
HOF VAN CASSATIE VAN BELGIË

Ontmanteling van de Staat :  
kort bestek van de praktische  

internationaalrechtelijke  
implicaties

REdE uITGESpROkEN 

door de Heer J.F. Leclercq
procureur-generaal

bij het Hof van Cassatie, 

op de plechtige openingszitting 
van het Hof van Cassatie 

op 2 september 2013.

B R u S S E L
Groupe Larcier, s.a.

Miniemenstraat, 39

2013

ARREST-2013-9.indb   1 04/07/14   14:34



ARREST-2013-9.indb   2 04/07/14   14:34



INHOudSOpGAVE

Afdeling I. — ontmanteling van de Staat en territoriale wijzigingen 5

§ 1. — Een kies onderwerp 5

§ 2. — De juridische moeilijkheden in het internationaal recht. Het 
voorbeeld van de ontmanteling van de voormalige Sovjetunie. 8

§ 3. — De politieke moeilijkheden voor de internationale gemeenschap 15

Afdeling II. — vijf onmiddellijke perSoonlijke vaStStellingen op 
het politieke en juridiSche vlak 17

§ 1. — Staatsontmanteling dreigt zich zelfs in het Westen te verspreiden 17
A. — Quebec 17
B. — Groenland 18
C. — Schotland 21
D. — Catalonië 23

§ 2. — Staatsontmanteling draagt niet bij tot internationale poli-
tieke en juridische veiligheid 24

§ 3. — Staatsontmanteling is niet noodzakelijk een mirakeloplos-
sing voor alle problemen van de vroegere Staat die veranderd is 27
A. — Slowakije 27
B. — Kosovo 31
C. — Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan en 

Turkmenistan 35

§ 4. — Staatsontmanteling kan gepaard gaan met een tijdrovende 
wetgevende evolutie 36

§ 5. — Toename van reële en mogelijke gevallen van staatsontman-
teling heeft iets ongerijmds 40

Afdeling III. — BeSluit 41

ARREST-2013-9.indb   3 04/07/14   14:34



ARREST-2013-9.indb   4 04/07/14   14:34



afdeling i. — ontmanteling van de Staat en 
territoriale wijzigingen

§ 1. — Een kies onderwerp

1. Op 4 juni 1958 schittert een “Caravelle” in de staalblauwe 
lucht boven Algiers. Zij landt om 11u30 op het terrein van Maison-
Blanche. Generaal de Gaulle, in uniform maar zonder decoraties, 
verlaat het vliegtuig.

Eerst schudt hij de hand van generaal Salan. Deze laatste, in 
vol ornaat, verweerd gezicht en grijsblauw haar leidt de opstand 
sedert tweeëntwintig dagen.

Diezelfde generaal had op 13 mei generaal Ely, stafchef van 
Landsverdediging gebeld met de melding : “Nous nous trouvons 
devant une réaction contre l’abandon ; cette réaction a pris la forme 
d’un véritable désespoir”.

In de namiddag van 4 juni nemen een aantal verontruste spre-
kers het woord op het Forum d’Alger. Pierre Lagaillarde is een 
van hen en met ingehouden woede maakt hij brandhout van het 
“Système” en de uitlopers daarvan die hij in de regering van gene-
raal de Gaulle meent te ontwaren. Het volk reageert ongerust en 
er worden vlugschriften verspreid. Een daarvan eindigt aldus : 
“Nous ne voulons plus de politique partisane ni du Système. Nous 
exigeons que l’Algérie soit intégralement une province française”.

Om 19 uur zwaaien de balkondeuren open, generaal Salan 
verschijnt en verkondigt met luide stem : “Algériennes, Algé-
riens, mes amis, depuis bientôt trois semaines, tous les jours, nous 
avons attendu du haut de ce Forum, nous avons appelé le général 
de Gaulle. (…) Nous sommes aujourd’hui tous ici, coude à coude, 
et le général de Gaulle sait que dix millions de Français sont unis 
jusqu’au bout de leur âme”.

Jacques Soustelle, de volgende spreker, met de intonatie van 
zijn gloriedagen bij radio Londen, zegt onder meer : “Le général 
de Gaulle est parmi nous et s’il en est ainsi, c’est parce que l’Algérie 
fidèle l’a voulu, c’est parce qu’elle a voulu demeurer à jamais fran-
çaise”.
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De plechtigheid gaat rechtstreeks op de radio en ook de ver-
slaggever is overmand door emotie en onder de indruk van de uit-
zinnige menigte.

De Gaulles verschijning wordt door de menigte stormachtig 
begroet en hij moet de storm even laten bedaren om het woord 
te kunnen nemen.

Uiteindelijk roept hij uit : “Je vous ai compris !”.
De reactie van de menigte is zo hevig dat generaal de Gaulle 

pas na enige tijd verder kan gaan : “(…) Et je déclare qu’à partir 
d’aujourd’hui, la France considère que, dans toute l’Algérie, il n’y a 
qu’une seule catégorie d’habitants. Il n’y a que des Français à part 
entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs”.

Applaus is zijn deel wanneer hij het leger feliciteert en een refe-
rendum over de toekomst van Algerije aankondigt. Toch stijgt 
enig gemor op wanneer hij voorstelt — ik citeer — “les portes de 
la réconciliation” te openen voor de fellagha, wiens moedige strijd 
hij niettemin veroordeelt.

2. Tot op heden bestaat er discussie over de ware draagwijdte 
van de uitlating van generaal de Gaulle : “Je vous ai compris !”.

Reeds op 4 juni hebben een aantal Franse Algerijnen, van de 
hoge bourgeoisie tot de kolonialen van Mitidja, die grote, prach-
tige en vruchtbare Algerijnse prairie, over de hogere officieren en 
politieke personaliteiten in Algiers, met teleurstelling vastgesteld 
dat de voorzitter van de Conseil, de Gaulle, twee uitdrukkingen 
niet heeft uitgesproken : “Algérie française” en “intégration”.

Wij kennen nu het lot van de eis dat Algerije “intégralement 
une province française” moest worden. Mijn relaas haalde ik uit 
het zeer levendig werk van Claude Paillat “Le dossier secret de 
l’Algérie”, dat werd gepubliceerd in 1961 (1). Ik kom hier verder 
op terug bij de bespreking van de Deense kolonisatie en die van 
Groenland.

3. Eind november begin december 2012, toen alle ogen geves-
tigd waren op Ramallah omdat het stoffelijk overschot van 

 (1) Ik dank het secretariaat van het parket van het Hof van Cassatie voor zijn mede-
werking, inzonderheid Eric Ruytenbeek, hoofdsecretaris, Nathalie Van den Broeck, secre-
taris-hoofd van dienst, Ilse Neckebroeck, secretaris met opdracht, en Nicole Gilbert, mede-
werker. Over het in de tekst vermelde werk, zie C. paillat, Le dossier secret de l’Algérie, 
Le livre contemporain, Paris, Imprimeries Oberthur, 1961, 11, 36-39. Zie ook infra, nr. 13.
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president Yasser Arafat werd opgegraven en de VN-stemming 
over het statuut van Palestina werd voorbereid, deden zich in 
Israël een aantal belangrijke politieke gebeurtenissen voor. Zo 
onder meer de “voorverkiezing” bij de Likoud-partij van eerste 
minister Netanyahou, die een verkiezingsakkoord had gesloten 
met “Israel Notre Maison” de partij van Lieberman. Meer bepaald 
de verklaringen van Moshé Feiglin, een Likoud-koloniaal die een 
verkiesbare plaats bekleedde op die gemeenschappelijke lijst. Hij 
stelde de annexatie voor van Cisjordanië en de herverovering van 
de Gaza strook (2).

Het lot van die voorstellen is welbekend.

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Dames en heren,

4. Deze twee voorbeelden illustreren ten overvloede het kiese 
karakter van de ontmanteling van de Staat en de noodzaak van 
een serene behandeling van het onderwerp.

Ik hanteer dus met opzet het vage begrip “ontmanteling van 
de Staat”, eerder dan de juridisch meer precieze bewoordingen 
“territoriale veranderingen” die onmiddellijk verplichten tot 
een, soms heikel, juridisch onderscheid tussen verschillende 
begrippen : het verkrijgen van de politieke en juridische onafhan-
kelijkheid van de koloniale gebieden op grond van het recht op 
dekolonisering en, meer bepaald, van het zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren als bepaald in de artikelen 1, § 2, en 55 van het 
Handvest van de Verenigde Naties, afscheiding, de ontbinding 
omschreven als het uiteenvallen van een Staat in verschillende 
nieuwe Staten, de vreedzame vereniging van grondgebieden die 
vooraf beslist hebben uiteen te gaan om nadien op een verschil-
lende wijze samen te gaan, het verwerven van een grondgebied 
dat geen staat is op grond van de beginselen van daadwerke-
lijke bezetting en geografische verbondenheid, het verwerven 
van grondgebied dat een Staat is door afstand van grondge-
bied bij verdrag of, meer betwistbaar, door gebiedsverovering 
of annexatie, de Staatserkenning, de regeringserkenning, soms 

 (2) Zie S. dumont, “Israël se raidit face à la Palestine”, Le Soir, 3 dec. 2012, 12.
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ook de vertegenwoordiging van de Staat genaamd, en de opeen-
volging van Staten, waarbij, overeenkomstig het Verdrag van 
Wenen van 1978 en het Verdrag van Wenen van 1983, een Staat 
in de plaats van een andere de internationale betrekkingen van 
een grondgebied behartigt (3).

