 
accijnsschuldenaar werd onderzocht in het licht van het Communautair 
Douanewetboek, terwijl de onderhavige zaak moet worden beoordeeld 
op grond van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 222/77 van de 
Raad van 13 december 1976.

Deze laatste Verordening nr. 222/77 is immers louter de voorloper van 
Verordening (EEG) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betref-
fende communautair douanevervoer, die op haar beurt werd vervangen 
door Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot 
vaststelling van het Communautair Douanewetboek.

Uit de genese van deze verordeningen blijkt dat zij enkel betrekking 
hebben op het communautair douanevervoer, waarvoor een doorge-
dreven communautaire harmonisatie werd doorgevoerd, en geenszins op 
accijnzen, waarvoor de eenmaking minder verregaand is.

7. Volgens artikel 1 van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 
25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, 
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, 
behelst deze Richtlijn de regeling van de producten onderworpen aan 
accijnzen en andere directe belastingen die direct of indirect worden 
geheven op het verbruik van die producten, met uitzondering van de 
belastingen over de toegevoegde waarde en de door de Europese Unie 

  (1)  tIBerGhIeN, Handboek voor fiscaal recht 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 6128.
  (2)  J. coUtUrIer, B. peeterS en N. pLetS, Belgisch belastingrecht, Antwerpen, Maklu, 

2010, 117, nr. 1136.
  (3)  AR F.07.0014.N, AC 2008, nr. 252.
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vastgestelde belastingen. Aldus zijn onder meer de douanerechten uitge-
sloten uit het toepassingsgebied van de Richtlijn  (1). 

De beide regelingen hebben aldus hun eigen voorwerp, wat uitsluit 
dat in de ene regeling een grondslag kan gevonden worden voor wat 
ontbreekt of niet geregeld is in de andere regeling. 

Richtlijn 2008/118/EG van 16 december 2008 houdende een algemene rege-
ling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG  (2), 
daarentegen bepaalt in artikel 8.1. het volgende : “1. De tot voldoening 
van de verschuldigd geworden accijns gehouden persoon is : d) met 
betrekking tot de invoer van accijnsgoederen als bedoeld in artikel 7, 
lid 2, onder d) : de persoon die de accijnsgoederen bij invoer aangeeft of 
voor wiens rekening de goederen bij invoer worden aangegeven of, in 
geval van onregelmatige invoer, enig andere persoon die bij de invoer 
betrokken is geweest.” 

Deze bepaling is in het Belgisch recht omgezet bij artikel 7 § 1, d, van 
de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake 
accijnzen.

Gelet op het feit dat de Verordening (EEG) nr. 222/77 van de Raad van 
13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer enkel van 
toepassing is op het communautair douanevervoer en derhalve niet op 
de accijnzen, volgt dat de hoedanigheid van aangever van een bepaalde 
douaneregeling niet samengaat met de hoedanigheid van accijnsschul-
denaar. 

8. Evenmin kan uit de verplichting om zekerheid te stellen overeen-
komstig de artikelen 27 en 32.1 van voormelde Verordening worden afge-
leid dat de conform die bepalingen te stellen zekerheid inzake douane-
rechten, de verplichting impliceert in hoofde van de aangever om ook 
accijnzen te betalen. 

Krachtens artikel 32 van voormelde Verordening kan iedere lidstaat 
goedvinden dat de derde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich 
overeenkomstig de artikelen 27 en 28 borg stelt, bij één enkele akte, 
voor een vast bedrag van 5.000 rekeneenheden per aangifte, de betaling 
waarborgt van de rechten en andere heffingen die eventueel opeisbaar 
worden van elk communautair douanevervoer dat onder zijn aansprake-
lijkheid plaatsvindt, ongeacht wie de aangever is. 

Zoals verweersters opwerpen, volgt uit die bepaling dat de gestelde 
zekerheid ook kan gelden als waarborg voor de betaling van de andere 
belastingen, doch slechts voor zover de steller van de zekerheid in die 
andere belastingen als schuldenaar wordt aangeduid  (3).

9. Het middel, dat er volledig van uitgaat dat de aangever inzake intern 
communautair douanevervoer, bedoeld in artikel 13 van de Verordening, 
ook als accijnsschuldenaar moet worden opgevat, faalt dan ook naar recht.

Het voorgaande leidt tot het besluit dat op het ogenblik waarop de 
litigieuze accijnzen in 1991 verschuldigd werden, er geen enkele bepaling 

  (1)  Zie hierover mijn conclusie vóór Cass. 24 april 2008, AR F.07.0014.N, AC 2008, 
nr. 252.

  (2)  PB L 9 van 14.1.2009.
  (3)  Zie mijn conclusie vóór Cass. 24 april 2008, AR F.07.0014.N, AC 2008, nr. 252.
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bestond op EU-vlak, op grond waarvan verweersters konden veroordeeld 
worden tot betaling van de verschuldigde accijnzen.

10. Vóór de invoeging van artikel 6bis in de wet van 10 juni 1997 konden 
enkel de accijnzen die ten gevolge van een strafrechtelijk vervolgbare 
handeling waren verschuldigd, worden gevorderd van de ‘belastingplich-
tige die, hetzij primair, hetzij subsidiair gehouden is tot de betaling van 
die belastingen’  (1). 

In de overige gevallen wanneer accijnzen waren verschuldigd, bij voor-
beeld ten gevolge van diefstal van de goederen door onbekenden  (2), 
bestond er inzake de aanduiding van de schuldenaar van de betwiste 
accijnzen een lacune in de wetgeving. Die lacune is opgevangen door de 
invoeging van artikel 6bis in de wet van 10 juni 1997 door artikel 314 van 
de Programmawet van 22 december 2003. 

Bij ontbreken van enige overgangsbepaling is dit artikel in werking 
getreden op 10 januari 2004, zijnde de tiende dag na de publicatie van 
deze Programmawet in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2003.

Er kan dan ook geen twijfel over bestaan dat enkel voor de accijns-
schulden die ontstaan vanaf 10 januari 2004 de regel geldt van artikel 6bis, 
§ 1, 3o, van de wet van 10 juni 1997 dat de hoedanigheid van “douane-
schuldenaar” tevens de hoedanigheid van “accijnsschuldenaar” insluit, 
vermits, krachtens artikel 6, lid 1 van dezelfde wet, de voorwaarden 
inzake de verschuldigdheid van de accijnzen deze zijn die van kracht 
zijn op de datum van de inverbruikstelling of van de vaststelling van 
tekorten. 

Het is dan ook een nieuwe regel die door voormeld artikel 6bis wordt 
ingevoerd en krachtens dewelke de personen die op basis van de douane-
wetgeving verplichtingen of voorwaarden moet naleven, tevens aange-
merkt wordt als schuldenaar van de accijns bij, ook onregelmatige, 
invoer van accijnsproducten.

In het voormeld arrest van 24 april 2008 oordeelde Uw Hof bovendien 
“dat laatstgenoemde wetsbepaling niet als een interpretatieve wet kan 
worden beschouwd”.

Een bepaling die geen mogelijke interpretatie van een bestaande bepa-
ling oplegt, maar een leemte in de wetgeving opvult, kan inderdaad geen 
uitleggingsbepaling zijn.

Verweersters kunnen op grond van artikel 6bis in de wet van 10 juni 
1997 dan ook niet tot betaling van de litigieuze accijnzen en bijzondere 
accijnzen worden aangesproken.

Zij konden mijn inziens in voorkomend geval wel worden veroor-
deeld tot betaling van de verschuldigde accijnzen op grond van vermeld 
artikel 202 AWDA. De belastingschuld is ontstaan in de periode van 

  (1)  Artikel 202 AWDA. Zie Cass. 5 nov. 2002, AR P.02.0013.N, AC 2002, nr. 581 en Cass. 
13 sep. 1994, AR P.92.7205.N, AC 1994, nr. 373 ; J. de Backer, Douanegeschillen inzake inter-
nationale handel, BTW en Accijnzen, Kluwer, Diegem, 1996, 72 ; S. VaNdromme, “Douane-
recht versus algemene beginselen van het strafrecht”, in Douane.be : actuele problemen, 
Intersentia, Antwerpen, 2006, 104 ; A. tIBerGhIeN, Tiberghien Handboek voor fiscaal recht 
2009-2010, Kluwer, 1355, nr. 6198.

  (2)  Zie conclusie vóór Cass. 24 april 2008, AR F.07.0014.N, AC 2008, nr. 252.
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7 september 1989 tot 12 april 1990 en is het gevolg van een strafrechtelijk 
vervolgbare handeling (het geven van een andere bestemming aan de 
goederen dan uitdrukkelijk was aangeduid en aldus het onttrekken van 
de goederen aan de doorvoer). Met betrekking tot de accijnzen die voort-
vloeien uit de aangiften tot 8 januari 1990  (1), hadden de ambtenaren 
twee jaar om de niet of niet volledige inning van de accijnzen vast te 
stellen. Na de inwerkingtreding van artikel 202 AWDA, zoals gewijzigd 
bij wet van 22 december 1989, was de termijn van vaststelling verlengd 
naar drie jaar  (2).

BeSLUIt : Verwerping.

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 4 oktober 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 13 november 
2012 verwezen naar de derde kamer.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 januari 2013 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 

Middel

1. Uit de preambule van de verordening blijkt dat de termen “rechten 
en andere heffingen” in Verordening 222/77 van 13 december 1976 betref-
fende communautair douanevervoer (hierna : Verordening 222/77), doelen 
op douanerechten, kwantitatieve beperkingen en heffingen of maatre-
gelen van gelijke werking.

2. Het Hof van Justitie van de EU oordeelt bij arrest van 9 september 
2004, Carbonati Apuani, C-72/03, dat een last geen heffing van gelijke 
werking als een douanerecht, maar een binnenlandse belasting is in de 
zin van artikel 110 VWEU, indien hij deel uitmaakt van een algemeen 
stelsel van binnenlandse belastingen waardoor groepen producten stel-
selmatig worden getroffen volgens objectieve, onafhankelijk van de 
oorsprong of de bestemming van het product toegepaste criteria. 

  (1)  Inwerkingtreding van het gewijzigd artikel 202, § 1, AWDA.
  (2)  Zie, m.b.t. artikel 202 AWDA, ook Cass. 14 jan. 2011, AR F.09.0162.N, AC 2011, nr. 43, 

met concl. O.M.
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Een heffing in de vorm van een binnenlandse belasting kan, volgens het 
arrest van 2 april 1998 van het Hof van Justitie, Outokumpu Oy, C-213/96, 
slechts als een heffing van gelijke werking als een douanerecht worden 
aangemerkt indien haar toepassingsmodaliteiten zodanig zijn, dat de 
last in feite uitsluitend op ingevoerde en niet op nationale producten 
komt te rusten.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat douanerechten, kwantitatieve 
beperkingen en heffingen of maatregelen van gelijke werking, de 
accijnzen in het algemeen omvatten die verschuldigd zijn in de lidstaten 
over wiens grondgebied de goederen worden vervoerd, faalt naar recht. 

Prejudiciële vraag

4. De verzoeker verzoekt het Hof de vraag te stellen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie of artikel 13 in samenhang met de arti-
kelen 36.1 en 39.2 van Verordening 222/77, zo moet worden uitgelegd dat 
de aangever inzake de regeling van het intern communautair douanever-
voer, ook de schuldenaar is van de accijnzen wanneer accijnsproducten 
aan deze schorsingsregeling worden onttrokken.

5. Het antwoord op deze vraag kan duidelijk worden afgeleid uit de 
opzet van de verordening en de onder randnummer 2 vermelde arresten 
van het Hof van Justitie. 

Het is derhalve niet nodig de prejudiciële vraag te stellen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 februari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn 
en de heer Verbist.

N° 129

3o kamer — 25 februari 2013

(F.12.0094.N)

1o wooNpLaatS. — keUZe VaN wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. 
— UItwerkING.

2o adVocaat. — keUZe VaN wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. — 
UItwerkING.

3o LaStGeVING. — keUZe VaN wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. 
— UItwerkING.

4o BetekeNINGeN eN keNNISGeVINGeN. — aLGemeeN. — keUZe VaN 
wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. — UItwerkING.
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5o wooNpLaatS. — keUZe VaN wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. 
— BIJkomeNde LaStGeVING BoVeNop de LaStGeVING ad litem. — eINde VaN de 
LaStGeVING ad litem. — UItwerkING.

6o adVocaat. — keUZe VaN wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. 
— BIJkomeNde LaStGeVING BoVeNop de LaStGeVING ad litem. — eINde VaN de 
LaStGeVING ad litem. — UItwerkING.

7o LaStGeVING. — keUZe VaN wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. 
— BIJkomeNde LaStGeVING BoVeNop de LaStGeVING ad litem. — eINde VaN de 
LaStGeVING ad litem. — UItwerkING.

8o BetekeNINGeN eN keNNISGeVINGeN. — aLGemeeN. — keUZe VaN 
wooNpLaatS IN het kaNtoor VaN de raadSmaN. — BIJkomeNde LaStGeVING 
BoVeNop de LaStGeVING ad litem. — eINde VaN de LaStGeVING ad litem. — 
UItwerkING.

1o, 2o, 3o en 4o Een partij die, ten behoeve van een gerechtelijke procedure, 
woonplaats kiest in het kantoor van haar raadsman, geeft aan die advo-
caat een bijkomende lastgeving bovenop het mandaat ad litem bedoeld in 
artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek  (1). (Art. 111, BW ; Artt. 39, 40 
en 440, Gerechtelijk Wetboek)

5o, 6o, 7o en 8o De omstandigheid dat de advocaat verklaart niet langer de 
raadsman van een partij te zijn en zijn mandaat ad litem aldus is beëin-
digd, maakt tevens een einde aan de keuze van woonplaats bij die advocaat, 
zonder dat vereist is dat die partij de keuze van woonplaats heeft herroepen 
of dat de bijzondere lastgeving betreffende de keuze van woonplaats werd 
opgezegd (2). (Artt. 111 en 2003 tot 2011, BW ; Artt. 39, 40 en 440, Gerech-
telijk Wetboek)

(h. 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 Brussel van 1 december 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 november 
2012 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL

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

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek verschijnt 
de advocaat als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige 

  (1), (2) Cass. 23 dec. 2010, AR C.09.0481.F, AC 2010, nr. 768.
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volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere last-
geving vereist.

Overeenkomstig artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek mogen de 
betekening en de kennisgeving aan de woonplaats van de lasthebber van 
de geadresseerde gebeuren wanneer de geadresseerde bij hem woonplaats 
heeft gekozen.

Krachtens artikel 2003 Burgerlijk Wetboek eindigt de lastgeving door 
opzegging van de lastgeving door de lasthebber.