§ 2. — De juridische moeilijkheden in het internationaal 
recht. Het voorbeeld van de ontmanteling van de voormalige 

Sovjetunie.

5. De ontmanteling van de Sovjetunie is een voorbeeld van 
internationaalrechtelijke moeilijkheden. De “val van de Muur” 
heeft de ontmanteling van de Staat en de problemen van de 
opvolging opnieuw in de belangstelling gebracht.

Wat is de juridische aard van de ontmanteling van de Sovjet-
unie ? Bestaat die ontmanteling in een ontbinding die kan worden 
aangemerkt als het uiteenvallen van een Staat in verschillende 
nieuwe Staten of kan zij worden gelijkgesteld met een reeks 
afscheidingen ? In het eerste geval moet men ervan uitgaan dat 
de Sovjetunie heeft opgehouden te bestaan door de ontbinding, in 
het tweede geval blijft zij voortbestaan na de reeks afscheidingen 
tijdens het jaar 1991. Maar kan een van de nieuwe Staten, in de 
eerste hypothese, aan de VN melden dat hij de plaats inneemt 
van de Sovjetunie en haar vaste zetel in de Veiligheidsraad zal 
bezetten ? Hoe ligt de verhouding tussen, enerzijds, de feitelijke 
vaststelling van de vervanging van de ene soevereiniteit over een 
bepaald grondgebied door de andere en, anderzijds, de beves-
tiging van het bestaan van een juridische toestand die wordt 
gekenmerkt door de overdracht van de rechten en verplichtingen 
van de ontbonden Staat naar een van de nieuwe Staten ? Het 
probleem van de ontmanteling van de Sovjetunie waardoor op 
het einde van het jaar 1991 op zijn grondgebied vijftien nieuwe 
onafhankelijke Staten zijn ontstaan, is des te complexer omdat 
de Sovjetunie een grote mogendheid was met een aanzienlijk 
nucleair en conventioneel militair arsenaal, wat leidt tot andere 
samenhangende belangrijke juridische knelpunten zoals het lot 

 (3) Zie M. drain, Relations internationales, Collection Paradigme, Bruxelles, De Boeck-
Larcier, 2012, 89 e.v.
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van het Sovjetleger, van de ontwapeningsverdragen en van de 
wapenbeheersing. Die verdragen vormden de hoeksteen van een 
geostrategisch evenwicht tussen Oost en West. Bij deze ingewik-
kelde juridische problematiek komt nog de bijzondere juridische 
toestand van de vroegere Baltische republieken.

De keuze tussen de ontbinding of de reeks afscheidingen is in 
dit geval moeilijk omdat de voormalige Sovjetrepublieken welis-
waar zelf het einde van de Sovjetunie hebben uitgeroepen, met 
andere woorden de ontbinding ervan, maar, enerzijds, ook de 
deelnemers aan de Akkoorden van 21 december 1991 van Alma-
Ata, de voormalige hoofdstad van Kazakhstan, te weten de ver-
tegenwoordigers van de elf voormalige Sovjetrepublieken, onder 
meer Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, en, anderzijds, de 
internationale gemeenschap, eensgezind hebben geoordeeld dat 
Rusland de voortzetting zou zijn van de Sovjetunie in alle inter-
nationale organisaties, en meer bepaald als vast lid van de Vei-
ligheidsraad van de Verenigde Naties zou zetelen, en, in beginsel 
zij het met enig voorbehoud, als kernmacht (4).Dat impliceert 
evenwel niet dat de leden van de “Communauté de États Indépen-
dants — CEI”, andere dan Rusland, de voortzetting van de Sov-
jetunie door Rusland voetstoots hebben aanvaard. Inzonderheid 
Oekraïne heeft zich steeds hevig verzet tegen het statuut van 
Rusland als Staat die de Sovjetunie voortzet.

Oekraïne heeft niet alleen in zijn eigen parlement betwist dat 
Rusland de Sovjetunie voortzet, maar het heeft dat standpunt 
herhaaldelijk bij verschillende internationale instellingen ver-
dedigd. Oekraïne is steeds een grote voorvechter geweest van 
het gelijkheidsbeginsel en stelde dat aannemen dat Rusland de 
algemene voortzetting van de Sovjetunie is de andere Staten die 
uit de voormalige Sovjetunie zijn ontstaan te kort doet, zelfs op 
het vlak van de kernwapens. Dat Oekraïense standpunt werd bij-
voorbeeld omstandig verdedigd in een verklaring die de Oekra-
iense vertegenwoordiger heeft voorgelezen voor de Raad van de 
directeurs van het Internationale Agentschap voor atoomenergie 
(IAEA) op 13 januari 1993.

 (4) Zie M. drain, o.c., 91, 241 en 242 ; H. hamant, Démembrement de l’URSS et prob-
lèmes de succession d’États, Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant-Editions 
de l’Université de Bruxelles, 2007, 83 e.v.
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De Oekraïense vertegenwoordiger heeft duidelijk gesteld (ver-
taling in het Frans door professor Hélène Hamant van de univer-
siteit Lyon 3) : “Pour des raisons de principe, l’Ukraine ne peut 
reconnaître à la Fédération de Russie quelque statut particulier 
que ce soit, par rapport aux autres États successeurs de l’ancienne 
Union soviétique, à l’égard des traités, des biens ou engagements 
de l’ancienne URSS. La seule exception est constituée par l’entente 
obtenue dans le cadre de la Communauté des États Indépendants 
concernant la continuation, par la Fédération de Russie, de la qua-
lité de l’URSS en tant que membre de l’O.N.U., y compris la qualité 
de membre permanent du Conseil de sécurité. (…) En conséquence, 
l’Ukraine voudrait déclarer officiellement dans ce Conseil qu’elle 
ne peut reconnaître automatiquement à la Fédération de Russie le 
statut de continuateur d’État partie au Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires du 1er juillet 1968” (5).

6. Het ligt in de regel niet in mijn bedoeling om de ontmante-
lingsproblemen te bespreken die de interne rechtsorde raken van 
de voormalige Sovjetunie en evenmin om de ontmanteling ervan 
te omschrijven volgens het internationaal recht.

Toch moet worden vastgesteld dat de reactie van de interna-
tionale gemeenschap in ieder geval eerder uitgaat van een reeks 
afscheidingen als van een ontbinding die wordt omschreven als 
het uiteenvallen van een Staat in verschillende nieuwe Staten.

De toestand verschilt inderdaad van de toestand in Tsjecho-
Slowakije waar de Tsjecho-Slowaakse staat op 20 juni 1992 heeft 
verklaard dat de Staat werd gescheiden in twee onafhankelijke 
gelijkwaardige nieuwe Staten, de republiek Tsjechië met Praag 
als hoofdstad en de republiek Slowakije met Bratislava als hoofd-
stad (6). Daardoor heeft geen van beide nieuwe onafhankelijke 
Staten de zetel van Tsjecho-Slowakije in de internationale orga-
nisaties kunnen innemen. Zij konden evenmin, zonder de instem-
ming van de verdragsluitende Staten, de akkoorden overnemen 
die niet van kracht waren op het ogenblik van de ontbinding van 
Tsjecho-Slowakije.

 (5) Zie H. hamant, o.c., 202 e.v.
 (6) Zie M. drain, o.c., 91, 245 en 246.
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In het geval van de voormalige Sovjetunie stelt men daaren-
tegen het volgende vast (7).

Wat betreft Rusland :

— de diplomatieke betrekkingen van de andere landen met de 
Sovjetunie werden voortgezet met Rusland zonder erkenning 
van die Staat noch nieuwe accreditering van de ambassa-
deurs ;

— de zetel van de Sovjetunie in de UNO en in de andere interna-
tionale organisaties werd gewoon ingenomen door Rusland, 
zoals ik reeds heb beklemtoond ;

— bijna alle verdragen die de Sovjetunie verbonden, bleven 
behouden ten aanzien van Rusland, onder meer alle multi-
laterale verdragen en bovendien werden verdragen overge-
nomen die de Sovjetunie weliswaar had ondertekend maar 
die nog niet in voege waren getreden ;

— ten slotte zijn alle bezittingen van de voormalige Sovjet-
unie in het buitenland door Rusland overgenomen, net zoals 
Rusland ook alle openstaande schulden heeft betaald.

Dat alles was helemaal niet het geval voor de andere Staten 
die uit de voormalige Sovjetunie zijn ontstaan, op de voormalige 
Baltische republieken na, zoals ik later zal verduidelijken :

— die Staten dienden te worden erkend door de andere Staten die 
met hen diplomatieke betrekkingen dienden aan te knopen ;

— die Staten dienden lid te worden van de internationale orga-
nisaties ;

— die Staten hebben ten slotte niet alle verdragen overgenomen 
en als ze het wel hebben gedaan is dat soms onder de vorm 
van toetreding gebeurd.

Het beklemtoonde verschil tussen, enerzijds, Rusland en, 
anderzijds, in de regel, de andere Staten die uit de voormalige 
Sovjetunie zijn ontstaan, toont duidelijk het onderscheid dat de 
internationale gemeenschap heeft gemaakt tussen de opvolging 
van de Sovjetunie als staat door Rusland en het niet opvolgen 
van eerstgenoemde Staat door de andere voormelde Staten die 
uit de voormalige Sovjetunie zijn ontstaan.

 (7) H. hamant, o.c., 323 tot 326.
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In de praktijk is de toestand echter niet altijd even makkelijk 
en klaar geweest. Neem bijvoorbeeld de blokkering van de devo-
lutie van de Sovjeteigendommen in het buitenland wegens de 
tegenkanting van Oekraïne. Rusland heeft soms moeten schip-
peren tussen de logica van de opvolging van een ontbonden Staat 
en de logica van een Staat die zonder meer de voorganger opvolgt, 
waarbij het gebruikelijk is dat de bezittingen in het buitenland 
ambtshalve toekomen aan de Staat die de oude Staat opvolgt.

7. Als ik, in de regel, gesproken heb over de reactie van de 
internationale gemeenschap dan is dat omdat de Verenigde 
Staten zich in rechte anders hadden opgesteld hoewel hun stand-
punt, in feite, niet echt fundamenteel verschillend was.

In rechte, zijn de Verenigde Staten immers ervan uitgegaan dat 
dat Rusland een ontbonden Staat opvolgde, en in feite hebben ze 
dat land behandeld zoals de rest van de internationale gemeen-
schap dat deed. Die internationale gemeenschap had staatsconti-
nuïteit aanvaard waarbij Rusland in de rechten en verplichtingen 
van de Sovjetunie trad. Ondanks de juridische schijn, hebben de 
Verenigde Staten, in feite, de andere Staten die uit de Sovjetunie 
ontstaan zijn, niet aan hetzelfde regime onderworpen, hetgeen 
wel degelijk blijk gaf van twee verschillende behandelingen. Met 
die andere Staten moesten immers diplomatieke betrekkingen 
worden aangeknoopt, wat met Rusland niet het geval was.

Het Amerikaanse juridisch standpunt kan misschien worden 
verklaard door ideologische beschouwingen. Het aanvaarden, in 
rechte, van de continuïteit van de Sovjetunie via Rusland, zou 
ergens het aanvaarden van de bestendiging van het communis-
tische regime hebben betekend en een onderschatting van de 
draagwijdte van wat, voor het Amerikaanse volk, de overwin-
ning van de vrijheid op het totalitarisme was.

Het Amerikaans juridisch standpunt werd uitgedrukt in de tele-
visietoespraak van president George Bush op 25 december 1991 die 
bekend staat als de “Christmas speech”. In die toespraak spreekt 
president George Bush zich uit over het statuut van alle Staten die 
zijn ontstaan uit de Sovjetunie, de Baltische Staten uitgezonderd.

Die bewuste 25 december 1991, kondigt president Michail Gor-
batsjov in een televisierede aan dat hij ontslag neemt als presi-
dent van de Sovjetunie. Aan het einde van zijn verklaring wordt 
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de rode vlag boven het Kremlin gestreken en vervangen door de 
driekleurige vlag van Rusland. Onmiddellijk na het afronden van 
zijn rede ondertekent president Gorbatsjov een oekaze waarin hij 
aftreedt als opperbevelhebber van het Sovjetleger en draagt hij 
de atoomkoffer, volgens sommigen via een tussenpersoon, over 
aan president Jeltsin.

De Amerikaanse president verneemt het ontslag van president 
Gorbatsjov tijdens zijn kerstvakantie in Camp David en hij keert 
terstond naar Washington terug.

Vervolgens spreekt president George Bush een plechtige tele-
visierede uit waarin hij op aangrijpende wijze hulde brengt aan 
president Gorbatsjov en zich verheugt over de veranderingen en 
de ontvangen geruststellingen.

Maar president Bush benadrukt ook, zoals ik gezegd heb, het 
juridisch standpunt van de Verenigde Staten.

En dat luidt als volgt : “First, the United States recognizes 
and welcomes the emergence of a free, independent, and demo-
cratic Russia, led by its courageous President, Boris Yeltsin. Our 
Embassy in Moscow will remain there as our Embassy to Russia. 
We will support Russia’s assumption of the URSS’s seat as a Per-
manent Member of the UN Security Council. I look forward to wor-
king closely with President Yeltsin in support of his efforts to being 
democratic and market reform to Russia.

Second, the United States also recognizes the independence of 
Ukraine, Armenia, Kasakhstan, Belarus, and Kyrgyzstan — all 
states that have made specific commitments to us. We will move 
quickly to establish diplomatic relations with these states and build 
new ties to them. We will sponsor membership in the United Nations 
for those not already members.

Third, the United States also recognizes today as independent 
states the remaining six former Soviet republics — Moldova, Turk-
menistan, Azerbaijan, Tadjikistan, Georgia, and Uzbekistan. We 
will establish diplomatic relations with them when we are satisfied 
that they have made commitments to responsible security policies 
and democratic principles, as have the other states we recognize 
today” (8).

 (8) Zie H. hamant, o.c., 89, 123, 124, 125, 325 en 326.

ARREST-2013-9.indb   13 04/07/14   14:34



— 14 —

8. Ik vermeldde bij de juridische moeilijkheden die ontstaan 
zijn uit de ontmanteling van Rusland, ook de bijzondere juridi-
sche situatie van de vroegere Baltische republieken.

Hoewel, aan het einde van de zomer van 1991, zowel de Sov-
jetunie als de internationale gemeenschap de sinds eind 1988 
in opmars zijnde onafhankelijkheid van Estland, Letland en 
Litouwen unaniem erkend hebben, bleef de controverse over het 
juridisch statuut van die landen een heet hangijzer.

Dat statuut is immers gelinkt aan de omstandigheden waarin 
die drie Staten bij de Sovjetunie ingelijfd werden. Gaat het om 
nieuwe Staten die uit een afscheiding zijn ontstaan of daaren-
tegen om Staten die reeds vóór 1940 bestonden en juridisch zijn 
blijven voortbestaan ondanks hun inlijving bij de Sovjetunie die 
veel weg had van een vermomde territoriale verovering ?

De Baltische Staten en de internationale gemeenschap hebben 
de Baltische Staten beschouwd als Staten die reeds vóór 1940 
bestonden en bijgevolg niets te maken hadden met de opvolging 
van Staten die ontstaan zijn uit de ontmanteling van de Sov-
jetunie. De Sovjetunie en Rusland hebben de Baltische Staten 
echter veeleer gezien als entiteiten die zich van de Sovjetunie 
hebben losgemaakt.

De situatie is in werkelijkheid enigszins dubbelzinnig, bijvoor-
beeld, omdat sommige Staten, op het ogenblik van de inlijving in 
1940, zelf bezet waren, in casu door Duitsland. Dat was het geval 
voor België en Frankrijk. Het geval van Frankrijk is dubbel-
zinnig. Frankrijk heeft binnen de context van de tweede wereld-
oorlog nooit verklaard dat het de inlijving van de Baltische 
Staten bij de Sovjetunie niet erkende. Integendeel, de regering 
van Vichy heeft de gebouwen waarin de Baltische legaties onder-
gebracht waren, overgedragen aan de Sovjetafgevaardigden. 
Maar vanaf 1945 heeft de Franse overheid de ambassadeur van 
Frankrijk in de Sovjetunie verboden zich naar de Baltische repu-
blieken te begeven.

De Verenigde Staten hebben echter steeds een heel duidelijk en 
vast standpunt ingenomen. Staatssecretaris Welles heeft reeds 
op 23 juli 1940 verklaard dat het Amerikaanse volk gekant was 
tegen het inlijven, “met geweld, of met dreiging van gebruik van 
geweld”. De Verenigde Staten zijn nooit teruggekomen op dat 
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standpunt en hebben zelfs Baltische diplomatieke en consulaire 
afvaardigingen toegestaan hoewel er geen Baltische regeringen 
in ballingschap gevormd werden.

President Mitterrand was, in 1990, van mening dat in dit geval 
uiteindelijk enkel de dialoog de eisen van het internationaal recht 
en de interne grondwettelijke realiteit van de Sovjetunie kon ver-
zoenen (9).

§ 3. — De politieke moeilijkheden voor de internationale 
gemeenschap

9. Ik heb beklemtoond hoezeer de staatsontmanteling tot 
juridische verwikkelingen in het internationaal recht leidt.

Soms echter is afscheiding niet louter bron van juridische ver-
wikkelingen, maar ook van politieke moeilijkheden, en zelfs van 
politieke moeilijkheden gepaard gaand met geweld.