2. Een partij die, ten behoeve van een gerechtelijke procedure, woon-
plaats kiest in het kantoor van haar raadsman, geeft aan die advocaat 
een bijkomende lastgeving bovenop het mandaat ad litem bedoeld in 
artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.

Wanneer, bijgevolg, de advocaat verklaart niet langer de raadsman 
van die partij te zijn en zijn mandaat ad litem aldus is beëindigd, maakt 
die omstandigheid tevens een einde aan de keuze van woonplaats bij die 
advocaat, zonder dat vereist is dat die partij de keuze van woonplaats 
heeft herroepen of dat de bijzondere lastgeving betreffende de keuze van 
woonplaats werd opgezegd. 

3. Uit de processtukken blijkt dat : 
— de eiseres in haar verzoekschrift tot hoger beroep woonstkeuze 

heeft gedaan bij haar raadslieden ;
— op de terechtzitting van 6 juni 2008 een conclusiekalender en een 

rechtsdag werden vastgesteld op grond van artikel 747, § 1, Gerechtelijk 
Wetboek ; 

— de raadsman van de eiseres op 4 september 2009 aan de hoofdgriffier 
van het hof van beroep te Brussel meldt dat hij zijn mandaat beëindigt ;

— de griffie van het hof van beroep te Brussel op 10 juni 2011 kennis 
geeft van de verdaging van de rechtsdag naar 3 november 2011 aan deze 
toenmalige raadsman.

4. De appelrechters die vaststellen dat op “10 juni 2011 de rechtsdag 
[werd] betekend aan beide partijen op grond van artikel 747, § 2, Gerech-
telijk Wetboek”, en vervolgens de zaak behandelen in afwezigheid van de 
eiseres, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

25 februari 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deco-
ninck. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — 
Advocaat : de heer Verbist.
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N° 130

2o kamer — 26 februari 2013
(P.11.1665.N)

1o rechtBaNkeN. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — VerwIJZINGS-
BeSLISSING. — VermeLdING VaN de datUm oF tIJdSperIode VaN het mISdrIJF. 
— aaNpaSSING VaN de datUm oF de tIJdSperIode door de FeIteNrechter. — 
VoorwaardeN.

2o rechtBaNkeN. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — VoortdUreNd 
mISdrIJF. — VerwIJZINGSBeSLISSING. — VermeLdING VaN de tIJdSperIode VaN 
het mISdrIJF. — aaNpaSSING VaN de tIJdSperIode door de FeIteNrechter. — 
GreNS.

3o mISdrIJF. — SoorteN. — aFLopeNd. VoortGeZet. VoortdUreNd mISdrIJF. 
— VoortdUreNd mISdrIJF. — VerwIJZINGSBeSLISSING. — VermeLdING VaN de 
tIJdSperIode VaN het mISdrIJF. — aaNpaSSING VaN de tIJdSperIode door de 
FeIteNrechter. — GreNS.

4o rechtBaNkeN. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — VoortdUreNd 
mISdrIJF. — VerwIJZINGSBeSLISSING. — VermeLdING VaN de tIJdSperIode VaN 
het mISdrIJF. — aaNpaSSING VaN de tIJdSperIode door de FeIteNrechter. — 
aaNpaSSING GeSteUNd op GeBeUrteNISSeN dIe ZIch Na de VerwIJZINGSBeSLISSING 
heBBeN VoorGedaaN. — Voorwaarde.

5o mISdrIJF. — SoorteN. — aFLopeNd. VoortGeZet. VoortdUreNd mISdrIJF. 
— VoortdUreNd mISdrIJF. — VerwIJZINGSBeSLISSING. — VermeLdING VaN de 
tIJdSperIode VaN het mISdrIJF. — aaNpaSSING VaN de tIJdSperIode door de 
FeIteNrechter. — aaNpaSSING GeSteUNd op GeBeUrteNISSeN dIe ZIch Na de 
VerwIJZINGSBeSLISSING heBBeN VoorGedaaN. — Voorwaarde.

6o oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — 
StraFZakeN. — StraFVerVoLGING. — BepaLING VaN de datUm oF de tIJdSpe-
rIode VaN het mISdrIJF. — GeVoLG

7o caSSatIe. — BeVoeGdheId VaN het hoF. — aLGemeeN. — StraF-
ZakeN. — StraFVerVoLGING. — BepaLING VaN de datUm oF de tIJdSperIode 
VaN het mISdrIJF. — oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — 
GeVoLG. — marGINaLe toetSING.

8o VaLSheId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — dUUr VaN het 
GeBrUIk. — VoorwaardeN.

9o VaLSheId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — VerJarING. — 
aaNVaNG VaN de VerJarINGStermIJN.

10o VerJarING. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — aLLerLeI. — VaLS-
heId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — aaNVaNG VaN de VerJarINGStermIJN.

11o INkomSteNBeLaStING. — aLLerLeI. — artIkeL 450 wIB92. — FIScaLe 
VaLSheId. — BeGrIp.

12o VaLSheId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — FIScaLe VaLSheId. 
— artIkeL 450 wIB92. — BeGrIp.

13o VaLSheId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — dUUr VaN het 
GeBrUIk. — oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — GeVoLG.
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14o oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — 
StraFZakeN. — StraFVerVoLGING. — GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — Bepa-
LING VaN de dUUr VaN het GeBrUIk. — oNaaNtaStBare BeoordeLING door de 
FeIteNrechter. — GeVoLG.

15o caSSatIe. — BeVoeGdheId VaN het hoF. — aLGemeeN. — StraF-
ZakeN. — StraFVerVoLGING. — GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — BepaLING VaN 
de dUUr VaN het GeBrUIk. — oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteN-
rechter. — GeVoLG. — marGINaLe toetSING.

16o VaLSheId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — dUUr VaN het 
GeBrUIk. — oNaaNtaStBare BeoordeLING door de FeIteNrechter. — crIterIa 
ter BeoordeLING. — FeIteLIJke GeBeUrteNISSeN dIe ZIch Na de VerwIJZINGSBe-
SchIkkING heBBeN VoorGedaaN. — wettIGheId.

1o De verwijzingsbeslissing van het onderzoeksgerecht maakt bij de straf-
rechter een bepaalde feitelijke gedraging aanhangig, maar het staat aan de 
strafrechter om gelet op de bewoordingen van de verwijzingsbeslissing en 
in het licht van de gegevens van het strafdossier uit te maken welke feite-
lijke gedraging wordt bedoeld en daaraan de juiste omschrijving te geven 
met inbegrip van de datum of de tijdsperiode, waarbij hij zo nodig de in 
de verwijzingsbeslissing voorlopig bepaalde datum of tijdsperiode voor de 
bij hem aanhangige gedraging dient aan te passen ; de strafrechter mag de 
datum of de tijdsperiode echter niet zodanig aanpassen dat bij hem een 
andere feitelijke gedraging wordt aanhangig gemaakt dan die welke met de 
verwijzingsbeslissing werd bedoeld en bovendien moet bij een aanpassing het 
recht van verdediging van de partijen in acht worden genomen  (1).

2o, 3o, 4o en 5o Indien de bij een strafrechter met een verwijzingsbeslissing 
van het onderzoeksgerecht aanhangig gemaakte feitelijke gedraging als een 
voortdurend misdrijf is te omschrijven, kan de door de rechter bepaalde tijds-
periode voor dit voortdurend misdrijf zich niet uitstrekken na de datum van 
de saisinebepalende verwijzingsbeslissing ; dit sluit echter niet uit dat de 
rechter bij het bepalen van de juiste tijdsperiode van de bij hem aanhan-
gige feitelijke gedraging, die als een voortdurend misdrijf is omschreven, 
rekening kan houden met gebeurtenissen die zich na de verwijzingsbeslis-
sing hebben voorgedaan, voor zover de rechter zich daardoor niet uitspreekt 
over andere feitelijke gedragingen dan die welke regelmatig bij hem zijn 
aanhangig gemaakt.

6o en 7o De strafrechter bepaalt onaantastbaar de datum of de tijdsperiode van 
de door hem omschreven strafbare gedraging, die de verwijzingsbeslissing bij 
hem heeft aanhangig gemaakt ; het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

8o, 9o en 10o Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens valsheid en het 
gebruik van het valse stuk, begint de verjaring van de strafvordering voor wat 
betreft beide misdrijven eerst te lopen vanaf het laatste gebruik ; het gebruik 

  (1)  Zie Cass. 9 nov. 1964, Pas. 1965, I, 237 ; Cass. 21 nov. 1979, AC 1979-80, nr. 192 ; Cass. 
14 okt. 1986, AR 262, AC 1986-87, nr. 82 ; Cass. 17 feb. 1988, AR 6326, AC 1987-88, nr. 370.
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duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader en zonder zijn herhaalde 
tussenkomst, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en 
zolang de hem verweten oorspronkelijke handeling, zonder dat hij zich er 
tegen verzet, het nuttig gevolg blijft hebben dat hij ervan verwachtte  (1).

11o en 12o Met artikel 450 WIB92 bestraft de wetgever de valsheid die tot doel 
heeft de belastingsadministratie te misleiden met het oog op de berekening 
van de inkomstenbelastingen, deze te ontwijken en de verplichting tot beta-
ling ervan uit te stellen  (2).

13o, 14o, 15o en 16o Het staat aan de strafrechter om in feite uit te maken of, 
naargelang het al dan niet verwezenlijkt zijn van het door de dader van het 
misdrijf nagestreefde doel en het nuttig gevolg dat hij van de valse belas-
tingstukken verwachte, aan het gebruik ervan een einde is gekomen en hij 
kan daarbij feitelijke gebeurtenissen in aanmerking nemen die zich na de 
verwijzingsbeschikking hebben voorgedaan ; het Hof gaat enkel na of de 
rechter uit zijn vaststellingen naar recht heeft kunnen afleiden dat die vals-
heid al dan niet heeft opgehouden de door de vervalser gewenste uitwerking 
te hebben  (3).

(S.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 september 2011.

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

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

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest spreekt de eiser vrij voor de hem ten laste gelegde feiten 
A.I.b)2), A.II.b), A.III.b), B.I.b)2), B.II.b), B.III.b), C.I.a (deels), C.I.c), 
C.III.a) en b) en C.VII.a) en f). 

Het tegen die beslissing gerichte cassatieberoep is bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk.

  (1)  Cass. 3 juni 2009, AR P.08.1732.F, AC 2009, nr. 370 ; Cass. 27 okt. 2009, AR P.09.0748.N, 
AC 2009, nr. 619.

  (2)  Zie Cass. 21 mei 2008, AR P.07.1710.F, AC 2008, nr. 307, met concl. Adv.-gen. Vander-
meersch ; Cass. 3 juni 2009, AR P.08.1732.F, AC 2009, nr. 370.

  (3)  Zie Cass. 13 jan. 2009, AR P.08.0882.N, AC 2009, nr. 23 ; Cass. 3 juni 2009, AR 
P.08.1732.F, AC 2009, nr. 370 ; Cass. 27 okt. 2009, AR P.09.0748.N, AC 2009, nr. 619 ; Cass. 
18 nov. 2009, AR P.09.0958.F, AC 2009, nr. 675, met concl. adv.-gen. Vandermeersch in Pas. 
2009, nr. 675 ; Cass. 9 maart 2011, AR P.10.1299.F, AC 2011, nr. 185.
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Middel 

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 145, 189 en 211 
Wetboek van Strafvordering : met het oordeel dat het gebruik van de 
valse stukken niet heeft geduurd tot de door het openbaar ministerie 
en de met verwijzingsbeschikking van de raadkamer bepaalde datum 
van 1 april 2000, maar wel tot en met 16 januari 2008 verwerpen de appel-
rechters ten onrechte eisers verweer dat de strafvordering voor de hem 
verweten feiten was vervallen door verjaring ; zij gronden het oordeel 
dat het gebruik van de valse stukken tot die datum heeft geduurd op 
de loutere vaststelling dat ingevolge de betwisting van de op 29 april 
2009 en op 5 juni 2009 verstuurde berichten van wijziging van aangifte 
de verschuldigde belastingen nog steeds niet volledig en definitief zijn 
bepaald, zij het dat de vervolging niet kan slaan op feiten daterend 
van na het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van 17 januari 2008 ; de appelrechters steunen zich aldus op feiten die 
dateren van na het verwijzingsarrest en na de door hen in acht genomen 
incriminatieperiode ; zij preciseren bovendien geenszins de concrete 
daden van gebruik in de periode tussen 1 april 2000 en 16 januari 2008 ; 
zodoende verklaren zij de eiser schuldig aan feiten van het gebruik van 
valse stukken gepleegd na 1 april 2000 en derhalve aan feiten waarvoor 
zij niet waren geadieerd en verantwoorden zij hun beslissing niet naar 
recht.

3. De verwijzingsbeslissing van het onderzoeksgerecht maakt bij de 
strafrechter een bepaalde feitelijke gedraging aanhangig. Het staat aan 
de strafrechter om gelet op de bewoordingen van de verwijzingsbeslis-
sing en in het licht van de gegevens van het strafdossier uit te maken 
welke feitelijke gedraging wordt bedoeld en daaraan de juiste omschrij-
ving te geven met inbegrip van de datum of de tijdsperiode. Hij dient 
daarbij zonodig de in de verwijzingsbeslissing voorlopig bepaalde datum 
of tijdsperiode voor de bij hem aanhangige gedraging aan te passen. 

De strafrechter mag de datum of de tijdsperiode echter niet zodanig 
aanpassen dat bij hem een andere feitelijke gedraging wordt aanhangig 
gemaakt dan die welke met de verwijzingsbeslissing werd bedoeld. Boven-
dien moet bij een aanpassing het recht van verdediging van partijen in 
acht worden genomen.

4. Indien de bij de strafrechter met een verwijzingsbeslissing van het 
onderzoeksgerecht aanhangig gemaakte feitelijke gedraging als een 
voortdurend misdrijf is te omschrijven, kan de door de rechter bepaalde 
tijdsperiode voor dit voortdurend misdrijf zich niet uitstrekken na de 
datum van de saisinebepalende verwijzingsbeslissing. 

Dit sluit echter niet uit dat de rechter bij het bepalen van de juiste 
tijdsperiode van de bij hem aanhangige feitelijke gedraging, die als een 
voortdurend misdrijf is omschreven, rekening kan houden met gebeur-
tenissen die zich na de verwijzingsbeschikking hebben voorgedaan, voor 
zover de rechter zich daardoor niet uitspreekt over andere feitelijke 
gedragingen dan die welke regelmatig bij hem zijn aanhangig gemaakt.
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In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het naar recht.