Sommigen zullen zeker wijzen op de onvoorspelbare houding 
van de internationale gemeenschap.

Twee verschillende voorbeelden ter verduidelijking : enerzijds, 
dat van Katanga na de onafhankelijkheid van Belgische Congo, 
en Biafra, en anderzijds, dat van Bangladesh, Eritrea en Zuid-
Soedan (10).

Katanga, na de onafhankelijkheid van Belgisch Congo, en 
Biafra werden door de internationale gemeenschap behandeld 
overeenkomstig het internationaal recht dat geen afscheiding 
toestaat zonder akkoord tussen de bestaande Staat en de gemeen-
schap die zich ervan wil afscheiden. Die regel van internationaal 
recht wordt onder meer uitgedrukt in Resolutie 2625 (XV) van 
1970 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de 
zogeheten “Déclaration relative aux principes du droit internati-
onal touchant les relations amicales et la coopération amicale entre 
les États”. Die Resolutie beklemtoont dat het gelijkheidsbeginsel 
van het volkenrecht en het zelfbeschikkingsbeginsel niet kunnen 
worden geïnterpreteerd “comme autorisant ou encourageant une 
action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totale-

 (9) Zie H. hamant, o.c., 129, 148, 149, 152 en 153.
 (10) Zie M. drain, o.c., 90 en 91.
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ment ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de 
tout État souverain et indépendant”.

De VN heeft dus Katangas poging tot afscheiding na de onaf-
hankelijkheid van Belgisch Congo veroordeeld. Katanga, dat 
deel uitmaakte van de Democratische Republiek Congo, is rijk 
aan ertsen en scheidde zich op 30 juni 1960 af na de onafhanke-
lijkheid van Belgisch Congo op 30 juni 1960. Vanaf 1961, kwamen 
de VN-troepen tussenbeide en in december 1962 gingen ze tot 
militaire actie over. De afscheiding eindigde in 1963 en Katanga 
werd in 1972 herdoopt tot Shaba.

De VN veroordeelde ook de poging van Biafra om zich van 
Nigeria af te scheiden. Na de onafhankelijkheid in 1960 en het 
uitroepen van de republiek in 1963, kreeg Nigeria, tussen 1967 
en 1970, af te rekenen met de afscheiding van Biafra, een olierijke 
streek, grotendeels bevolkt door een tot het kristendom bekeerde 
bevolkingsgroep die in conflict lag met de moslimbevolkings-
groep die de macht in handen had. Er kwam een einde aan de 
afscheiding na een felle oorlog.

Zoals ik reeds opmerkte, kan de politieke houding van de inter-
nationale gemeenschap evenwel onvoorspelbaar zijn, zelfs als de 
instemming van de bestaande Staat met een oorlog wordt afge-
dwongen. Zo heeft de internationale gemeenschap Bangladesh 
niet veroordeeld toen het zich in 1971 van Pakistan afscheidde, 
noch Eritrea dat zich in 1991 van Ethiopië afscheidde, en ook 
Zuid-Soedan niet dat zich in 2011 van Soedan afscheidde.

10. De voorafgaande overwegingen pogen duidelijk te maken 
waarom ik meen dat een staatsontmanteling een kiese aange-
legenheid is, waarom ik de vage uitdrukking “staatsontmante-
ling” gebruik in plaats van de meer nauwkeurige juridische term 
“territoriale veranderingen”, hoe aldus een moeilijkheid van 
internationaal recht ontstaat en tot een discussie op het vlak van 
de internationale politiek kan leiden.

Thans deel ik u vijf onmiddellijke persoonlijke vaststellingen 
mee op het politieke en juridische vlak.
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afdeling ii. — vijf onmiddellijke perSoonlijke 
vaStStellingen op het politieke en juridiSche vlak

§ 1. — Staatsontmanteling dreigt zich zelfs in het Westen 
te verspreiden

A. — Quebec

11. Bij het onderzoeken van staatsontmanteling duiken, 
volgens mij, onmiddellijk vijf politieke en juridische vaststel-
lingen op :

1) staatsontmanteling dreigt zich zelfs in het Westen te 
verspreiden ;

2) staatsontmanteling draagt niet bij tot internationale poli-
tieke en juridische veiligheid ;

3) staatsontmanteling is niet noodzakelijk een mirakeloplossing 
voor alle problemen van de vroegere Staat die veranderd is ;

4) staatsontmanteling kan gepaard gaan met een tijdrovende 
wetgevende evolutie ;

5) toename van reële en mogelijke gevallen van staatsontmante-
ling heeft iets ongerijmds.

12. Mijn eerste persoonlijke vaststelling is dat staatsontman-
teling zich zelfs in het Westen dreigt te verspreiden.

Quebec is zeker geen toonbeeld van standvastigheid in zijn 
aanspraak op onafhankelijkheid, in die mate zelfs dat eind 
augustus, begin september 2012 een Franstalig Belgisch dagblad 
titelde : “Le Québec est loin de l’indépendance”, “Vive le Québec… 
(pas) libre !”, “La sève du ‘printemps érable’ coule-t-elle encore ?” 
ou encore “Pauline Marois, une victoire douce-amère. Les indépen-
dantistes ont gagné les élections, mais ils ne disposeront que d’une 
faible marge de manœuvre”.

Volgens Ludovic Hirtzmann stonden de voorstanders van het 
onafhankelijkheidsstreven nogmaals voor een ontgoocheling tij-
dens de verkiezingscampagne van 2012.

Hij schrijft : “Interrogée plusieurs fois sur la question indépen-
dantiste, la patronne du Parti Québécois (PQ), Pauline Marois, a 
opté pour une langue de bois permanente sur ce sujet, refusant de 
s’engager sur la tenue d’un referendum. (…) Si la question indépen-
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dantiste n’est pas enterrée, elle fait face à de sérieux défis. Démogra-
phiques tout d’abord. Les Québécois ‘pure laine’, les Tremblay ou 
Gagnon, susceptibles de voter pour le PQ, sont de moins en moins 
nombreux. Si le vote ne tenait qu’à eux, le Québec serait probable-
ment indépendant. C’est sans compter le fait que la Belle Province 
doit faire appel à l’immigration pour combler son déficit de natalité. 
Au bout de quelques années, les immigrants deviennent canadiens et 
préfèrent un Canada uni. Le PQ traîne comme un boulet une image 
de parti raciste chez les immigrants. Ce qui encourage peu ces der-
niers à voter pour l’indépendance d’un pays qui les exclurait. Pour 
ne rien arranger, les Québécois ont peur de se séparer du Canada. 
Ils veulent le faire pacifiquement, dans les règles, en demandant 
pratiquement l’autorisation d’Ottawa. Autant dire qu’ils ne l’auront 
jamais. (…) Le plus ironique est que depuis quelques mois, de plus 
en plus de Canadiens semblent las des atermoiements des Québécois 
qui remontent à 1760 ! Selon un sondage, à peine 52% sont prêts à 
garder le Québec au sein du Canada et plus de 26% seraient prêts à 
exclure la province du pays” (11).

In zijn commentaar op de overwinning van de voorstanders 
van het onafhankelijkheidsstreven bij de verkiezingen van 2012, 
weliswaar zonder absolute meerderheid in het Assemblée, ener-
zijds, en de andere problemen waaraan Quebec het hoofd moet 
bieden, bijvoorbeeld de stijging van de onderwijskosten, ander-
zijds, schrijft Ludovic Hirtzmann in een ander artikel, dat “dans 
ce contexte, un referendum sur l’indépendance est repoussé aux 
calendes grecques” (12).

B. — Groenland

13. Laten we ons daardoor echter niet misleiden. De twijfel in 
Quebec kan echter niet verhelen dat separatistische stromingen, 
ook in het Westen, zelfs daar waar we ze het minst verwachten, 
wel degelijk bestaan.

Groenland is, naast IJsland, een van die voorbeelden.

 (11) L. hirtzmann, “Vive le Québec… (pas) libre !”, Le Soir, 21 aug. 2012, 10.
 (12) L. hirtzmann, “Pauline Marois, une victoire douce-amère. Les indépendantistes 

ont gagné les élections, mais ils ne disposeront que d’une faible marge de manœuvre”, Le 
Soir, 6 sept. 2012, 9.
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In Groenland, aldus een Groenlands gezegde, zijn het ijs en 
het weer de baas. Het komt mij voor dat de beschouwingen over 
kou, wind, regen en sneeuw wel andere dimensies zouden kunnen 
aannemen en politieke en juridische gevolgen teweegbrengen 
waarvan weinig Europeanen zich tot nu toe bewust zijn. De kli-
maatopwarming zou het grootste eiland ter wereld immers de 
kans geven om eerlang van Denemarken een dekolonisatie te 
eisen of om van zich van dat land af te scheiden, naargelang men 
er op juridisch vlak van uitgaat dat Groenland zich in deze of 
gene toestand bevindt.

In dat verband schrijft professor Julian Fernandez, in een 
studie van 2010 : “Riche de l’exploitation de nouvelles ressources 
que la fonte des glaces a rendues plus accessibles, le Groenland 
serait en mesure de se dispenser de l’importante dotation annuelle 
de Copenhague. Cette autonomie financière pourrait inciter une 
terre qui possède déjà son drapeau, son hymne, sa toponymie et ses 
institutions à une sécession désormais raisonnable. Plusieurs repré-
sentants de cette collectivité à statut très particulier du Danemark 
n’envisagent-ils pas ouvertement une accession à l’indépendance 
en 2021, trois cents ans après la colonisation danoise ? Aux der-
nières élections locales, le parti indépendantiste Inuit Ataqatigiit 
a triomphé et il domine désormais la coalition au pouvoir, mettant 
ainsi un terme au long règne du parti social-démocrate autonomiste 
Siumut. Bref, si la création du premier État inuit (13) est une vieille 
lune, elle paraît désormais encore lointaine mais accessible. Mais 
le défi sera immense pour un peuple dont l’histoire est à l’ouest, la 
culture au nord et la géographie à l’est” (14).

Zou een onafhankelijkheidsverklaring door Groenland een 
geval van dekolonisatie of een geval van afscheiding zijn ?

Groenland was oorspronkelijk, historisch gezien, een onbe-
woonbaar gebied. Noren en Denen hebben lange tijd om Groen-
land getwist. Denemarken heeft het geërfd na het verdrag van 
Kiel in 1814, maar Noorwegen is er aanspraak op blijven maken 
tot in 1933. Thans betwist Canada de Deense soevereiniteit over 
een gedeelte van het grondgebied. De Europese kolonisatie was 

 (13) Inuit is de inheemse benaming voor Eskimo.
 (14) J. fernandez, “À propos des conditions d’accession à l’indépendance du Groen-

land (Kalaallit Nunaat)”, Ann. fr. dr. intern. LVI-2010, 413-414.
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verre van eenvoudig en blijvend en verdween trouwens in de XVde 
eeuw doordat de verschillende Inuit-volkeren die uit het noord-
westen kwamen, in feite belet hebben dat de kolonisten verder 
doorstootten. Bijgevolg waren de Inuit, toen Denen en Noren 
terugkwamen in het begin van de XVIIIe eeuw, de enige bewo-
ners van Groenland (15). Thans maakt Groenland deel uit van 
het Koninkrijk Denemarken maar, mettertijd, hebben de plaat-
selijke overheden belangrijke bevoegdheden verkregen.

Professor Julian Fernandez wijst erop dat het recht van Groen-
land op dekolonisatie, dat gegrond is op het recht op zelfbeschik-
king zoals het door de VN (16) wordt bevestigd, betwistbaar is.

Volgens zijn zienswijze is Groenland immers beslist een voor-
malige Deense kolonie. De vraag rijst echter of Groenland zijn 
recht op zelfbeschikking niet reeds had uitgeoefend toen Dene-
marken op 5 juni 1953 een amendement op zijn Grondwet goed-
keurde waarbij Groenland een integraal deel geworden is van 
zijn koninkrijk en ook de vertegenwoordigers van Groenland dat 
amendement hebben goedgekeurd. Professor Fernandez voegt 
daar evenwel aan toe dat, volgens hem, de procedure waarbij 
Groenland uit vrije wil ermee zou hebben ingestemd in het 
Koninkrijk Denemarken te worden geïntegreerd, niet perfect is, 
met name omdat de vraag rees of er wel degelijk een echt debat 
is gevoerd over de keuzes die aan het volk van Groenland werden 
voorgesteld. Hij schrijft : “L’option de l’indépendance aurait été 
écartée dès l’origine par les autorités danoises et le conseil territorial 
du Groenland — institution représentative du territoire non auto-
nome — invité à se prononcer sur la seule voie de l’intégration au 
royaume. La seconde critique majeure concerne la qualité du conseil 
local, peu légitime puisque des territoires du nord et de l’est du Groen-
land n’y étaient pas représentés. Au surplus, le conseil territorial ne 
prit pas la peine de délibérer plus de deux jours avant d’adopter le 
projet d’intégration au Royaume du Danemark (einde citaat)” (17).

Het staat uiteraard niet aan mij om in die juridische discussie 
een standpunt in te nemen, maar ik stel eens te meer vast de dat de 

 (15) Zie J. fernandez, o.c., 414.
 (16) Betreffende dekolonisatie en het recht van de volkeren op zelfbeschikking, zie 

M. drain, o.c., 89-90.
 (17) J. fernandez, o.c., 419-420.
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ontmanteling van een Staat een kiese zaak is en volgens het inter-
nationale recht een ingewikkelde juridische aangelegenheid is.

Indien de internationale gemeenschap, in dit geval, een onaf-
hankelijkheidsverklaring door Groenland niet zou beschouwen 
als een geval van dekolonisatie, waarin het recht op zelfbeschik-
king wordt erkend, dan zou de enige mogelijkheid, volgens mij, 
erin bestaan ze aan te merken als een geval van afscheiding, wat 
een andere juridische toestand is, aangezien het internationaal 
recht de afscheiding niet erkent bij onenigheid tussen de voordien 
bestaande Staat en de gemeenschap die zich wil afscheiden. In 
het geval van Groenland lijkt het mij echter weinig waarschijn-
lijk dat Denemarken niet instemt met die onafhankelijkheid.

Ik sluit die korte commentaar over de toestand van Groenland 
af met een surrealistische vraag over de Algerijnse toestand. Ik 
kom dus terug op mijn inleiding : wat zou het lot van Algerije 
zijn geweest als het dezelfde weg was opgegaan als Groenland, 
die zou hebben geleid tot een “Algérie intégralement une province 
française” (18) ?

C. — Schotland

14. Schotland is een ander voorbeeld van een mogelijke weg 
naar onafhankelijkheid.

Het Schotse probleem lijkt echter complex. Bij een aandachtige 
analyse van de evolutie die het Verenigd Koninkrijk heeft onder-
gaan, rijst immers al de vraag of de Scotland Act van 1998 uitein-
delijk niet in het verlengde ligt van de theorie van een vernieuwde 
soevereiniteit van het Britse Parlement, veeleer dan van een breuk 
tussen dat parlement en Schotland. Voorts lijkt de verpletterende 
overwinning van de Schotse Nationale Partij (SNP) in mei 2011, 
waardoor die partij voor het eerst de absolute meerderheid in het 
Schotse Parlement behaalde en de kans kreeg om de weg naar een 
eventuele totale onafhankelijkheid voor te bereiden, thans soms 
te evolueren naar een uitholling van het streven naar onafhanke-
lijkheid, wellicht wegens de economische moeilijkheden. Ook de 
Schotse eerste minister en voorzitter van de SNP, Alex Salmond, 
is zich daarvan bewust. Hij wenste immers — maar dat werd 

 (18) Supra, nrs. 1 en 2.
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hem geweigerd door de Britse premier David Cameron — dat de 
Schotse bevolking zich in een toekomstig referendum niet slechts 
over één vraag zou moeten uitspreken, maar ook een keuzemoge-
lijkheid zou krijgen tussen een totale onafhankelijkheid en een 
ruimere autonomie waarvan sommigen vinden dat zij minder 
angstaanjagend is dan een totale onafhankelijkheid.

De betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Schotland werden 
altijd gekenmerkt door zowel aantrekkingskracht als wan-
trouwen, en dit sinds de Union of the Crowns Act van 1603 een 
toenadering heeft ingezet tussen Engeland en Schotland waarbij 
de kronen werden verenigd en de Acts of Union van 1707 die de 
koninkrijken hebben verenigd en het Engelse en Schotse parle-
ment afgeschaft en er één Brits Parlement van hebben gemaakt.

Die vereniging leidde echter niet tot de volledige opslorping 
van Schotland dat, anders dan Wales, zijn eigen Kerk en rechts-
stelsel heeft behouden.

Het juridische begrip “Devolution in the United Kingdom”, sluit 
nauw aan bij het idee van decentralisatie, maar kan er echter niet 
mee worden gelijkgesteld. Het wordt omschreven als “the transfer 
to a subordinate elected body, on a geographical basis, of functions 
at present exercised by ministers and Parliament”. De Scotland Act 
van 1998 legt de Schotse devolutie vast en maakt deel uit van de 
meer algemene tendens van ommekeer van de normenhiërarchie 
binnen het Verenigd Koninkrijk, die vooral sinds 1998 opgang 
maakt en gekenmerkt wordt door de overgang van een politieke 
en gewoonterechtsgrondwet naar een normatieve en ten dele 
geschreven Grondwet.