5. De strafrechter bepaalt onaantastbaar de datum of de tijdsperiode 
van de door hem omschreven strafbare gedraging, die de verwijzingsbe-
slissing bij hem heeft aanhangig gemaakt. Het Hof gaat enkel na of de 
rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen 
verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

6. De eiser werd met de telastlegging B, zoals verbeterd door de appel-
rechters wat betreft de opgesomde aanslagjaren, vervolgd voor het 
plegen van valsheid en het gebruik van valse stukken, met het bedrieg-
lijk opzet de werkelijke door de vennootschappen Food Trade Interna-
tional nv (FTI) en International Price sa (IP) verwezenlijkte inkomsten 
en de daaruit voortvloeiende belastbare winst te verdoezelen, derhalve 
de belastbare basis minstens voor de aanslagjaren 1997, 1998 en 1999 op 
bedrieglijke wijze te hebben verminderd teneinde aanzienlijke vennoot-
schapsbelasting te ontduiken.

7. De appelrechters (arrest, r.o. 12-14) oordelen onder meer dat :

— indien bewezen, het gebruik van de valse stukken gebeurde met 
hetzelfde bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden als de valsheid 
zelf ;

— het gebruik van valsheid in geschriften een voortdurend misdrijf is, 
waarvan de verjaring slechts een aanvang neemt op het ogenblik waarop 
de delictuele toestand die door het gebruik werd gecreëerd, heeft opge-
houden te bestaan ;

— het gebruik van valse stukken voortduurt zolang het door de dader 
van de valsheid beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten 
beginhandeling, zonder verzet van zijn kant, het nuttige gevolg heeft 
gehad dat hij ervan verwachtte ;

— de hierbij bedoelde valsheden onder meer tot doel hadden de 
verschuldigde belastingen te ontduiken, dit wil zeggen ze niet te betalen 
of minstens de betaling ervan uit te stellen ;

— het gebruik van de valse stukken dus voortduurt totdat de door de 
valsheid ontdoken belastingen effectief en definitief betaald zijn ;

— op 29 april 2009 berichten van wijziging werden verstuurd aan FTI 
met betrekking tot de aanslagjaren 1997, 1998 en 1999, de fiscale admini-
stratie voor de aanslagjaren 1997 en 1998 de boekhouding heeft verworpen 
en voor het aanslagjaar 1999 de compensatie met vorige verliezen werd 
verworpen ;

— de fiscale administratie op 29 mei 2009 vanwege de raadsman van 
FTI een antwoord van niet-akkoord heeft ontvangen ;

— op 19 februari 2010 opdracht werd gegeven tot inkohiering van de 
vennootschapsbelasting en op 22 februari 2010 de aanslagen met betrek-
king tot deze aanslagjaren uitvoerbaar werden verklaard ;

— er met betrekking tot de aanslagjaren 1997, 1998 en 1999 nog geen 
betaling gebeurde ;

— de vervolging niet kan slaan op feiten vanaf het verwijzingsarrest 
van 17 januari 2008.
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8. Met die redenen passen de appelrechters de voor de telastlegging 
B in acht te nemen tijdsperiode aan, zonder dat zij bij hen een andere 
feitelijke gedraging aanhangig maken dan die welke met de verwij-
zingsbeslissing werd bedoeld. Met de redenen, eensdeels, dat op 29 april 
2009 aan FTI berichten van wijziging werden toegestuurd, op 29 mei 
2009 de administratie een bericht van niet-akkoord heeft ontvangen, op 
19 februari 2010 opdracht werd gegeven tot inkohiering, op 22 februari 
2010 de aanslagen werden uitvoerbaar verklaard en er nog geen beta-
ling gebeurde, en, anderdeels dat de vervolging niet kan slaan op feiten 
vanaf het verwijzingsarrest van 17 januari 2008, oordelen de appelrech-
ters bovendien dat de eiser ook tijdens de periode van 1 april 2000 tot 
en met 16 januari 2008, de valse belastingstukken is blijven gebruiken. 
Aldus verantwoorden zij hun beslissing dat de verjaring van de straf-
vordering voor de feiten der telastlegging B slechts een aanvang neemt 
op 16 januari 2008 en de verjaring van de strafvordering voor het geheel 
van de aan de eiser ten laste gelegde feiten nog niet is bereikt, naar 
recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de 
artikelen 193, 196 en 197 Strafwetboek en de artikelen 449 en 450 WIB92 : 
de appelrechters oordelen ten onrechte dat het gebruik van de valse 
stukken heeft geduurd tot en met 16 januari 2008 ; het gebruik van 
een vals stuk in fiscalibus eindigt wanneer het beoogde doel is bereikt, 
dit is de misleiding van de belastingadministratie met het oog op de 
berekening van de belasting, de ontwijking van die belasting of het 
uitstellen van de verplichting tot betaling van de belasting ; het beoogde 
doel wordt bereikt bij een op de onjuiste aangifte en de valse stukken 
gesteunde onjuiste inkohiering ; de mogelijkheid die de fiscus heeft 
om nadien een aanvullende aanslag te vestigen mag niet in rekening 
worden gebracht ; deze aanvullende aanslag is immers per definitie niet 
gesteund op de door de beklaagde gebruikte stukken ; met het oordeel 
dat het gebruik voortduurt tot en met de vestiging van de aanvullende 
aanslag verwarren de appelrechters eensdeels het nuttig gevolg van het 
delictueel gebruik bestaande uit de geslaagde misleiding van de fiscus 
dat wordt bereikt bij de vestiging van de oorspronkelijke aanslag op 
grond van de onjuiste stukken (doel) en anderdeels het financieel voor-
deel dat uit een onjuiste aanslag voortvloeit en dat bestaat in de niet-
betaling van de verschuldigde belasting (gevolg) ; de beslissing van de 
appelrechters is gesteund op de loutere vaststelling dat in 2009 door de 
fiscus berichten van wijziging van aangifte werden verstuurd en dat die 
berichten en de daaruit voortvloeiende fiscale procedure zich volledig 
na 16 januari 2008 en dus na de incriminatieperiode situeren ; het straf-
baar gebruik van de valse stukken kan dan ook onmogelijk betrekking 
hebben op het gebruik van deze stukken in een fiscale procedure die na 
16 januari 2008 is gesitueerd ; bovendien geven de appelrechters niet aan 
welke daden van gebruik van valse stukken de eiser zou hebben gesteld 
in de periode tussen 1 april 2000 en 16 januari 2008 noch wanneer de belas-
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ting op grond van de beweerde stukken werd ingekohierd en plaatsen 
ze aldus het Hof in de onmogelijkheid de wettigheid van het arrest te 
toetsen.

10. Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens valsheid en het 
gebruik van het valse stuk, begint de verjaring van de strafvorde-
ring voor wat betreft beide misdrijven eerst te lopen vanaf het laatste 
gebruik. Het gebruik duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader 
en zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang het door hem beoogde 
doel niet volledig is bereikt en zolang de hem verweten oorspronkelijke 
handeling, zonder dat hij zich er tegen verzet, het nuttig gevolg blijft 
hebben die hij ervan verwachtte.

11. Met artikel 450 WIB92 bestraft de wetgever de valsheid die tot doel 
heeft de belastingadministratie te misleiden met het oog op de bereke-
ning van de inkomstenbelastingen, deze te ontwijken en de verplichting 
tot betaling ervan uit te stellen. 

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat het gebruik van een vals 
stuk in de zin van artikel 450 WIB92 zijn doel heeft bereikt bij de inko-
hiering en het gebruik op dat ogenblik noodzakelijk ophoudt, faalt het 
dan ook naar recht.

12. Het staat aan de strafrechter om in feite uit te maken of, naarge-
lang het al dan niet verwezenlijkt zijn van het door de dader van het 
misdrijf nagestreefde doel en het nuttig gevolg dat hij van de valse belas-
tingstukken verwachtte, aan het gebruik ervan een einde is gekomen. 
Hij kan daarbij feitelijke gebeurtenissen in aanmerking nemen die zich 
na de verwijzingsbeschikking hebben voorgedaan. Het Hof gaat enkel na 
of de rechter uit zijn vaststellingen naar recht heeft kunnen afleiden dat 
die valsheid al dan niet heeft opgehouden de door de vervalser gewenste 
uitwerking te hebben.

13. De eiser werd met de telastlegging B, zoals verbeterd door de appel-
rechters wat betreft de opgesomde aanslagjaren, vervolgd voor het 
plegen van valsheid en het gebruik van valse stukken, met het bedrieg-
lijk opzet de werkelijke door de vennootschappen FTI nv en IP sa verwe-
zenlijkte inkomsten en de daaruit voortvloeiende belastbare winst te 
verdoezelen, derhalve de belastbare basis minstens voor de aanslagjaren 
1997, 1998 en 1999 op bedrieglijke wijze te hebben verminderd teneinde 
aanzienlijke vennootschapsbelasting te ontduiken.

14. Op grond van de redenen vermeld in het antwoord op het eerste 
onderdeel konden de appelrechters oordelen dat het met de telastleg-
ging B bedoelde gebruik heeft geduurd tot en met 16 januari 2008, dat 
de verjaring van de strafvordering voor die feiten slechts een aanvang 
heeft genomen op die datum en dat de verjaring van de strafvordering 
voor het geheel van de aan de eiser ten laste gelegde feiten nog niet is 
bereikt. Met de redenen, eensdeels, dat op 29 april 2009 aan FTI berichten 
van wijziging werden toegestuurd, op 29 mei 2009 de administratie een 
bericht van niet-akkoord heeft ontvangen, op 19 februari 2010 opdracht 
werd gegeven tot inkohiering, op 22 februari 2010 de aanslagen werden 
uitvoerbaar verklaard en er nog geen betaling gebeurde, en, anderdeels 
dat de vervolging niet kan slaan op feiten vanaf het verwijzingsarrest 
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van 17 januari 2008, oordelen de appelrechters bovendien dat de eiser ook 
tijdens de periode van 1 april 2000 tot en met 16 januari 2008, de valse 
belastingstukken is blijven gebruiken. Aldus verantwoorden zij hun 
beslissing naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

15. 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.

26 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : 
de heer Verbist.

N° 131

2o kamer — 26 februari 2013
(P.12.1809.N)

oNderZoek IN StraFZakeN. — BIJZoNdere opSporINGSmethodeN. — 
oBSerVatIe. — SteLSeLmatIGe oBSerVatIe. — oBSerVatIe door GeSpecIaLI-
Seerde eeNhedeN.

Uit artikel 47sexies, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
volgt dat er ook sprake is van een observatie als bedoeld in deze wetsbepa-
ling, wanneer er een stelselmatige waarneming is van personen, hun aanwe-
zigheid en gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen, uitge-
voerd door de gespecialiseerde eenheden van de federale politie.

(d.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 oktober 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

ARREST-2013-02.indb   528 29/11/13   14:19



N° 131 - 26.2.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 529

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 47sexies, § 1, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt dat er slechts sprake 
is van een stelselmatige observatie als deze de door de wet bepaalde 
duur overschrijdt en daarenboven uitgevoerd wordt met technische 
middelen ; er is ook sprake van stelselmatige observatie in de zin van de 
vermelde wetsbepaling, wanneer deze uitgevoerd wordt door gespeciali-
seerde eenheden van de federale politie.

2. Artikel 47sexies, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring bepaalt : 

 “Observatie in de zin van dit wetboek is het stelselmatig waarnemen 
door een politieambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezig-
heid of gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen.

Een stelselmatige observatie in de zin van dit wetboek is een observatie 
van meer dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet-opeen-
volgende dagen gespreid over een periode van een maand, een observatie 
waarbij technische hulpmiddelen worden aangewend, een observatie 
met een internationaal karakter, of een observatie uitgevoerd door de 
gespecialiseerde eenheden van de federale politie.”

3. Uit deze wetsbepalingen volgt dat er ook sprake is van een observatie 
als bedoeld in deze wetsbepaling, wanneer er een stelselmatige waar-
neming is van personen, hun aanwezigheid en gedrag, of van bepaalde 
zaken, plaatsen of gebeurtenissen, uitgevoerd door de gespecialiseerde 
eenheden van de federale politie.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het 
arrest van 27 maart 2012 van het hof van beroep, correctionele kamer, 
die met toepassing van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering de 
kamer van inbeschuldigingstelling gelast van de controle overeenkom-
stig artikel 235ter van dat wetboek, melding maakt van een observatie op 
23 mei 2005 door de diensten van de CGSU-POSA, dat de vordering van het 
openbaar ministerie met verwijzing naar dat arrest eveneens melding 
maakt van die observatie uitgevoerd door dezelfde dienst en dat de eiser 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat er op 
23 mei 2005 een observatie geweest is door de diensten van de DSU-POSA. 
Hieruit volgt dat de uitvoering van een observatie door een gespeciali-
seerde dienst van de federale politie, zijnde de CGSU-POSA of de DSU-
POSA, niet alleen in het debat was voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling, maar ook een twistpunt was over het bestaan van een observatie 
als bedoeld in artikel 47sexies, § 1, Wetboek van Strafvordering.

5. Het arrest kon derhalve het bestaan van een observatie als bedoeld 
in dat artikel 47sexies, § 1, Wetboek van Strafvordering niet uitsluiten 
zonder tevens vast te stellen dat er geen stelselmatige waarneming is 
geweest door de gespecialiseerde dienst van de federale politie.

6. Het arrest oordeelt : “De politie-acties die werden ondernomen op 
23 mei 2005 tot 19 augustus 2005 waren geen operaties in de zin van de 
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artikelen 47sexies of 47octies van het Wetboek van Strafvordering, want 
er is geen sprake geweest van stelselmatig waarnemen door een poli-
tieambtenaar van één of meerdere personen, van hun aanwezigheid of 
gedrag, of van bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen, gedurende 
meer dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet-opeenvol-
gende dagen gespreid over een periode van een maand, waarbij tech-
nische middelen werden aangewend (observatie) (…)”. Met die redenen 
stelt het arrest evenwel niet vast dat er geen stelselmatige waarneming 
geweest is door een gespecialiseerde dienst van de federale politie. Aldus 
is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

7. Het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, 
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 Gent, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

26 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, eerste 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Meese (bij de balie te Gent).

N° 132

2o kamer — 26 februari 2013
(P.13.0299.N)

1o oNderZoek IN StraFZakeN. — oNderZoek VaN de reGeLmatIGheId VaN 
de procedUre. — artIkeL 235bis wetBoek VaN StraFVorderING. — rechter 
dIe Na VerwIJZING door het oNderZoekSGerecht UItSpraak doet oVer eeN 
VerZoek tot VoorLopIGe INVrIJheIdSteLLING. — toepaSSeLIJkheId.

2o rechtBaNkeN. — StraFZakeN. — StraFVorderING. — rechter dIe Na 
VerwIJZING door het oNderZoekSGerecht UItSpraak doet oVer eeN VerZoek 
tot VoorLopIGe INVrIJheIdSteLLING. — oNderZoek VaN de reGeLmatIGheId VaN 
de procedUre. — artIkeL 235bis wetBoek VaN StraFVorderING. — toepaS-
SeLIJkheId.