De Schotse devolutie die in de Scotland Act van 1998 is vastge-
legd, heeft echter niet geleid tot een soevereiniteitsoverdracht ten 
voordele van het Schotse Parlement. Zijn wetgevende bevoegd-
heid is beperkt en nauwkeurig omlijnd en onder toezicht van de 
rechter. De voorrang van het Britse Parlement wordt behouden, 
zowel door het ondergeschikte karakter van de Schotse wetgeving 
als door het invoeren van een quasi-toetsing van de grondwette-
lijkheid van die wetgeving. Wanneer het Schotse Parlement zijn 
bevoegdheidsgebied overschrijdt, kunnen zijn akten ter discussie 
worden gesteld door de rechters of door het UK Supreme Court, 
dat, enerzijds waakt over de eenvormigheid van de rechtspraak 
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in burgerlijke en strafzaken over het hele Britse grondgebied — 
welke rol voordien toebedeeld was aan het House of Lords — en, 
anderzijds, toetst of de Schotse wetten in overeenstemming zijn 
met de Scotland Act (19).

Indien het voor eind 2014 geplande referendum wordt geor-
ganiseerd, staat Schotland misschien op een keerpunt. Uit opi-
niepeilingen van oktober 2012 blijkt echter dat 28 pct. voor de 
onafhankelijkheid zou kiezen, tegen 38 pct. in januari 2012 (20). 
Vóór de bankencrisis haalde Schotland voordeel uit het succes van 
de Royal Bank of Scotland die voor kapitaal en werk zorgde. De 
financiële neergang van de bank en de overname ervan door de 
Britse Staat hebben een einde gemaakt aan het vertrouwen in een 
verzekerde welvaart. Bovendien is een onmiddellijke toetreding 
tot de Europese Unie niet bij voorbaat verzekerd. En zo belanden 
we weer bij het begrip afscheiding en bij het internationaal recht.

Sébastien Brameret had het in een studie van 2011 over 
“réflexions autour d’une aporie” (21).

D. — Catalonië

15. Ook de verkiezingen van november 2012 in Catalonië 
trokken de aandacht van al wie begaan is met de delicate kwestie 
van de ontmanteling van een Staat.

Blijkens een opiniepeiling van juli 2012, zouden bij een 
eventueel referendum, meer dan 51 pct. van de Catalanen “ja” 
stemmen op de vraag naar onafhankelijkheid. Gelet op de resul-
taten van de voornoemde verkiezingen, behoort een dergelijk 
referendum tot de mogelijkheden.

Maar ook hier zou de rol van Spanje doorslaggevend zijn in 
het geval van een afscheiding en zou een onmiddellijke toetre-
ding van Catalonië tot de Europese Unie wellicht verre van zeker 
zijn (22).

 (19) Zie S. Brameret, “La souveraineté du Parlement britannique après la dévolution 
écossaise : réflexions autour d’une aporie”, Rev. dr. publ. nr. 3-2011, 668, 669, 670, 677, 681 
en 682.

 (20) Zie T. de BourBon, “Quel calendrier pour l’Ecosse ?”, Le Soir, 10 jan. 2012, 10 ; T. de 
BourBon, “L’Ecosse prépare à son tour sa voie vers l’indépendance”, Le Soir, 16 okt. 2012, 29.

 (21) S. Brameret, o.c., 667.
 (22) Zie de artikelen van I. Bazinet, G. Bontoux en P. martin in Le Soir van 12 sept. 

2012, 12, van 24 en 25 nov. 2012, 14, en van 26 nov. 2012, 13.

ARREST-2013-9.indb   23 04/07/14   14:34



— 24 —

§ 2. — Staatsontmanteling draagt niet bij tot internationale 
politieke en juridische veiligheid

16. Tussen 1985 en 1991 poogt Michail Gorbatsjov, die in 
1985 werd aangesteld als secretaris-generaal van de communis-
tische partij van de Sovjetunie, zijn land te herstructureren door 
belangrijke economische hervormingen door te voeren die hij de 
algemene benaming “perestrojka” geeft, d.w.z. “transformatie”. 
Het is een radicale hervorming van de Sovjet-economie die komaf 
maakt met de door de overheid gestuurde economie.

De perestrojka zal echter het nationalisme binnen de Sovjet-
unie geleidelijk doen oplaaien. De culturele, socio-economische, 
politieke en taalproblemen die de kern zelf van Gorbatsjovs her-
vormingen vormden, waren vanaf 1988 de voedingsbodem voor 
het streven naar onafhankelijkheid of autonomie van de Sovjet-
republieken of van gebieden binnen die republieken : burgeroorlog 
tussen Armeniërs en Azeri, aanspraken van Estland, Litouwen 
en Letland, beslissing van Oekraïne dat zijn wetten voortaan 
zullen primeren op de federale wet, onafhankelijkheidsverkla-
ring van Georgië, aanspraken op autonomie of zelfs onafhanke-
lijkheid van Tsjetsjenië en Rusland, van Ossetië en Abchazië en 
Georgië en van Transnistrië en Moldavië, enz.

De “unipolariteit” van de wereld heeft uiteindelijk de Golf-
oorlog van 1991 niet overleefd. De nieuwe internationale rechts- 
en vredesorde die een einde had gemaakt aan de “bipolarise-
ring” en tot stand kwam met de Verenigde Naties als centrale 
spil, verzwakte langzamerhand : drama van Sarajevo, Rwandese 
genocide, de campagne van de Russen in Tsjetsjenië, de kwestie 
Kosovo, de Macedonische kwestie, enz. De euforie van een vreed-
zame wereld heeft plaats gemaakt voor de onzekerheid van een 
wereld in de ban van gewapende conflicten, terrorisme en ont-
manteling van Staten (23).

Uit de standpunten van Mitt Romney, de verliezende repu-
blikeinse kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
in 2012, kunnen in dat verband wel wat lessen worden getrokken. 
Romney stelde de Amerikanen twee revoluties voor : enerzijds, een 

 (23) Zie M. drain, o.c., 237, 240, 299 en 301.
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revolutie op wereldschaal voor het herstel van het leiderschap van 
de Verenigde Staten in de huidige “multipolaire” wereld, waarbij 
hij een hernieuwde totale macht van Amerika voorspiegelde, ander-
zijds, een interne revolutie door het initiatief van de burgers en het 
vertrouwen in de waarden van het optimisme en van de productieve 
investering te herstellen. Het samenvoegen van de twee revoluties 
zou, aldus Mitt Romney, de Verenigde Staten een nieuw elan geven.

De internationale politiek van de Verenigde Staten kon, vol-
gens Romney, via diplomatieke weg worden gevoerd, zonder 
vastberadenheid noch het conflict uit te sluiten. Professor Irnerio 
Seminatore preciseert : “Plus en profondeur, la politique étrangère 
de Romney tirait sa source d’une idée fédérative de la multipolarité 
et tendait à rétablir l’équilibre de puissance sur des bases plus volon-
taristes et plus offensives, en essayant de stabiliser un ordre mondial 
déconnecté qui a suivi l’implosion de l’URSS et la fragmentation 
politique d’une bonne partie du monde, principalement des deux 
dernières fédérations impériales, soviétique et Yougoslave” (24).

De professoren Willem van Genugten, van de Universiteit van 
Tilburg, en Nico Schrijver, van de Universiteit Leiden, schrijven, 
onder de titel “Staatkundige onafhankelijkheid brengt niet plots-
klaps een perspectief op duurzame vrede en ontwikkeling” : 
“Langzaam maar zeker stevent het aantal leden van de statenge-
meenschap af op het getal 200. Op 9 juli 2011 verwierf de Repu-
bliek Zuid-Soedan onafhankelijkheid, na afscheiding (secessie) van 
Soedan. De jonge staat werd meteen als nieuwe, 193ste lidstaat tot 
de Verenigde Naties toegelaten en veel staten, waaronder Neder-
land, knoopten diplomatieke betrekkingen aan en openden een 
ambassade in Juba. De geboorte van deze nieuwe natie ging met 
veel feestvreugde gepaard, maar staatkundige onafhankelijkheid 
brengt niet plotsklaps een perspectief op duurzame vrede en ont-
wikkeling. De spanningen tussen het jonge Zuid-Soedan met een 
overwegend zwarte en christelijke bevolking en het voormalige 
moederland Soedan, dat meer Arabisch en islamitisch is, zijn nog 
erg groot. Deze hebben onder meer betrekking op de toegang tot 
olievelden, het transport van olie uit het zuiden via het noorden 

 (24) I. Seminatore, “La reconfiguration de l’ordre global par les États-Unis. Les deux 
doctrines de politique étrangère : démocrate et républicaine”, IERI News, Institut euro-
péen des relations internationales, info @ieri.be, http://www.ieri.be, 5.
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en de aanhoudende gevechten tussen rivaliserende stammen in de 
grensstreken. Daarnaast zal Zuid-Soedan als arme en jonge staat 
zonder volgehouden internationale bijstand niet op de been komen 
en dreigt het gevaar dat het verwordt tot een falende of op z’n minst 
fragiele staat, zoals ook het naburige Somalië, Eritrea en Jemen. 
Vroeg of laat zullen ook Kosovo en Palestina wel als volwaardige 
staten erkend worden. Kosovo wordt thans door ongeveer 88 landen 
als een onafhankelijk land erkend, waaronder Nederland. Echter 
niet door buurland Servië, niet door Rusland en ook niet door EU-
lidstaten als Griekenland en Spanje, die de bui al zien hangen met 
afscheidingen binnen hun eigen staatsgebied, zoals respectievelijk 
Grieks Macedonië en Baskenland en Catalonië” (25).

De ontmanteling van een Staat zal zeker niet kunnen rekenen 
op de onmiddellijke goedkeuring door alle overige Staten en zal 
hen zeker niet geruststellen. Persoonlijk ben ik, terecht of onte-
recht, samen met admiraal Jacques Rosiers, met de Franse admi-
raal Jean Dufourcq en met Irnerio Seminatore, de voorzitter van 
het Institut Européen des Relations Internationales, bevreesd 
voor sommige risico’s, die voor de mondiale veiligheid, voort-
vloeien uit het zich steeds meer verspreidende fenomeen van de 
ontmanteling van Staten en, bijgevolg, van het toenemend aantal 
nieuwe Staten. Dat was althans de teneur van de toespraken van 
die personaliteiten op het colloquium dat op 22 november 2011 
werd gehouden in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschie-
denis in het Jubelpark te Brussel, met als thema : “La sécurité 
mondiale du XXIe siècle : une vue prospective. Des puissances 
mondiales classiques aux puissances globales. Une nouvelle ère des 
relations transatlantiques et transeurasiennes”. Het ontstaan van 
steeds meer nieuwe Staten, doet, mijns inziens, met name het 
gevaar op verspreiding van wapens toenemen.

 (25) W.J.M. van genugten en N.J. Schrijver, “Kroniek Internationaal Publiekrecht”, 
NJB (Nederlands Juristenblad), 13 april 2012, AFL 15, 1069.
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§ 3. — Staatsontmanteling is niet noodzakelijk 
een mirakeloplossing voor alle problemen van de vroegere Staat 

die veranderd is

A. — Slowakije

17. Tsjechoslowakije heeft zeker een vredevolle overgang naar 
de samenstelling van de Tsjechische en Slowaakse Staten gekend.

Toch waait er in dat deel van Europa, deze keer inzonderheid 
bij de buren Slowakije en Hongarije, opnieuw een wind van nati-
onalisme.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd, na de bevrij-
ding van Oost-Slowakije, de eerste regering van het bevrijde 
Tsjechoslowakije opgericht. De Slowaakse natie bekleedde daarin 
echter geen aan de Tsjechische natie evenwaardige positie en in 
1968 werd in het kasteel van Bratislava de grondwettelijke wet op 
de Tsjechoslowaakse federatie ondertekend. Een kwarteeuw later, 
op 1 januari 1993, werd Slowakije onafhankelijk. De rust tussen 
de naties in dat deel van Europa was evenwel van korte duur.

Sinds 1848 leven Slovaken en Hongaren immers op gespannen 
voet. In 1848 formuleren de Slovaken tijdens bijeenkomsten eisen 
die ingegeven zijn door een nationaal ontwaken. Het Slowaakse 
nationaal programma stelt nationale autonomie voor, maar botst 
op de weigering van de Hongaarse regering. De eisen worden 
zowel in Budin, een van de twee stadsdelen van Boedapest, als 
in Wenen slecht onthaald en resulteren enkel in de oprichting van 
drie Slowaakse lycea en van Matica slovenská. Laatstgenoemde 
is een Slowaakse nationale stichting die in 1863 te Martin is opge-
richt en het symbool wordt van de Slowaakse nationale inspan-
ningen. Het Hongaarse programma voor een eentalig Hongarije 
leidt evenwel tot de sluiting van de drie lycea en van de Matica 
slovenská. Op 30 oktober 1918 treden de Slovaken toe tot de jonge 
Tsjechoslowaakse Staat, wat hen voor magyarisatie behoedt (26).

Hoewel zowel Hongaren als Slovaken burgers van de Europese 
Unie zijn, is de kloof tussen hen dus allicht dieper dan we zouden 
kunnen vermoeden.

 (26) Betreffende die kwesties, zie V. Bárta a V. Barta, Slovensko V Tretòm Tisicroči, 
AB ART press, 97613 Slovenská Lupča Slovensko, 1990-2000, 187.
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Het moderne Hongarije en Slowakije hebben de nalatenschap 
van het Vredesverdrag van Trianon uit 1920 maar moeilijk ver-
teerd. Hongarije blikt met veel nostalgie terug op de verloren pro-
vincies, waaronder het zuidelijke gedeelte van het huidige Slowa-
kije, waar 25 à 50 pct. Hongaarstaligen wonen, terwijl Slowakije 
het Hongaarse irredentisme op dat gedeelte van haar grondge-
bied vreest. Zo wordt elke beschuldiging van etnische discrimi-
natie door Boedapest aan het adres van Bratislava opgevat als 
een ontoelaatbare inmenging in het interne beleid van Slowakije.

18. De meest recente juridische spanning ontstond met het 
bezoek, op 21 augustus 2009, van de Hongaarse president Laszlo 
Solyom aan de Slowaakse grensstad Komarno, die een belang-
rijke minderheid Hongaarstaligen herbergt. Op uitnodiging van 
een vereniging in Slowakije diende president Sólyom van Honga-
rije zich die dag te begeven naar die Slowaakse stad om er deel te 
nemen aan de onthullingsceremonie van een standbeeld van Sint 
Stefanus. Welnu, de nationale feestdag van Hongarije ter nage-
dachtenis van Sint Stefanus, stichter en eerste koning van de 
Hongaarse Staat, valt niet op 21 augustus maar op 20 augustus. 
Daarenboven is 21 augustus in Slowakije een gevoelige datum 
omdat precies op die dag, in 1968, de troepen van vijf landen uit 
het Warschaupact, waaronder de Hongaarse troepen, de Socia-
listische Republiek Tsjechoslowakije zijn binnengevallen om er 
paal en perk te stellen aan de “Praagse Lente”, de opstand die in 
gang werd gezet door de Slovaak Alexander Dubcek.

Na een aantal diplomatieke contacten tussen de ambassades 
van de twee Staten betreffende het geplande bezoek van de Hon-
gaarse president heeft het Slowaakse ministerie van Buiten-
landse Zaken uiteindelijk op 21 augustus 2009 bij nota-verbaal 
aan de ambassadeur van Hongarije in de Slowaakse Republiek 
meegedeeld dat bedoeld ministerie de Hongaarse president de 
toegang tot het Slowaakse grondgebied ontzegde. Ter rechtvaar-
diging van dat verbod verwees die nota naar richtlijn 2004/38/
EG en naar bepalingen van intern recht.

President Solyom werd in kennis gesteld van de inhoud van 
die nota terwijl hij onderweg was naar de Slowaakse Republiek. 
Aan de grens nam hij de nota in ontvangst en zag hij ervan af 
het grondgebied van die Staat te betreden. Woedend verscheen 
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president Solyom evenwel op de brug Maria-Valeria, tussen Kom-
arno, Slowaaks grondgebied dus, en Komarom, dat gelegen is in 
Hongarije, over de Donau (27).

De Hongaren achtten het ongezien en onaanvaardbaar dat een 
lidstaat van de Europese Unie een president van een andere lid-
staat de toegang tot zijn grondgebied ontzegt. In een nota van 
24 augustus 2009 betwistten de Hongaarse autoriteiten met name 
dat de richtlijn 2004/38/EG een geldige juridische grondslag kon 
vormen voor de weigering van de Slowaakse Republiek om de 
Hongaarse president toegang tot haar grondgebied te verlenen. 
In Bratislava zei men echter niet te begrijpen waarom de viering 
van Sint Stefanus in Komarno uitgerekend op 21 augustus moest 
plaatsvinden, terwijl de officiële datum 20 augustus was.

19. Na afloop van de precontentieuse procedure heeft Honga-
rije op 8 juli 2010 beroep ingesteld voor het Hof van Justitie van 
de Europese Unie. De Slowaakse Republiek concludeerde uiter-
aard tot verwerping van het beroep.

In haar verzoekschrift vroeg Hongarije het Hof van Justitie 
van de Europese Unie met name vast te stellen dat de Slowaakse 
Republiek haar verplichtingen niet is nagekomen uit de richt-
lijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie 
en hun familieleden, en krachtens artikel 21, § 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie [geconsolideerde 
versie] (VWEU) (28). Luidens voornoemd artikel 21, § 1 (oud 
artikel 18, § 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap), “heeft iedere burger van de Unie het recht vrij 
op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, 
onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastge-
steld”.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie diende dus in sub-
stantie uitspraak te doen over de vraag in hoeverre het staats-

 (27) Zie M. picard, “Europe de l’Est. La querelle date du Traité de paix du Trianon de 
1920 ! Tensions slovaquo-hongroises”, Le Soir, 26 aug. 2009, 16.

 (28) C.J.U.E. 16 okt. 2012 (Hongarije t. Slowaakse Republiek), C-364/10.
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hoofd van een lidstaat van de Europese Unie de toegang tot het 
grondgebied van een andere lidstaat ontzegd kon worden (29).