3o VoorLopIGe hechteNIS. — VoorLopIGe INVrIJheIdSteLLING. — 
opdracht VaN de rechter. — GreNZeN.

4o VoorLopIGe hechteNIS. — oNmIddeLLIJke aaNhoUdING. — 
VerZoek tot VoorLopIGe INVrIJheIdSteLLING. — opdracht VaN de rechter. 
— GreNZeN.
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1o en 2o Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering is enkel van toepassing 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet tijdens het 
gerechtelijk onderzoek of in het kader van de regeling van de rechtspleging ; 
die wetsbepaling is niet van toepassing voor de rechter die, na verwijzing 
door het onderzoeksgerecht, uitspraak doet met toepassing van de arti-
kelen 27, § 1, 2o, en 34, § 3, Voorlopige Hechteniswet.

3o en 4o De rechter die overeenkomstig artikel 27, § 1, Voorlopige Hechte-
niswet oordeelt over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, heeft niet 
de wettigheid van de vrijheidsberovende titel te onderzoeken, maar enkel na 
te gaan of de voorwaarden voor de handhaving van de voorlopige hechtenis 
vervuld zijn  (1).

(S.)

arreSt.

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 februari 2013. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING VaN het hoF

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

Tweede middel 

3. Het middel voert schending aan van artikel 235bis, § 1 en § 2, Wetboek 
van Strafvordering : het arrest onderzoekt de regelmatigheid van de 
procedure niet ; de eiser heeft in zijn verzoekschrift en zijn conclusie 
aangevoerd dat de vrijheidsberovende titel ongeldig diende verklaard te 
worden vermits hij gesteund is op een arrest dat nietig dient verklaard 
te worden ; het thans bestreden arrest weigert hierover uitspraak te 
doen.

4. Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering is enkel van toepassing 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet tijdens 
het gerechtelijk onderzoek of in het kader van de regeling van de rechts-
pleging. Die wetsbepaling is niet van toepassing voor de rechter die, na 
verwijzing door het onderzoeksgerecht, uitspraak doet met toepassing 
van de artikelen 27, § 1, 2°, en 34, § 3, Voorlopige Hechteniswet.

Voor het overige staat het de rechter die overeenkomstig artikel 27, 
§ 1, Voorlopige Hechteniswet oordeelt over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling, niet de wettigheid van de vrijheidsberovende titel te 
onderzoeken, maar enkel na te gaan of de voorwaarden voor de handha-
ving van de voorlopige hechtenis vervuld zijn.

  (1)  Zie Cass. 25 juli 1990, AR 8467, AC 1989-90, 1417.
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Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar 
recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

26 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Partoens (bij de balie te Tongeren).

N° 133
2o kamer — 27 februari 2013

(P.12.1656.F)

1o cheqUe. — VaLSheId IN GeSchrIFteN. — haNdeLSGeSchrIFteN. — BeSchermd 
GeSchrIFt. — GeVoLG.

2o VaLSheId eN GeBrUIk VaN VaLSe StUkkeN. — VaLSheId IN 
GeSchrIFteN. — haNdeLSGeSchrIFteN. — cheqUe. — BeSchermd GeSchrIFt. — 
GeVoLG.

1o en 2o Een cheque is een handelsgeschrift dat het vermoeden van betrouw-
baarheid geniet waardoor hij in de categorie van de beschermde geschriften 
valt, omdat de persoon die hem ontvangt de erop voorkomende vermeldingen 
niet kan controleren ; het feit dat de certifiëring ervan die niet vergezeld is 
van gegevens op grond waarvan kan worden aangenomen dat de cheque 
van een bank uitgaat, informatie is die kan worden nagegaan, ontneemt de 
cheque zijn hoedanigheid van beschermd geschrift niet  (1). (Artt. 193, 196 
en 197, Strafwetboek)

(H. t. Total Belgium n.v.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 12 september 2012.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie Cass. 13 dec. 1976, AC 1977, I, 413 ; T. aFSchrIFt en V.-A. de BraUwere, Manuel 
de droit pénal financier, Kluwer, 2001, 210 ; J. SpreUteLS, Fr. roGGeN en E. roGer FraNce, 
Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, 227 ; A. de NaUw, Initiation au droit pénal, Kluwer, 
2008, 33, nr. 64, en 44, nr. 92 ; A. weyemBerGh en L. keNNeS, Droit pénal spécial, dl. I., 
Anthemis, 2011, 211, nr. 348.
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II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

Middel

Het middel voert aan dat de appelrechters, door de eiser schuldig te 
verklaren aan valsheid in geschriften, het begrip door de wet beschermd 
geschrift hebben miskend en hun motiveringsplicht hebben verzuimd.

Een cheque is een handelsgeschrift dat het vermoeden van waarachtig-
heid geniet waardoor hij in de categorie van de beschermde geschriften 
valt, omdat de persoon die hem ontvangt de erop voorkomende vermel-
dingen niet kan controleren. Het feit dat de waarmerking ervan, zonder 
gegevens op grond waarvan kan worden aangenomen dat de cheque van 
een bank uitgaat, verifieerbare informatie is, ontneemt de cheque zijn 
hoedanigheid van beschermd geschrift niet.

Het arrest vermeldt dat de verweerster wegens betalingsachterstand 
van de eiser de betaling had geëist van aardolieleveringen met gecerti-
ficeerde cheques te overhandigen aan de leverancier. Het wijst er verder 
op dat de eiser niet betwist dat hij vijf cheques heeft uitgeschreven 
met op elk daarvan de eigenhandige vermelding “gewaarborgd voor het 
bedrag van …” gevolgd door het bedrag in letters en cijfers, ofschoon hij 
nooit naar zijn bank is gegaan voor het beweerde waarborgen van die 
cheques. Het verduidelijkt voorts dat de leverancier, op het ogenblik 
van de levering en dus van de overhandiging van de cheques, onmogelijk 
kan nagaan of de vermeldingen waarheidsgetrouw zijn, aangezien alleen 
de bank, dus een derde en niet de geadresseerde van de cheques, daartoe 
in staat is.

Met die overwegingen, die antwoorden op het door de eiser voorge-
dragen verweermiddel, omkleden de appelrechters hun beslissing regel-
matig met redenen en verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 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.

27 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Dister (bij de balie 
te Luik).
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N° 134

2o kamer — 27 februari 2013
(P.12.1698.F)

1o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — recht op eeN eerLIJke BehaNdeLING VaN de Zaak. 
— NIet-oNtVaNkeLIJkheId VaN de StraFVorderING oF VaN de UItoeFeNING 
erVaN. — Voorwaarde.

2o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — eerLIJke BehaNdeLING VaN de Zaak. — StraF-
ZakeN. — doSSIer. — VerdwIJNING VaN StUkkeN. — oNderZoek VaN de teLaSt-
LeGGINGeN. — pLIcht VaN de rechter. — recht VaN VerdedIGING.

3o recht VaN VerdedIGING. — StraFZakeN. — doSSIer. — VerdwIJ-
NING VaN StUkkeN. — oNderZoek VaN de teLaStLeGGINGeN. — pLIcht VaN de 
rechter.

4o caSSatIe. — VerNIetIGING. omVaNG. — StraFZakeN. — StraFVorde-
rING. — BekLaaGde eN Verdachte. — VeroordeLING. — eerSte rechter heeFt 
GeeN oNtZettING VaN rechteN UItGeSprokeN. — GeeN eeNparIGheId. — StraF-
VerZwarING. — oNwettIGheId. — GeVoLG.

5o caSSatIe. — VerNIetIGING. omVaNG. — StraFZakeN. — StraFVorde-
rING. — BekLaaGde eN Verdachte. — VeroordeLING. — VerBeUrdVerkLarING 
NIet door de eerSte rechter UItGeSprokeN. — GeeN eeNparIGheId. — StraF-
VerZwarING. — oNwettIGheId. — GeVoLG.

6o oNderZoekSrechter. — VerNIeLING oF VerdwIJNING VaN StUkkeN Na 
BeëINdIGING VaN het GerechteLIJk oNderZoek. — doSSIer opNIeUw SameNGe-
SteLd. — opeNBaar mINISterIe. — BeVoeGdheId.

7o opeNBaar mINISterIe. — VerNIeLING oF VerdwIJNING VaN StUkkeN Na 
BeëINdIGING VaN het GerechteLIJk oNderZoek. — doSSIer opNIeUw SameNGe-
SteLd. — BeVoeGdheId.

8o rechteN VaN de meNS. — VerdraG rechteN VaN de meNS. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — recht op eeN eerLIJke BehaNdeLING VaN de Zaak. 
— StraFZakeN. — VerNIeLING oF VerdwIJNING VaN StUkkeN Na BeëINdIGING 
VaN het GerechteLIJk oNderZoek. — doSSIer opNIeUw SameNGeSteLd door het 
opeNBaar mINISterIe.

1o De niet-ontvankelijkheid van de strafvordering of van de uitoefening ervan 
is de sanctie die is gesteld op omstandigheden waardoor de strafvordering 
niet kan worden ingesteld of voortgezet met eerbiediging van het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak  (1).

2o en 3o Het recht van verdediging vereist dat de vervolgde persoon, in de regel, 
voor de rechter niet alleen alle gegevens vrij kan tegenspreken die op regel-
matige wijze tegen hem worden aangevoerd, maar ook dat hij alle gunstige 
elementen of excepties à décharge kan doen gelden ; geen enkele wetsbepa-
ling of algemeen rechtsbeginsel verbiedt de rechter evenwel om uitspraak te 

  (1)  Zie M. FraNchImoNt en A. JacoBS, “Quelques réflexions sur l’irrecevabilité de 
l’ action publique”, in Liber amicorum H.D. Bosly, Die Keure, 2009, 197 en 198.
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doen op grond van een dossier waarin bepaalde stukken ontbreken, voor 
zover hij met dat feit rekening houdt als dat volgens hem, de facto, de vrije 
en volledige uitoefening van het recht van verdediging kan belemmeren  (1). 
(Art. 6, EVRM ; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdedi-
ging)

4o en 5o De vernietiging die wordt uitgesproken omdat het hof van beroep, 
zonder te vermelden dat het met eenparigheid van stemmen uitspraak heeft 
gedaan, aan de door de eerste rechter opgelegde straffen een verbeurdver-
klaring en de ontzetting uit de in artikel 31 van het Strafwetboek opgesomde 
rechten heeft toegevoegd, beperkt zich tot die beschikkingen  (2). 

6o en 7o Buiten het geval waarin een correctioneel of crimineel dossier in 
de loop van het gerechtelijk onderzoek is vernield of verdwenen, behoort 
de opdracht om het vernielde of verdwenen dossier volledig of gedeeltelijk 
opnieuw samen te stellen niet tot de taken van de onderzoeksrechter ; aange-
zien het openbaar ministerie waakt over de regelmatigheid van de dienst 
van de hoven en rechtbanken, behoort het in de regel tot zijn opdracht om 
in dat geval de ontbrekende stukken te vervangen. (Art. 140, Gerechtelijk 
Wetboek ; Artt. 521 tot 524, Wetboek van Strafvordering)

8o Uit het enkele feit dat het openbaar ministerie en niet de onderzoeksrechter 
een dossier opnieuw heeft samengesteld waarvan de stukken na de beëindi-
ging van het gerechtelijk onderzoek waren verdwenen, kan geen miskenning 
van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak worden afgeleid, 
gewaarborgd bij artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele vrijheden. (Art. 6.1, EVRM)

(S. t. d. e.a. ; h. t. d. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 12 september 2012.

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

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

II. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van M. S.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvordering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1)  Zie Cass. 3 feb. 2006, AR D.04.0018.F, AC 2006, nr. 73.
  (2)  Zie R. decLercq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, nr. 955.
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Tweede middel

Het middel verwijt het arrest dat het de niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering niet afleidt uit het feit dat het strafdossier na diefstal 
of het verlies ervan slechts gedeeltelijk, met toepassing van de arti-
kelen 521 tot 524 Wetboek van Strafvordering, weer kon worden samen-
gesteld, ten koste van zijn recht van verdediging. Het oefent bovendien 
kritiek uit op de bewijswaarde van de door het arrest zowel ten aanzien 
van de partijen als van derden in aanmerking genomen gegevens uit het 
beroepen vonnis, dat kracht van gewijsde heeft ten aanzien van de mede-
beklaagden die geen hoger beroep hebben ingesteld.

De niet-ontvankelijkheid van de strafvordering of van de uitoefening 
ervan is de sanctie die is gesteld op omstandigheden waardoor de straf-
vordering niet kan worden ingesteld of voortgezet met eerbiediging van 
het recht op een eerlijk proces.

Het recht van verdediging vereist dat de vervolgde persoon, in de 
regel, voor de rechter niet alleen alle gegevens die op regelmatige wijze 
tegen hem worden aangevoerd, vrij kan tegenspreken maar ook dat hij 
alle gunstige elementen of excepties ten ontlaste kan doen gelden. Geen 
enkele wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel verbiedt de rechter 
evenwel om uitspraak te doen op grond van een dossier waarvan bepaalde 
stukken ontbreken, voor zover hij met dat feit rekening houdt als dat 
volgens hem de vrije en volledige uitoefening van het recht van verdedi-
ging kan belemmeren.

Nadat het arrest heeft vastgesteld dat het dossier op de griffie van het 
hof van beroep was ontvreemd, vlak voor de rechtszitting die aanvan-
kelijk voor het onderzoek van de zaak was vastgesteld, oordeelt het dat 
het openbaar ministerie, dat heeft toegezien op de wedersamenstelling 
van het strafdossier, niets heeft verwaarloosd om de loyaliteit van de 
rechtspleging te waarborgen.

Het arrest stelt vervolgens vast dat de eiser voor elk van de hem ten 
laste gelegde misdrijven, voor het hof van beroep heeft aangevoerd dat 
het stuk ontbrak waarin zijn schuld wordt vastgesteld.

Om te verhelpen aan het feit dat bepaalde stukken zijn verdwenen, 
hebben de appelrechters weliswaar de bewijswaarde aangevoerd van de 
in het beroepen vonnis vervatte gegevens, dat kracht van gewijsde heeft 
ten aanzien van de medebeklaagden die geen hoger beroep hebben inge-
steld. Zij verduidelijken evenwel dat die gegevens betrekking hadden op 
de gegevens van het onderzoek en verklaren dat zij elke bewijswaarde 
afwijzen van de redenen waarin de overtuiging van de eerste rechter wordt 
uitgedrukt. Het hof van beroep vermeldt ook dat het de strafvordering 
alleen wilde beoordelen op grond van de regelmatig overgelegde stukken 
en bewijselementen waarover de partijen tegenspraak hadden gevoerd.

Het arrest beslist aldus naar recht dat de slechts gedeeltelijke weder-
samenstelling van het dossier het recht op een eerlijk proces niet onher-
roepelijk in het gedrang heeft gebracht en dat de strafvordering ontvan-
kelijk is.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B. Cassatieberoep van N. B. T. H.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvordering

Tweede middel

De eiser verwijt het arrest dat het de strafvordering ontvankelijk 
verklaart ofschoon het dossier slechts gedeeltelijk opnieuw is samenge-
steld en dit door het openbaar ministerie is gebeurd, wat niet dezelfde 
garanties biedt als wanneer dit door een onderzoeksrechter was gedaan.

Buiten het te dezen niet toepasselijke geval waarin een correctioneel of 
crimineel dossier in de loop van het gerechtelijk onderzoek is vernield of 
zoekgeraakt, behoort, overeenkomstig de artikelen 521 tot 524 Wetboek 
van Strafvordering, de opdracht om het vernielde of verdwenen dossier 
volledig of gedeeltelijk opnieuw samen te stellen niet tot de in dat 
wetboek omschreven taken van de onderzoeksrechter.

Aangezien het openbaar ministerie krachtens artikel 140 Gerechtelijk 
Wetboek waakt over de regelmatigheid van de dienst van de hoven en 
rechtbanken, dient het, in de regel, in dat geval zich te gelasten met de 
vervanging van de ontbrekende stukken.

Uit het enkele feit dat het dossier, waarvan de stukken na de beëin-
diging van het gerechtelijk onderzoek waren verdwenen, door het open-
baar ministerie en niet door de onderzoeksrechter opnieuw werden 
samengesteld, kan geen miskenning van het recht op een eerlijk proces, 
zoals gewaarborgd bij artikel 6 EVRM, worden afgeleid.

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het bij de uitspraak over de straf-

vordering tegen M. S., hem veroordeelt tot verbeurdverklaring van de 
opbrengst van de verkoop van het meubilair van de woning in de Gabriel-
lestraat 37 te Sint-Genesius-Rode en tot ontzetting, gedurende tien jaar, 
uit de rechten vermeld in artikel 31, 1°, Strafwetboek.

Vernietigt het arrest in zoverre het op de strafvordering tegen N. B. T. 
H., uitspraak doet over het geheel van de straf en over de bijdrage aan 
het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke geweld-
daden.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt M. S. tot vier vijfde van de kosten van zijn cassatieberoep, 

N. B. T. H. tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het 
overige gedeelte ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen. 

27 februari 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-
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generaal. — Advocaten : de heer Clément de Cléty (bij de balie te Brussel), 
de heer Kayijuka (bij de balie te Brussel), de heer Himpler (bij de balie 
te Brussel) en de heer Lemal (bij de balie te Brussel).

N° 135

1o kamer — 28 februari 2013
(C.12.0066.F)

1o BeSLaG. — BewareNd BeSLaG. — BewareNd BeSLaG oNder derdeN. — 
Voorwaarde. — oNderhaNdS StUk. — BeGrIp.

2o BeSLaG. — BewareNd BeSLaG. — BewareNd BeSLaG oNder derdeN. — 
Voorwaarde. — oNderhaNdS StUk. — BeGrIp. — Staat VaN hoNorarIa VaN eeN 
adVocaat.

3o adVocaat. — BewareNd BeSLaG. — Voorwaarde. — oNderhaNdS StUk. — 
Staat VaN hoNorarIa.

1o Het onderhandse stuk op grond waarvan een bewarend beslag onder derden 
kan worden gelegd zonder toelating van de beslagrechter, is het stuk dat de 
schuldeiser reeds bezit en waaruit zijn schuldvordering blijkt  (1). (Art. 1445, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

2o en 3o De staat van honoraria die een advocaat aan zijn cliënt toestuurt, is 
op zich geen onderhands stuk. (Art. 1445, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(h. t. B.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gerichte tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 1 februari 2011.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeLeN

De eiser voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als 
volgt.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1413 en 1445, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt voor recht dat de op 23 juni 2003 lastens de eiser gelegde 
bewarende beslagen onder derden regelmatig waren, verwerpt zijn tegen 

  (1)   Cass. 5 april 1991, AR 7104, AC 1990-91, nr. 409.
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de verweerster ingestelde vordering tot schadevergoeding en veroordeelt 
hem in de kosten, om alle redenen die hier als volledig weergegeven 
worden beschouwd, en meer bepaald om de volgende redenen :

 “(De verweerster) heeft op 23 juni 2003, lastens (de eiser), onder de 
naamloze vennootschap Fortis Bank en onder de curator in het faillisse-
ment, mr. A. C., bewarend derdenbeslag gelegd op 12.178,76 euro, d.i. haar 
kosten- en honorariastaat voor verschillende prestaties als advocaat.

Na advies van de “commission consultative des honoraires” van 3 juli 
2003 werd het bedrag van de kosten en honoraria teruggebracht tot 
3.325,66 euro.

(De verweerster) sluit zich aan bij dat advies.
(…) Iedere schuldeiser kan, op grond van onderhandse stukken, onder 

een derde bewarend beslag leggen op de bedragen of zaken die deze 
aan zijn schuldenaar verschuldigd is (artikel 1445 van het Gerechtelijk 
Wetboek).

Een honorariumnota van een advocaat moet, in de zin van dat artikel, 
als een onderhands stuk worden beschouwd.

De honorariumnota voldoet te dezen aan de voorwaarden van 
artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek. De schuldvordering inzake 
honoraria – hoewel het bedrag ervan betwist wordt door de schuldenaar 
– is zeker, vaststaand en opeisbaar.

(De verweerster) toont aan dat het niet om een spoedeisend geval gaat 
(artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek). Buiten het bedrag waarop 
bewarend beslag is gelegd onder de naamloze vennootschap Fortis Bank, 
had de schuldenaar, die failliet was, geen andere goederen waarop beslag 
kon worden gelegd en het actief was ruim onvoldoende.

(…) De bewarende beslagen onder derden waren bijgevolg regelmatig 
op datum van 23 juni 2003.

Het hoger beroep is dus gegrond. De beslagen zijn niet tergend of foutief. 
Het bestreden vonnis wordt gewijzigd, in zoverre het (de verweerster) uit 
dien hoofde veroordeelt tot betaling van schadevergoeding”.

Grieven

Artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere schuld-
eiser in spoedeisende gevallen aan de rechter toelating kan vragen om 
op de voor beslag vatbare goederen van zijn schuldenaar bewarend beslag 
te leggen.

Artikel 1445, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk 
iedere schuldeiser op grond van authentieke of onderhandse stukken, bij 
gerechtsdeurwaarder, onder een derde bewarend beslag kan leggen op de 
bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is, bevat 
aldus een uitzondering op de regel van de voorafgaande toelating van de 
rechter.

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat het bewarend beslag dat 
zonder voorafgaande beschikking van de rechter onder derden wordt 
gelegd, slechts regelmatig is wanneer de schuldeiser over een authen-
tieke of onderhandse akte beschikt.
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Eerste onderdeel

De eiser heeft in zijn tweede aanvullende conclusie en syntheseconclusie 
in hoger beroep aangevoerd dat de verweerster “de litigieuze beslagen op 
23 juni 2003 heeft gelegd op grond van een kosten- en honorariastaat (…) 
die zij heeft opgemaakt op 4 december 2000 in het kader van een geschil 
tussen de (eiser) en de provincie Brabant en die, destijds, meteen werd 
betwist” ; dat het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 
1 april 2009 terecht heeft beslist dat die “kosten- en honorariastaat, die 
a fortiori werd betwist door de (eiser), niet kon dienen om, zonder toela-
ting van de beslagrechter, bewarend beslag onder derden te leggen” ; dat 
hoewel “niet-betwiste facturen een onderhandse akte uitmaken in de zin 
van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek, (…) de kosten- en honora-
riastaat van (de verweerster) niet (…) kan worden gelijkgesteld met een 
factuur in de zin van artikel 25 van het Wetboek van Koophandel”, aange-
zien de verweerster “geen koopman is” en “de betrekking (…) tussen de 
advocaat en zijn cliënt geenszins een handelsbetrekking is in de zin van 
het Wetboek van Koophandel” ; dat die staat “niet uitgaat van de (eiser)” 
en “onmiddellijk werd betwist (…), ook wat de kosten betreft”.

Het arrest, dat beslist dat “de honorariumnota van een advocaat 
beschouwd moet worden als een onderhands stuk in de zin van (artikel 1445 
van het Gerechtelijk Wetboek)”, zonder te antwoorden op het middel waarin 
werd aangevoerd dat de honorariumnota niet van de eiser uitging en dus 
niet gelijkgesteld kon worden met een factuur, aangezien de partijen geen 
kooplieden waren en die nota daarenboven was betwist, is niet regelmatig 
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel

Het onderhandse stuk dat bedoeld wordt in artikel 1445 van het Gerech-
telijk Wetboek, is het stuk dat de schuldeiser reeds bezit en waaruit zijn 
schuldvordering blijkt. Dat stuk moet de schuldenaar kunnen binden, 
doordat het ofwel van hem uitgaat, ofwel mede door hem is opgemaakt, 
ofwel door hem is aanvaard.

De kosten- en honorariastaat van een advocaat is, a fortiori wanneer 
hij betwist wordt, geen onderhandse akte in de zin van artikel 1445, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest, dat beslist dat een kosten- en honorariastaat die door een 
advocaat is opgemaakt, zelfs wanneer hij betwist wordt, een onderhands 
stuk uitmaakt in de zin van artikel 1445, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, schendt die bepaling alsook artikel 1413 van datzelfde 
wetboek, door te beslissen dat het zonder voorafgaande toelating van de 
rechter gelegde bewarend beslag regelmatig is.

III. BeSLISSING VaN het hoF

Beoordeling

Tweede onderdeel

Luidens artikel 1445, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan 
iedere schuldeiser op grond van authentieke of onderhandse stukken 
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bij gerechtsdeurwaarder, onder een derde, bewarend beslag leggen op de 
bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is.

Het onderhandse stuk op grond waarvan, overeenkomstig de laatstge-
noemde bepaling, een bewarend beslag onder derden kan worden gelegd 
zonder toelating van de beslagrechter, is het stuk dat de schuldeiser 
reeds bezit en waaruit zijn schuldvordering blijkt.

De staat van honoraria die een advocaat aan zijn cliënt toestuurt, is 
op zich geen onderhands stuk in de zin van die bepaling.

Het arrest, dat beslist dat een honorariumnota van een advocaat 
een onderhands stuk is in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk 
Wetboek, schendt die bepaling.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere middelen of van 

het eerste onderdeel van het eerste middel, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat “de bewa-

rende beslagen die [de verweerster] lastens [de eiser] onder derden heeft 
doen leggen, op die datum regelmatig waren”, en in zoverre het uitspraak 
doet over de kosten van de twee aanleggen.

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.

28 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Mahieu.

N° 136

1o kamer — 28 februari 2013
(C.12.0279.F)

1o derdeNVerZet. — VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. — aaNhaNGIGmakING 
VaN de Zaak BIJ de rechter. — daGVaardING aaN aLLe partIJeN. — BeGrIp.

2o FaILLISSemeNt, FaILLISSemeNtSakkoord eN GerechteLIJk 
akkoord. — rechtSpLeGING. — VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. — 
derdeNVerZet. — aaNhaNGIGmakING VaN de Zaak BIJ de rechter. — daGVaar-
dING aaN aLLe partIJeN. — BeGrIp.

3o derdeNVerZet. — VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. — rechtSmIddeL 
teGeN eeN VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. — aaNhaNGIGmakING VaN de Zaak 
BIJ de rechter. — daGVaardING aaN aLLe partIJeN. — GeFaILLeerde. — 
hoedaNIGheId om op te tredeN. — GeVoLG.
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4o FaILLISSemeNt, FaILLISSemeNtSakkoord eN GerechteLIJk 
akkoord. — rechtSpLeGING. — VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. — 
derdeNVerZet. — rechtSmIddeL teGeN eeN VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. 
— aaNhaNGIGmakING VaN de Zaak BIJ de rechter. — daGVaardING aaN aLLe 
partIJeN. — GeFaILLeerde. — hoedaNIGheId om op te tredeN. — GeVoLG.

5o VorderING IN rechte. — VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. — derdeN-
VerZet –rechtSmIddeL teGeN eeN VoNNIS VaN FaILLIetVerkLarING. — aaNhaN-
GIGmakING VaN de Zaak BIJ de rechter. — daGVaardING aaN aLLe partIJeN. 
— GeFaILLeerde. — hoedaNIGheId om op te tredeN. — GeVoLG.

1o en 2o De gefailleerde is partij bij het vonnis van faillietverklaring. (Art. 1125, 
eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek ; Art. 14, tweede lid, Faillis-
sementswet 1997)

3o, 4o en 5o Aangezien de gefailleerde de hoedanigheid heeft om alleen in 
rechte op te treden wanneer zijn belangen strijdig zijn met die van de boedel, 
heeft de curator niet de hoedanigheid om hem te vertegenwoordigen in een 
procedure die betrekking heeft op een rechtsmiddel dat is ingesteld tegen 
een vonnis van faillietverklaring en moet de gefailleerde persoonlijk bij de 
zaak betrokken worden ; bijgevolg is het derdenverzet tegen een vonnis van 
faillietverklaring, dat niet tegen de gefailleerde gericht is, niet ontvankelijk. 
(Art. 1125, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek ; Art. 14, tweede 
lid, Faillissementswet 1997)

(B. t. cook & co B.V.B.a. e.a.)

arreSt (vertaling).

I. rechtSpLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 13 januari 2012.

Raadheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. caSSatIemIddeL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING VaN het hoF

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

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 14, tweede lid, Faillissementswet van 8 augustus 
1997 kan tegen ieder vonnis van faillietverklaring derdenverzet worden 
gedaan door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn geweest.

Volgens artikel 1125, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek wordt 
derdenverzet, met dagvaarding aan alle partijen, gebracht voor de rechter 
die de bestreden beslissing heeft gewezen en wordt het derdenverzet bij 
niet-nakoming van de in dat artikel gestelde regels niet toegelaten.

De gefailleerde is partij bij het vonnis van faillietverklaring.
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Aangezien de gefailleerde de hoedanigheid heeft om alleen in rechte 
op te treden wanneer zijn belangen strijdig zijn met die van de boedel, 
heeft de curator niet de hoedanigheid om hem te vertegenwoordigen in 
een procedure die betrekking heeft op een rechtsmiddel dat is ingesteld 
tegen een vonnis van faillietverklaring en moet de gefailleerde persoon-
lijk bij de zaak betrokken worden.

Bijgevolg is het derdenverzet tegen een vonnis van faillietverklaring, 
dat niet tegen de gefailleerde gericht is, niet ontvankelijk.

Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt in zoverre naar recht.
Aangezien de beslissing waarbij de vordering niet-ontvankelijk wordt 

verklaard voor het overige naar recht wordt verantwoord door de tever-
geefs bekritiseerde reden dat het derdenverzet tegen een vonnis van fail-
lietverklaring niet ontvankelijk is omdat het niet tegen de gefailleerde 
is gericht, heeft het onderdeel, dat niet tot cassatie kan leiden, geen 
belang en is het dus niet ontvankelijk.

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

28 februari 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en 
mevr. Geinger.
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Aanranding van eerbaarheid 
en verkrachting. — Aanran-
ding van eerbaarheid. — Be-
standdelen. — Aanranding 
onder dwang van de seksu-
ele integriteit. — Ernst van 
de handeling. 362

Aanranding van eerbaarheid 
en verkrachting. — Aanran-
ding van eerbaarheid. — Be-
standdelen. — Opzettelijk 
bestanddeel. 362

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Meesters. Aangestelden. 
— Verkeersongeval. — Vor-
dering van de werknemer 
tegen de werkgever wegens 
burgerlijke aansprakelijk-
heid. — Vrijstelling. 443

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Zaken. — Bewaarder. — 
Aansprakelijkheid. — Doel 
van het vermoeden. 443

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Samenloop van 
aansprakelijkheid. — Alge-
meen. — Arbeidsongeval. — 
Verkeersongeval. — Fouten 
begaan door een derde en de 
werkgever. — Veroordeling 
in solidum t.a.v. de getrof-
fene. — Vordering tot vrij-
waring van de derde tegen de 
werkgever. — Omvang. 443

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Samenloop van 
aansprakelijkheid. — Alge-
meen. — Zaken. — Gebrek. 
— Bewaarder. — Aansprake-
lijkheid. — Gebrek veroor-
zaakt door de fout van een 
derde. — Verhaal van de be-
waarder. — Draagwijdte. 443

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Schade. — 
Begrip. Vormen. — Bena-
deelde. — Voordeel. — Scha-
devergoeding. — Bedrag. 
— Toerekening. 317

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Schade. — 
Beoordelingsbevoegdheid. 
Raming. Peildatum. — Eu-
ropese Unie. — Europese 
Gemeenschappen. — Amb-
tenaren. — Slachtoffer. — 
Schade. — Herstel. — Ver-
goeding. — Artikelen 1382 
en 1383 B.W. — Artikel 73 
van het statuut van de Eu-
ropese ambtenaren. — Cu-
mulatie. — Grenzen. 373

Advocaat. — Bewarend beslag. 
— Voorwaarde. — Onder-
hands stuk. — Staat van ho-
noraria. 538

Advocaat. — Keuze van woon-
plaats in het kantoor van de 
raadsman. — Bijkomende 
lastgeving bovenop de last-
geving ad litem. — Einde 
van de lastgeving ad litem. 
— Uitwerking. 519

Advocaat. — Keuze van woon-
plaats in het kantoor van 
de raadsman. — Uitwer-
king. 518

Apotheker. — Tucht. — Sanc-
ties. — Evenredigheid. 
— Toetsing. — Artikel 3 
EVRM. — Draagwijdte. 509

Arbeidsongeval. — Aanspra-
kelijkheid. — Werknemer. 
Werkgever. — Verkeerson-
geval. — Vordering van de 
werknemer tegen de werk-
gever wegens burgerlijke 
aansprakelijkheid. — Vrij-
stelling van aansprakelijk-
heid. 443

Arbeidsovereenkomst. — Al-
gemeen. — Geneeskunde. 
— Paramedisch beroep. — 
Technoloog medisch labora-
torium– Uitoefeningsvoor-
waarden. — Reglementering 
van de arbeidsverhoudin-
gen. — Onderscheid. 336

Arbeidsovereenkomst. — Be-
grip. Bestaansvereisten. 
Vorm. — Begrip en bestaans-
vereisten. — Gezagsverhou-
ding. — Begrip.  336

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Algemeen. — Inbreuk op 
de reglementering van de 
arbeidsverhoudingen. — 
Nietigheid. — Uitwerking. 
— Tegenstelbaarheid. — 
Draagwijdte. 336

Arts. — Ziekenhuizen. — Lo-
nen. — Honoraria. — Sys-
teem van centrale inning. 
— Medische raad. — Hier-
voor opgerichte vereniging 
zonder winstoogmerk. — 
Lastgeving. — Omvang. — 
Grenzen. — Bankrekening. 
— Opening. 368

Bankwezen. Kredietwezen. 
Spaarwezen. — Bankverrich-
tingen. — Arts. — Zieken-
huizen. — Lonen. — Honora-
ria. — Systeem van centrale 
inning. — Medische raad. — 
Hiervoor opgerichte vereni-
ging zonder winstoogmerk. 
— Lastgeving. — Omvang. 
— Grenzen. — Bankreke-
ning. — Opening. 368

Bankwezen. Kredietwezen. 
Spaarwezen. — Bankverrich-
tingen. — Zichtrekening. — 
Overeenkomst. — Aard. — 
Voorwerp. 369

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Verjaring. — 
Stuiting. — Schulderken-
ning. — Vrijwillige hande-
ling. — Draagwijdte. 450

Belasting. — Gelijkheid in-
zake belastingen. — Onder-
scheid volgens verschillende 
categorieën van belasting-
plichtigen. — Belastingre-
glement ingegeven ter com-
pensatie van de hinder en 
overlast. — Vereiste verant-
woording. 462

INHOUDSOPGAVE
(Pagina’s 311 tot 543)
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Beslag. — Bewarend beslag. 
— Bewarend beslag onder 
derden. — Voorwaarde. — 
Onderhands stuk. — Begrip. 
— Staat van honoraria van 
een advocaat. 538

Beslag. — Bewarend beslag. — 
Bewarend beslag onder der-
den. — Voorwaarde. — On-
derhands stuk. — Begrip. 538

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Algemeen. — Keuze 
van woonplaats in het 
kantoor van de raadsman. 
— Bijkomende lastgeving 
bovenop de lastgeving ad 
litem. — Einde van de last-
geving ad litem. — Uitwer-
king. 519

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Algemeen. — Keuze 
van woonplaats in het kan-
toor van de raadsman. — 
Uitwerking. 518

Bevoegdheid en aanleg. — 
Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid. — Volstrekte 
bevoegdheid (Materiële. 
Persoonlijke). — Materiële 
bevoegdheid. — Bepaling. — 
Wijze. 496

Bevoegdheid en aanleg. — 
Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid. — Volstrekte 
bevoegdheid (Materiële. 
Persoonlijke). — Vrederech-
ter. — Gemeentelijke retri-
butie. — Voorwaarden. 496

Bewijs. — Burgerlijke za-
ken. — Bewijslast. Beoor-
delingsvrijheid. — Aanne-
mer. — Onderaannemer. 
— Betaling. — Inhoudingen. 
— RSZ. — Vrijstelling. — 
Voorwaarden. — Bewijs. — 
Bewijslast. 466

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Bewijsvoering. — Aan-
nemer. — Onderaannemer. 
— Betaling. — Inhoudingen. 
— RSZ. — Vrijstelling. — 
Bewijs. — Voorwerp. — Ge-
gevensbank. 466

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Misbruik 
van vertrouwen. — Door de 
beklaagde betwiste overeen-

komst. — Toepasselijke be-
wijsregels. 472

Burgerlijke rechtsvordering. 
— Artikel 4 V.T.Sv. — 
Strafvordering. — Afzon-
derlijk voor de burgerlijke 
rechter ingestelde bur-
gerlijke rechtsvordering. 
— Schorsing van de bur-
gerlijke rechtsvordering. — 
Verantwoording. — Uitwer-
kingen. 375

Burgerlijke rechtsvordering. — 
Artikel 4 V.T.Sv. — Straf-
vordering. — Afzonderlijk 
voor de burgerlijke rech-
ter ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering. — Schor-
sing van de burgerlijke 
rechtsvordering. — Voor-
waarden. 375

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Algemeen. — 
Strafzaken. — Hoger be-
roep. — Hoger beroep aange-
tekend buiten de wettelijke 
termijn. — Overmacht. — 
Onaantastbare beoordeling 
door de rechter. — Margi-
nale toetsing. 417

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Algemeen. — 
Strafzaken. — Strafvervol-
ging. — Bepaling van de 
datum of de tijdsperiode 
van het misdrijf. — Onaan-
tastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Gevolg. 
— Marginale toetsing. 521

Cassatie. — Bevoegdheid van het 
hof. — Algemeen. — Strafza-
ken. — Strafvervolging. — 
Gebruik van valse stukken. 
— Bepaling van de duur van 
het gebruik. — Onaantast-
bare beoordeling door de 
feitenrechter. — Gevolg. — 
Marginale toetsing. 522

Cassatie. — Vernietiging. 
Omvang. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Be-
klaagde en verdachte. — 
Veroordeling. — Eerste 
rechter heeft geen ontzet-
ting van rechten uitgespro-
ken. — Geen eenparigheid. 
— Strafverzwaring. — On-
wettigheid. — Gevolg. 534

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Strafzaken. — Straf-
vordering. — Beklaagde en 
verdachte. — Veroordeling. 
— Verbeurdverklaring niet 
door de eerste rechter uitge-
sproken. — Geen eenparig-
heid. — Strafverzwaring. — 
Onwettigheid. — Gevolg. 534

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Personen door of 
tegen wie cassatieberoep 
kan of moet worden inge-
steld. — Eisers en verweer-
ders. — Openbaar ministe-
rie. — Rechtsvordering van 
ambtswege. — Voorwaar-
den. — Openbare orde. — Be-
grip. 377

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Vormen. — Vorm 
en termijn van betekening 
en/of neerlegging. — Beroep. 
— Betekening. — Onregel-
matigheid. — Belang van de 
verweerder. — Aantasting. 
— Weerslag. — Ontvanke-
lijkheid. 368

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Nieuw middel. 
— Begrip.  336

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Onaantast-
bare beoordeling door de 
feitenrechter. — Misdrijven. 
— Eenheid van opzet.  405

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Algemeen. — Middel 
dat de schending van een 
mondelinge richtlijn van 
het Openbaar Ministerie 
aanvoert. — Ontvankelijk-
heid. 423

Cheque. — Valsheid in ge-
schriften. — Handelsge-
schriften. — Beschermd ge-
schrift. — Gevolg. 532

Derdenverzet. — Vonnis van 
faillietverklaring. — Aan-
hangigmaking van de zaak 
bij de rechter. — Dagvaar-
ding aan alle partijen. — Be-
grip. 541

Derdenverzet. — Vonnis  
van faillietverklaring. — 
Rechts  middel tegen een 
vonnis van faillietverkla-
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ring. — Aanhangigmaking 
van de zaak bij de rechter. 
— Dagvaarding aan alle 
partijen. — Gefailleerde. — 
Hoedanigheid om op te tre-
den. — Gevolg. 541

Douane en accijnzen. — Ac-
cijnzen. — Invordering. — 
Toepasselijke reglemente-
ring. 510

Douane en accijnzen. — Dou-
ane. — Communautair dou-
anevervoer. — Verordening 
222/77 van 13 december 1976. 
— Toepassingsgebied. 510

Douane en accijnzen. — Ver-
volging van een strafrech-
telijke overtreding. — Ad-
ministratie der douane en 
accijnzen. — Beslag. — Vor-
dering tot vrijgave. — Bur-
gerlijke rechter. — Be-
voegdheid. 486

Europees aanhoudingsbevel. 
— Overlevering. — Voor-
waarde dat de persoon na 
berechting wordt terugge-
zonden naar de uitvoerende 
lidstaat. — Toepassings-
voorwaarde. 354

Europees aanhoudingsbevel. — 
Tenuitvoerlegging gevraagd 
aan België. — Dwingende 
weigeringsgrond. — Minder-
jarigheid. — Leeftijd van de 
strafrechtelijke bekwaam-
heid. — Feiten gepleegd 
vóór de leeftijd van achttien 
jaar. 366

Europees aanhoudingsbevel. — 
Tenuitvoerlegging gevraagd 
aan België. — Dwingende 
weigeringsgrond. — Minder-
jarigheid. — Leeftijd van de 
strafrechtelijke bekwaam-
heid. — Feiten gepleegd 
vóór de leeftijd van achttien 
jaar. 366

Europese Unie. — Algemeen. — 
Europese Gemeenschappen. 
— Ambtenaar. — Slachtof-
fer. — Schade. — Herstel. 
— Vergoeding. — Artike-
len 1382 en 1383 BW. — Ar-
tikel 73 van het statuut van 
de Europese ambtenaren. — 
Cumulatie. — Grenzen. 373

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gerechtelijk ak-
koord. — Wet Continuïteit 
Ondernemingen. — Reorga-
nisatieplan. — Homologatie. 
— Vonnis. — Categorieën 
van schuldeisers. — Gedif-
ferentieerde behandeling. — 
Voorwaarden. 377

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk 
akkoord. — Misdrijven in 
verband met faillissement, 
bedrieglijk onvermogen. — 
Al te kostelijke middelen 
om zich geld te verschaffen. 
— Bijzondere verbeurdver-
klaring. — Uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoor-
delen. — Begrip. — Onbe-
taald gebleven schuld. 358

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk 
akkoord. — Misdrijven in 
verband met faillissement, 
bedrieglijk onvermogen. — 
Verduistering van activa. — 
 Begrip. 358

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Rechtspleging. 
— Vonnis van faillietver-
klaring. — Derdenverzet. 
— Aanhangigmaking van de 
zaak bij de rechter. — Dag-
vaarding aan alle partijen. 
— Begrip. 541

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Rechtspleging. 
— Vonnis van faillietver-
klaring. — Derdenverzet. 
— Rechtsmiddel tegen een 
vonnis van faillietverkla-
ring. — Aanhangigmaking 
van de zaak bij de rechter. 
— Dagvaarding aan alle 
partijen. — Gefailleerde. — 
Hoedanigheid om op te tre-
den. — Gevolg. 542

Gemeenschaps- en gewestbelas-
tingen. — Vlaams Gewest. 
— Leegstandsheffing. — 
Betwisting. — Taak van de 
rechter. 460

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Belas-

tingverordening. — Beginsel 
van gelijkheid. — Verschil 
in behandeling. — Verant-
woording. — Lokalisatie. 
— Belastingverordening. — 
Dossier. — Administratief 
dossier. 489

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Ge-
meentebelastingen. — Be-
lastingreglement ingegeven 
ter compensatie van de hin-
der en overlast. — Verenig-
baarheid met de gelijkheid 
inzake belastingen. — Ver-
eisten. 462

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Ge-
meentebelastingen. — Vre-
derechter. — Retributie. 
— Wettigheidscontrole. — 
Gevolg. 496

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99). 
— Artikel 11. — Niet-discri-
minatie in het genot van de 
aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden. — Be-
grip. 462

Grondwet 1994 (art. 100 tot 
einde). — Artikel 172. — Ge-
lijkheid inzake belastingen. 
— Begrip. 462

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99). 
— Artikel 10. — Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet. 
— Begrip. 462

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 22. 
— Bescherming van het pri-
véleven. — Verwerking van 
persoonsgegevens. — Ver-
antwoordelijke voor de ver-
werking. — Verplichtingen. 
— Voorwerp. — Doel. 439

Grondwet. — rondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 22. 
— Bescherming van het 
privéleven. — Verwerking 
van persoonsgegevens. — 
Verantwoordelijke voor de 
verwerking. — Verzoek om 
inlichtingen door een na-
tuurlijke persoon. — Infor-
matieplicht. — Inhoud. 439

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 159. — Vrederechter. — 
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Retributie. — Wettigheids-
controle. — Gevolg. 496

Handelsregister. — Kruispunt-
bank van ondernemingen. 
— Onderneming. — Inschrij-
ving. — Vordering in rechte. 
— Gesteund op andere ac-
tiviteit dan ingeschrevene. 
— Niet vallend onder inge-
schreven maatschappelijk 
doel. — Gevolg. — Ontvan-
kelijkheid. 403

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Principaal be-
roep. Vorm. Termijn. — 
Termijn. — Hoger beroep 
aangetekend buiten de wet-
telijke termijn. — Over-
macht. — Voorwaarde. 417

Indeplaatsstelling. — Aanspra-
kelijkheid buiten overeen-
komst. — Samenloop van 
aansprakelijkheid. — Za-
ken. — Gebrek. — Bewaar-
der. — Aansprakelijkheid. 
— Gebrek veroorzaakt door 
de fout van een derde. — 
Verhaal van de bewaarder. 
— Omvang. 443

Inkomstenbelasting. — Allerlei. 
— Artikel 450 WIB92. — Fis-
cale valsheid. — Begrip. 521

Inkomstenbelastingen. — Aller-
lei. — Belastingambtenaren. 
— Verhoor in een andere 
hoedanigheid dan die van 
getuige. — Sanctie. — Nie-
tigheid van de akte van de 
rechtspleging. — Omvang. 
— Mededeling van stukken 
aan de speurders.  432

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Bezwaar. 
— Betwiste belastingschuld. 
— Onmogelijkheid tot in-
vordering. — Verjaring. — 
Schorsing. 455

Inkomstenbelastingen. — Rech-
ten, tenuitvoerlegging en 
voorrechten van de schatkist. 
— Belastingschuld. — In-
vordering. — Verjaring. 
— Schorsing. — Bezwaar-
schrift. — Gevolg. 455

Jacht. — Waals Gewest. — 
Wildbeheer. — Overtre-

ding met betrekking tot 
de niet-naleving van een 
afschotplan. — Jachtraad. 
— Strafrechtelijke verant-
woordelijkheid. 356

Laster en eerroof. — Laster. — 
Bestanddelen. — Opzettelijk 
bestanddeel. — Kwaadwil-
ligheid. — Begrip. 481

Lastgeving. — Artsen. — Zie-
kenhuizen. — Lonen. — Ho-
noraria. — Systeem van 
centrale inning. — Medische 
raad. — Hiervoor opgerichte 
vereniging zonder winstoog-
merk. — Lastgeving. — Om-
vang. — Grenzen. — Bankre-
kening. — Opening. 368

Lastgeving. — Keuze van 
woonplaats in het kantoor 
van de raadsman. — Bijko-
mende lastgeving bovenop 
de lastgeving ad litem. — 
Einde van de lastgeving ad 
litem. — Uitwerking. 519

Lastgeving. — Keuze van 
woonplaats in het kantoor 
van de raadsman. — Uitwer-
king. 518

Lastgeving. — Lasthebber. 
— Fout of nalatigheid. — 
Fout of nalatigheid die de 
lastgever bindt. — Voor-
waarde. 417

Misbruik van vertrouwen. — 
Door de beklaagde betwiste 
overeenkomst. — Toepasse-
lijke bewijsregels. 472

Misbruik van vertrouwen. — 
Faillissement. — Verduis-
tering van activa. — Be-
grip. 358

Misbruik van vertrouwen. 
— Misbruik van vennoot-
schapsgoederen. — Begrip. — 
Gebruik door de bestuurder 
van vennootschapsgoederen 
in zijn eigen belang. 358

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. Eenheid van opzet. — 
Begrip. — Belaging. 481

Misdrijf. — Algemeen. Be-
grip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van op-
zet. — Eenheid van opzet. — 

Beoordeling. — Feitenrech-
ter.  405

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. Eenheid van opzet. — 
Eenheid van opzet. — Fei-
tenrechter. — Collectief 
misdrijf. — Vorige veroor-
deling. — Eindbeslissing. — 
Bewijs. 434

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. Eenheid van opzet. — 
Eenheid van opzet. — Fei-
tenrechter. — Collectieve 
misdrijven. — Reeds met 
andere afzonderlijke beslis-
singen bestrafte misdrijven. 
— Verwijzing naar elk van 
die straffen. — Verboden sa-
menvoeging van straffen. — 
Begrip. 435

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. Eenheid van opzet. — 
Materieel bestanddeel. — 
Objectief verstorend gedrag. 
— Beoordelingscriteria. 481

Misdrijf. — Soorten. — Aflo-
pend. Voortgezet. Voort-
durend misdrijf. — Voort-
durend misdrijf. — Begrip. 
— Stedenbouw. — Niet-
vergund gebruik. — Strij-
dig met bestemmingsvoor-
schriften. — Aard.  405

Misdrijf. — Soorten. — Aflo-
pend. Voortgezet. Voortdu-
rend misdrijf. — Voortdurend 
misdrijf. — Verwijzings-
beslissing. — Vermelding 
van de tijdsperiode van het 
misdrijf. — Aanpassing van 
de tijdsperiode door de fei-
tenrechter. — Aanpassing 
gesteund op gebeurtenissen 
die zich na de verwijzingsbe-
slissing hebben voorgedaan. 
— Voorwaarde. 521

Misdrijf. — Soorten. — Af-
lopend. Voortgezet. 
Voortdurend misdrijf. 
— Voortdurend misdrijf. 
— Verwijzingsbeslissing. 
— Vermelding van de tijds-
periode van het misdrijf. — 
Aanpassing van de tijdspe-
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riode door de feitenrechter. 
— Grens. 521

Misdrijf. — Toerekenbaar-
heid. — Rechtspersonen. — 
Niet-vervolging van zaak-
voerders van rechtspersoon. 
— Strafrechtelijke verant-
woordelijkheid van rechts-
persoon. 478

Nationaliteit. — Verkrijging 
van de Belgische natio-
naliteit. — Vreemdeling. 
— Belgische echtgenoot. — 
Verklaring van nationali-
teitskeuze. — Vereiste van 
samenleven. — Begrip. 507

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Bur-
gerlijke zaken. — Overeen-
komst. — Overeenkomst 
intuitu personae. — Pre-
contractuele fase. — Geen 
inlichtingen over één van 
de medecontractanten. — 
Fout.  332

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Huiszoeking. — Ogenblik 
van uitvoering. — Adres 
van uitvoering. — Bestaan 
van ernstige aanwijzingen 
dat het misdrijf daar werd 
gepleegd. — Bestaan van 
ernstige aanwijzingen dat 
er zich daar bewijsstukken 
bevinden. 420

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Mis-
drijven. — Eenheid van op-
zet.  405

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Hoger be-
roep. — Hoger beroep aange-
tekend buiten de wettelijke 
termijn. — Overmacht. 417

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Strafvervol-
ging. — Bepaling van de da-
tum of de tijdsperiode van 
het misdrijf. — Gevolg 521

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Strafvervol-
ging. — Gebruik van valse 
stukken. — Bepaling van 

de duur van het gebruik. — 
Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Ge-
volg. 522

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Verzoek tot 
heropening van het debat. 
— Beoordeling van de nood-
zaak of raadzaamheid. 415

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporingsme-
thoden. — Observatie. — 
Stelselmatige observatie. 
— Observatie door gespecia-
liseerde eenheden. 528

Onderzoek in strafzaken. — 
Huiszoeking. — Bevel tot 
huiszoeking. — Bevel ver-
leend op basis van ano-
nieme onbevestigde inlich-
tingen. — Regelmatigheid. 
— Bestaanbaarheid met de 
artikelen 6 en 8 EVRM. — 
Bestaanbaarheid met het 
recht van verdediging. 420

Onderzoek in strafzaken. — 
Huiszoeking. — Bevel tot 
huiszoeking. — Ernstige 
aanwijzingen dat het te 
onderzoeken misdrijf werd 
gepleegd. — Begrip. — Ano-
nieme inlichtingen. — Be-
vestiging door voorafgaand 
politieonderzoek. 420

Onderzoek in strafzaken. — 
Huiszoeking. — Bevel tot 
huiszoeking. — Motivering. 
— Begrip. — Doel. 420

Onderzoek in strafzaken. — 
Onderzoek van de regelma-
tigheid van de procedure. 
— Artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering. — 
Rechter die na verwijzing 
door het onderzoeksgerecht 
uitspraak doet over een 
verzoek tot voorlopige in-
vrijheidstelling. — Toepas-
selijkheid. 530

Onderzoek in strafzaken. — On-
derzoeksgerechten. — On-
derzoek van de regelma-
tigheid van de procedure. 
— Stukken die nietige ver-
meldingen bevatten. — Ge-
volg. 480

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Onderzoek van 
de regelmatigheid van de 
procedure. — Stukken die 
nietige vermeldingen bevat-
ten. — Gevolg. 480

Onderzoeksgerechten. — Raad-
kamer. — Beschikking tot 
buitenvervolgingstelling. — 
Gevolg. — Draagwijdte. 505

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Overschrijding van de re-
delijke termijn. — Passend 
rechtsherstel. — Wijze. 473

Onderzoeksgerechten. — Uitle-
vering. — Tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhou-
ding. — Politiek misdrijf. — 
Begrip. — Draagwijdte.  427

Onderzoeksrechter. — Huiszoe-
king. — Bevel tot huiszoe-
king. — Bevel verleend op 
basis van anonieme onbe-
vestigde inlichtingen. — Re-
gelmatigheid. — Bestaan-
baarheid met de artikelen 6 
en 8 EVRM. — Bestaanbaar-
heid met het recht van ver-
dediging. 420

Onderzoeksrechter. — Huiszoe-
king. — Bevel tot huiszoe-
king. — Ernstige aanwijzin-
gen dat het te onderzoeken 
misdrijf werd gepleegd. — 
Begrip. — Anonieme inlich-
tingen. — Bevestiging door 
voorafgaand politieonder-
zoek. 420

Onderzoeksrechter. — Huiszoe-
king. — Bevel tot huiszoe-
king. — Motivering. — Be-
grip. — Doel. 420

Onderzoeksrechter. — Taalge-
bruik. — Onderzoeksrechter 
te Brussel. — Burgerlijke 
partijstelling. — Inverden-
kinggestelde woonachtig in 
het Nederlands taalgebied. 
— Taal waarin de akte dient 
gesteld. 433

Onderzoeksrechter. — Ver-
nieling of verdwijning van 
stukken na beëindiging van 
het gerechtelijk onderzoek. 
— Dossier opnieuw samen-
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gesteld. — Openbaar minis-
terie. — Bevoegdheid. 534

Ontucht en prostitutie. — Ar-
tikel 379 Strafwetboek. — 
Eens anders driften. — Be-
grip.  426

Openbaar ministerie. — 
Rechtsvordering van ambts-
wege. — Artikel 138bis 
Gerechtelijk Wetboek. — 
Voorwaarden. — Openbare 
orde. — Begrip. 377

Openbaar ministerie. — Ver-
nieling of verdwijning van 
stukken na beëindiging van 
het gerechtelijk onderzoek. 
— Dossier opnieuw samen-
gesteld. — Bevoegdheid. 534

Overeenkomst. — Bestandde-
len. — Voorwerp. — Over-
eenkomst intuitu personae. 
— Precontractuele fase. — 
Geen inlichtingen over één 
van de medecontractanten. 
— Fout. — Onaantastbare 
beoordeling van de feiten-
rechter.  332

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— Tussen partijen. — Ver-
zekeringen. — Landverze-
kering. — Niet-verplichte 
burgerlijke aansprakelijk-
heidsverzekering. — Brand-
verzekering. — Gebouw. 
— Broer en zus, mede-eige-
naars. — Tussenkomst van 
de verzekeraar. — Omvang. 
— Grenzen.  328

Politiek misdrijf. — Begrip. — 
Draagwijdte. — Uitlevering. 
— Onderzoeksgerecht. — 
Tenuitvoerlegging van het 
bevel tot aanhouding. 427

Privéleven (bescherming van). 
— Verwerking van persoons-
gegevens. — Verantwoorde-
lijke voor de verwerking. 
— Verplichtingen. — Voor-
werp. — Doel. 439

Privéleven (bescherming van). 
— Verwerking van persoons-
gegevens. — Verantwoorde-
lijke voor de verwerking. 
— Verzoek om inlichtingen 
door een natuurlijke per-

soon. — Informatieplicht. — 
Inhoud. 439

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Dossier. — 
Verdwijning van stukken. 
— Onderzoek van de telast-
leggingen. — Plicht van de 
rechter. 534

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Onderzoek in 
strafzaken. — Huiszoeking. 
— Bevel tot huiszoeking. — 
Bevel verleend op basis van 
anonieme onbevestigde in-
lichtingen. 420

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Rech-
ter die na verwijzing door 
het onderzoeksgerecht uit-
spraak doet over een ver-
zoek tot voorlopige invrij-
heidstelling. — Onderzoek 
van de regelmatigheid van 
de procedure. — Artikel 
235bis Wetboek van Straf-
vordering. — Toepasselijk-
heid. 530

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Ver-
wijzingsbeslissing. — Ver-
melding van de datum of 
tijdsperiode van het mis-
drijf. — Aanpassing van de 
datum of de tijdsperiode 
door de feitenrechter. — 
Voorwaarden. 521

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Voort-
durend misdrijf. — Verwij-
zingsbeslissing. — Vermel-
ding van de tijdsperiode van 
het misdrijf. — Aanpassing 
van de tijdsperiode door de 
feitenrechter. — Aanpassing 
gesteund op gebeurtenissen 
die zich na de verwijzingsbe-
slissing hebben voorgedaan. 
— Voorwaarde. 521

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Voort-
durend misdrijf. — Verwij-
zingsbeslissing. — Vermel-
ding van de tijdsperiode van 
het misdrijf. — Aanpassing 
van de tijdsperiode door de 
feitenrechter. — Grens. 521

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 

Artikel 13. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Over-
schrijding van de redelijke 
termijn. — Passend rechts-
herstel. — Onderzoeksge-
recht. — Regeling van de 
rechtspleging. — Wijze. 473

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Strafzaken. — Strafvor-
dering. — Overschrijding 
van de redelijke termijn. 
— Passend rechtsherstel. — 
Onderzoeksgerecht. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Wijze. 473

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Huis-
zoeking. — Bevel tot huis-
zoeking. — Bevel verleend op 
basis van anonieme onbeves-
tigde inlichtingen. 420

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 8. — Bescherming 
van het privéleven. — Ver-
werking van persoonsgege-
vens. — Verantwoordelijke 
voor de verwerking. — Ver-
zoek om inlichtingen door 
een natuurlijke persoon. 
— Informatieplicht. — In-
houd. 440

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 8. — Huiszoeking. 
— Bevel tot huiszoeking. 
— Bevel verleend op basis 
van anonieme onbevestigde 
inlichtingen. 420

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 3. — Apotheker. 
— Tucht. — Sancties. — 
Evenredigheid. — Toetsing. 
— Draagwijdte. 509

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. — Vernieling of 
verdwijning van stukken na 
beëindiging van het gerech-
telijk onderzoek. — Dossier 
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opnieuw samengesteld door 
het openbaar ministerie. 534

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Eerlijke behandeling van 
de zaak. — Strafzaken. — 
Dossier. — Verdwijning van 
stukken. — Onderzoek van 
de telastleggingen. — Plicht 
van de rechter. — Recht van 
verdediging. 534

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Niet-ontvankelijkheid van 
de strafvordering of van de 
uitoefening ervan. — Voor-
waarde. 534

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 8. — Bescherming 
van het privéleven. — Ver-
werking van persoonsgege-
vens. — Verantwoordelijke 
voor de verwerking. — Ver-
plichtingen. — Voorwerp. — 
Doel. 439

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Strafzaken. 
— Artikel 4 V.T.Sv. — Straf-
vordering. — Afzonderlijk 
voor de burgerlijke rech-
ter ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering. — Schor-
sing van de burgerlijke 
rechtsvordering. — Voor-
waarden. 375

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Strafzaken. 
— Burgerlijke rechtsvorde-
ring. — Artikel 4 V.T.Sv. 
— Strafvordering. — Af-
zonderlijk voor de burger-
lijke rechter ingestelde bur-
gerlijke rechtsvordering. 
— Schorsing van de bur-
gerlijke rechtsvordering. — 
Verantwoording. — Uitwer-
kingen. 375

Rechterlijke organisatie. — 
Burgerlijke zaken. — Rechts-
college. — Samenstelling. — 
Anders samengestelde zetel. 
— Principe van hervatting 
van de debatten ab initio. — 

Afstand van de toepassing 
van de regel van artikel 779 
Gerechtelijk Wetboek door 
partijen. — Geldigheid. 500

Rechterlijke organisatie. — 
Burgerlijke zaken. — Rechts-
college. — Samenstelling. 
— Beslissing. — Heropening 
van het debat. — Bepaald 
onderwerp. — Voortzetting. 
— Latere beslissing over de 
vordering. — Wettigheid. — 
Voorwaarde. 500

Retributie. — Gemeentelijke 
retributie. — Vrederechter. 
— Bevoegdheid. — Voor-
waarden. 496

Retributie. — Vrederechter. — 
Wettigheidscontrole. — Ge-
volg. 496

Sociale zekerheid. — Algemeen. 
— RSZ. — Schuldvordering. 
— Aard. 378

Sociale zekerheid. — Algemeen. 
— Wet Continuïteit Onder-
nemingen. — Reorganisatie-
plan. — Homologatie. — Ca-
tegorieën van schuldeisers. 
— RSZ. — Gedifferentieerde 
behandeling. — Sociale ze-
kerheidsschuld. — Vermin-
dering. 378

Sociale zekerheid. — Werkne-
mers. — Aannemer. — On-
deraannemer. — Betaling. 
— Inhoudingen. — RSZ. 
— Vrijstelling. — Bewijs. 
— Voorwerp. — Gegevens-
bank. 466

Sociale zekerheid. — Werkne-
mers. — Aannemer. — On-
deraannemer. — Betaling. 
— Inhoudingen. — RSZ. — 
Vrijstelling. — Voorwaar-
den. — Bewijs. — Bewijs-
last. 466

Staat. — Sociale zekerheid. 
— Algemeen. — RSZ. — 
Schuldvordering van de 
RSZ. — Aard. 378

Stedenbouw. — Bouwvergun-
ning. — Afgewerkt gebouw. 
— Inrichtingswerkzaamhe-
den. — Vergunningsplicht. 
— Gevolg. 387

Stedenbouw. — Ruimtelijke 
ordening. plan van aanleg. 
— Niet-vergund gebruik. — 
Strijdig met bestemmings-
voorschriften. — Misdrijf. 
— Aard. — Voortdurend 
misdrijf. 405

Stedenbouw. — Ruimtelijke 
ordening. plan van aanleg. 
— Plan van aanleg. — Niet-
vergund gebruik. — Strij-
dig met gewestplanbestem-
ming. — Recreatiegebied. 
— Strafbaarheid. — Gevolg. 
— Stakingsbevel. 405

Stedenbouw. — Sancties. — 
Stakingsbevel. — Aard. — 
Doel.  405

Stedenbouw. — Sancties. — 
Stakingsbevel. — Toepas-
singsgebied. — Gebouw op-
gericht zonder vergunning. 
— Gebruik. 387

Stedenbouw. — Sancties. — Sta-
kingsbevel. — Vordering tot 
opheffing. — Rechtbank van 
eerste aanleg. — Voorzitter. 
— Beoordelingsbevoegdheid. 
— Opdracht.  395

Stedenbouw. — Sancties. — 
Stakingsbevel. — Vordering 
tot opheffing. — Rechter. — 
Beoordelingsbevoegdheid. 
— Opdracht.  387

Stedenbouw. — Sancties. — Sta-
kingsbevel. — Wettigheid. 
— Toetsing. — Rechter. — 
Bestaan van stedenbouw-
kundige inbreuk. — Beoor-
deling. 395

Straf. — Andere straffen. — 
Bijzondere verbeurdver-
klaring. — Uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoor-
delen. — Begrip. — Misdrij-
ven in verband met faillis-
sement. — Al te kostelijke 
middelen om zich geld te 
verschaffen. — Onbetaald 
gebleven schuld. 358

Straf. — Samenloop. — Ge-
scheiden berechting. — 
Eenheid van opzet. — Fei-
tenrechter. — Collectieve 
misdrijven. — Reeds met 
afzonderlijke beslissin-
gen bestrafte misdrijven. 
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— Verwijzing naar elk van 
die straffen. — Verboden sa-
menvoeging van straffen. — 
Begrip. 435

Strafvordering. — Belasting-
ambtenaren. — Verhoor in 
een andere hoedanigheid 
dan die van getuige. — 
Sanctie. — Nietigheid van 
de akte van de rechtsple-
ging. — Omvang. — Mede-
deling van stukken aan de 
speurders. 432

Taalgebruik. — Gerechtsza-
ken (wet 15 juni 1935). — In 
eerste aanleg. — Strafza-
ken. — Onderzoeksrechter 
te Brussel. — Burgerlijke 
partijstelling. — Inverden-
kinggestelde woonachtig in 
het Nederlands taalgebied. 
— Taal waarin de akte dient 
gesteld. 433

Uitlevering. — Europees aan-
houdingsbevel. — Tenuit-
voerlegging gevraagd aan 
België. — Dwingende wei-
geringsgrond. — Minderja-
righeid. — Leeftijd van de 
strafrechtelijke bekwaam-
heid. — Feiten gepleegd 
vóór de leeftijd van achttien 
jaar. 366

Uitlevering. — Europees aan-
houdingsbevel. — Tenuit-
voerlegging gevraagd aan 
België. — Dwingende wei-
geringsgrond. — Minderja-
righeid. — Leeftijd van de 
strafrechtelijke bekwaam-
heid. — Feiten gepleegd 
vóór de leeftijd van achttien 
jaar. 366

Uitlevering. — Europees aan-
houdingsbevel. — Voor-
waarde dat de persoon na 
berechting wordt terugge-
zonden naar de uitvoerende 
lidstaat. — Toepassings-
voorwaarde. 354

Uitlevering. — Onderzoeksge-
recht. — Tenuitvoerlegging 
van het bevel tot aanhou-
ding. — Politiek misdrijf. — 
Begrip. — Draagwijdte. 427

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Duur van het 
gebruik. — Onaantastbare 

beoordeling door de fei-
tenrechter. — Criteria ter 
beoordeling. — Feitelijke 
gebeurtenissen die zich na 
de verwijzingsbeschikking 
hebben voorgedaan. — Wet-
tigheid. 522

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Duur van het 
gebruik. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. — Gevolg. 521

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Duur van het ge-
bruik. — Voorwaarden. 521

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Fiscale valsheid. 
— Artikel 450 WIB92. — Be-
grip. 521

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Gebruik van 
valse stukken. — Duur. — 
Voorwaarden. 474

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Valsheid in 
geschriften. — Handels-
geschriften. — Cheque. 
— Beschermd geschrift. — 
Gevolg. 532

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Verjaring. — 
Aanvang van de verjarings-
termijn. 521

Vereniging van boosdoeners. 
— Bestanddelen. — Georga-
niseerde vereniging. — Ge-
organiseerd karakter van de 
bende. — Begrip. — Occasio-
neel overleg. 484

Vereniging van boosdoeners. 
— Bestanddelen. — Georga-
niseerde vereniging. — Ge-
organiseerd karakter van de 
bende. — Begrip. 484

Verjaring. — Belastingzaken. 
— Schorsing. — Bezwaar-
schrift inzake inkomsten-
belastingen. — Betwiste 
belastingschuld. — Onmo-
gelijkheid tot invordering. 
— Gevolg. 455

Verjaring. — Belastingzaken. 
— Stuiting. — Schulderken-
ning. — Vrijwillige hande-
ling. — Draagwijdte. 450

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Stuiting. — Stuiting 
van de verjaring van de vor-
dering tot schadevergoeding 
ten gevolge van een beroep 
tot vernietiging bij de Raad 
van State. 311

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Burgerlijke rechtsvordering 
volgend uit een misdrijf. — 
Raadkamer. — Beschikking 
tot buitenvervolgingstel-
ling. — Gevolg. — Draag-
wijdte. 505

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Allerlei. — 
Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Aanvang van de 
verjaringstermijn. 521

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Onroerend goed. — 
Overdracht. — Beëindiging 
van de verzekeringsover-
eenkomst op verzoek van de 
verzekeringnemer-overdra-
ger. — Tegenwerpelijkheid 
aan de overnemer. 322

Verzekeringen. — Landverze-
kering. — Niet-verplichte 
burgerlijke aansprakelijk-
heidsverzekering. — Brand-
verzekering. — Gebouw. 
— Broer en zus, mede-eige-
naars. — Brand. — Tussen-
komst van de verzekeraar. 
— Voorwaarden. — Gren-
zen.  328

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Algemeen. — Ver-
zoek tot heropening van het 
debat. — Beoordeling door 
de rechter. — Toetsing aan 
de voorwaarden van arti-
kel 772 Gerechtelijk Wet-
boek. — Wettigheid. 416

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Algemeen. — Ver-
zoek tot heropening van 
het debat. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. 415

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Strafvordering. — 
Heropening van het debat. 
— Artikel 772 Gerechtelijk 
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Wetboek. — Toepasselijk-
heid. 415

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Regelma-
tigheid. — Toezicht door 
de onderzoeksgerechten. — 
Motivering van de beslis-
sing. — Verplichting een 
conclusie te beantwoorden. 
— Draagwijdte. 364

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Beschikking van 
de raadkamer die een titel 
van vrijheidsbeneming op-
levert voor drie maanden. — 
Hoger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Arrest. — Herkwalificatie 
in een correctionaliseerbaar 
misdrijf. — Geldigheidsduur 
van de titel van vrijheidsbe-
neming. 428

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Onderzoeksge-
rechten. — Eerste verschij-
ning. — Toezicht op de 
regelmatigheid van het be-
vel tot aanhouding. — Moti-
vering van de beslissing. — 
Verplichting een conclusie 
te beantwoorden. — Draag-
wijdte. 364

Voorlopige hechtenis. — On-
middellijke aanhouding. 
— Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. — Op-
dracht van de rechter. — 
Grenzen. 530

Voorlopige hechtenis. — Voor-
lopige invrijheidstelling. — 
Opdracht van de rechter. — 
Grenzen. 530

Vordering in rechte. — Ontvan-
kelijkheid. — Kruispunt-
bank van ondernemingen. 
— Onderneming. — Inschrij-
ving. — Vordering. — Ge-
steund op andere activiteit 
dan ingeschrevene. — Niet 
vallend onder ingeschreven 
maatschappelijk doel. — 
Gevolg. 403

Vordering in rechte. — Von-
nis van faillietverklaring. 
— Derdenverzet –Rechts-
middel tegen een vonnis 
van faillietverklaring. — 
Aanhangigmaking van de 
zaak bij de rechter. — Dag-
vaarding aan alle partijen. 
— Gefailleerde. — Hoeda-
nigheid om op te treden. — 
Gevolg. 542

Vrederechter. — Gemeente-
lijke retributie. — Bevoegd-
heid. — Voorwaarden. 496

Vreemdelingen. — Verkrij-
ging van de Belgische na-
tionaliteit. — Belgische 
echtgenoot. — Verklaring 
van nationaliteitskeuze. — 
Vereiste van samenleven. — 
 Begrip. 507

Vreemdelingen. — Vrijheids-
beroving. — Administra-

tieve beslissing. — Beroep 
bij de rechterlijke macht. 
— Onderzoeksgerecht. — 
Toezicht op de wettigheid. 
— Omvang. — In beslag ge-
nomen valse of echte reisdo-
cumenten. 437

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 59. — Ademtest. — 
Ademanalyse. — Wachttijd. 
— Kennisgeving. — Afwezig-
heid. — Gevolg. 423

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 60. — Ademtest. — 
Ademanalyse. — Wachttijd. 
— Kennisgeving. — Afwezig-
heid. — Gevolg. 423

Wetten. Decreten. Ordonnanties. 
Besluiten. — Algemeen. — 
Openbaar Ministerie. — Mon-
delinge richtlijn ter toelich-
ting van een wetsbepaling. 
— Begrip. — Gevolg. 423

Woonplaats. — Keuze van 
woonplaats in het kantoor 
van de raadsman. — Bijko-
mende lastgeving bovenop 
de lastgeving ad litem. — 
Einde van de lastgeving ad 
litem. — Uitwerking. 519

Woonplaats. — Keuze van 
woonplaats in het kantoor 
van de raadsman. — Uitwer-
king. 518

ARREST-2013-02.indb   9 29/11/13   14:18



ARREST-2013-02.indb   10 29/11/13   14:18