Het Hof van Justitie beslist “dat de Slowaakse Republiek, in 
de omstandigheden van het geval, noch op grond van artikel 21 
VWEU, noch a fortiori op grond van richtlijn 2004/38 verplicht 
was de president van Hongarije de toegang tot haar grondgebied 
te verzekeren, zodat de eerste grief van het beroep ongegrond 
moet worden verklaard”.

Het Hof van Justitie verantwoordt zijn beslissing als volgt.
“Het is juist dat overeenkomstig artikel 21 VWEU het bur-

gerschap van de Unie aan iedere burger van de Unie, binnen de 
beperkingen van het Verdrag en de maatregelen tot uitvoering 
daarvan, een fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer 
en verblijf op het grondgebied van de lidstaten verleent (…).

Voorts zij eraan herinnerd dat het Unierecht moet worden uit-
gelegd met inachtneming van de relevante regels van het volken-
recht, aangezien dat recht deel uitmaakt van de rechtsorde van 
de Unie en de instellingen ervan bindt (…).

In casu moet dus worden nagegaan of, zoals de Slowaakse Repu-
bliek betoogt, de omstandigheid dat M. Solyom, naast burger van 
de Unie, ten tijde van de feiten ook staatshoofd was van de Hon-
gaarse Staat, een op het volkenrecht gebaseerde beperking kan 
vormen voor de toepassing van het hem bij artikel 21 VWEU 
verleende recht van vrij verkeer.

In dat verband zij eraan herinnerd dat het staatshoofd op 
grond van het algemeen internationaal gewoonterecht en van de 
voorschriften van multilaterale verdragen in de internationale 
betrekkingen een bijzondere positie heeft die met name gepaard 
gaat met voorrechten en immuniteiten.

In het bijzonder valt in artikel 1 van het Verdrag van New York 
van 14 december 1973 inzake de voorkoming en bestraffing van 
misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbe-
grip van diplomaten, met name te lezen dat ieder staatshoofd, 
wanneer hij zich in een vreemde Staat bevindt, die bescherming 
geniet.

 (29) F. dopagne, “Statut de chef d’État et libre circulation dans l’Union européenne”, 
JDE 2013, 10.
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Bijgevolg is een staat, wanneer een staatshoofd van een andere 
staat op zijn grondgebied aanwezig is, verplicht de bescherming 
van de persoon welke die functie bekleedt te verzekeren, onge-
acht de reden van zijn verblijf.

Een staatshoofd heeft dus een bijzondere positie, die voort-
vloeit uit het feit dat zij wordt geregeld door het volkenrecht, 
waardoor zijn gedragingen op internationaal vlak, zoals zijn aan-
wezigheid in het buitenland, door dat recht, en met name door 
het recht inzake de diplomatieke betrekkingen worden geregeld.

Een dergelijke specificiteit is van dien aard dat zij de persoon 
met die positie onderscheidt van alle andere burgers van de Unie, 
zodat die persoon niet onder dezelfde voorwaarden als de andere 
burgers toegang heeft tot het grondgebied van een andere lidstaat.

Hieruit volgt dat de omstandigheid dat een burger van de Unie 
de functie van staatshoofd vervult, kan rechtvaardigen dat de 
uitoefening van het hem bij artikel 21 VWEU verleende recht van 
vrij verkeer wordt beperkt op basis van het internationale recht.

(…)

Het beroep wordt verworpen” (30).

B. — Kosovo

20. De situatie van Kosovo is vaak becommentarieerd (31) 
omdat Kosovo m.i. een typisch voorbeeld is van een ontmante-

 (30) C.J.U.E. 16 okt. 2012 (Hongarije t. Slowaakse Republiek), C-364/10. Over de eerste 
grief, zie Beoordeling door het Hof en Dictum van het arrest.

 (31) Zie inz. L. Balmond, “Chronique des faits internationaux, 15 décembre — 15 mars, 
sous la direction de L. Balmond, Kosovo/Serbie, Référendum et candidature à l’Union euro-
péenne”, Rev. gén. dr. internat. 2012, dl. 116, nr. 2, 382 en 383 ; A. Braem en B. Bilquin, 
“L’Union européenne au Kosovo et sa mission État de droit : entre voie diplomatique 
étroite et voix politique s’affirmant”, Rev. Dr. ULg 2008/3, 385 e.v. ; O. corten, “Décla-
rations unilatérales d’indépendance et reconnaissances prématurées : du Kosovo à l’Ossétie 
du sud et à l’Abkhazie”, Rev. gén. dr. internat. 2008, dl. 112, nr. 4, 721 e.v. ; P. d’argent, 
“Kosovo : être ou ne pas être ?”, JT 2008, 261 e.v. ; M. goodwin, “Van provincie via protec-
toraat naar staat ? Kosovo en wat nu ?”, NJB, 26 nov. 2010, AFL 41, 2638 e.v. ; M. koSken-
niemi, La politique du droit international, Collection CERDIN — Doctrine(s), Paris, Editions 
A. Pedone, 2007, 145 e.v. ; R. Yakemtchouk, “L’indépendance du Kosovo : quelles consé-
quences pour les Balkans et l’Europe ?”, Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 
nr. 517, april 2008, 213 e.v. Er zou ook interessante commentaar gegeven kunnen worden 
bij de problemen van internationaal publiek recht die veroorzaakt worden door de situatie 
van Zuid-Ossetië en Abchazië, maar deze openingsrede is noodgedwongen begrensd. Zie, 
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ling van de Staat die, in het internationale recht, niet noodzake-
lijk de mirakeloplossing is voor alle problemen van het grondge-
bied dat zich heeft afgescheurd. Die nieuwe Staat lijkt immers 
nog een lange weg te moeten afleggen alvorens ten volle zijn 
plaats binnen de internationale gemeenschap te kunnen innemen. 
Gelet op de tegenkanting van Griekenland, Spanje, Slowakije en 
Roemenië (32), lijkt een mogelijke integratie in de Europese Unie 
ook al geen punt dat snel op de agenda zal komen.

De omstandigheden van de onafhankelijkheidsverklaring van 
Kosovo en haar gevolgen zijn gekend. Kort samengevat heeft 
Kosovo zich op 17 februari 2008 ten opzichte van Servië eenzijdig 
onafhankelijk verklaard. Het is slechts door 91 Staten erkend als 
onafhankelijke Staat (situatie in oktober 2012), maar het Inter-
nationaal Gerechtshof heeft in een raadgevend advies van 22 juli 
2010 geconcludeerd (§ 122) dat de goedkeuring van de onafhan-
kelijkheidsverklaring op 17 februari 2008 het algemeen interna-
tionaal recht niet schendt, evenmin als resolutie 1244 (1999) van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en het grondwette-
lijk kader van de krachtens die resolutie opgerichte MINUK niet 
miskent (33).

wat dat betreft, bijvoorbeeld L. Balmond, “Chronique des faits internationaux, 15 juin — 
15 september 2008, sous la direction de L. Balmond, Georgie/Russie, À propos de l’Ossétie 
du sud et l’Abkhazie”, Rev. gén. dr. internat. 2008, dl. 112, nr. 4, 885 e.v.

 (32) Roemenië is beducht voor de identiteitszoektocht van de grote Hongaarse gemeen-
schap in het Roemeense Transsylvanië. Met meer dan een miljoen burgers van Hongaarse 
afkomst is Roemenië het Hongaarse buurland met de meeste Hongaren. De Szekler-
enclave, een gebied in het midden van Roemenië met een Hongaarse meerderheid, verlangt 
territoriale autonomie en sinds enkele jaren worden er steeds meer initiatieven genomen 
om dat proces te bespoedigen : een nationale Szekler-raad, een vlag, een volkslied, enz. Zie 
J. mercier, “Roumanie. L’importante communauté hongroise est en quête d’identité. La 
Transylvanie rêve d’autonomie”, Le Soir, 4 juni 2010, 16.

 (33) C.I.J., “Conformité au droit international de la déclaration unilatérale 
d’indépendance relative au Kosovo, Avis consultatif”, 22 juli 2010, AR nr. 141. Zie ook, 
inzonderheid, P. d’argent, “Kosovo : vouloir être ne viole pas le droit international”, JT 
2011, 2 e.v. ; M. duBuY, “Chronique de jurisprudence internationale sous la direction de 
P. Weckel, C.I.J., Avis consultatif du 22 juillet 2010, Conformité au droit international de la 
déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo”, Rev. gén. dr. internat. 2010, dl. 
114, nr. 4, 869 e.v. ; P.M. martin, “Une opération de déminage potentiellement explosive : 
l’avis de la Cour Internationale de Justice sur la déclaration unilatérale d’indépendance du 
Kosovo”, D.H. 18 nov. 2010 — nr. 40, 2658 e.v. ; E. SuY en K. wellenS, “Het advies van 
het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo”, RW 
2010, 556 e.a. ; R. van SteenBerghe en A. claeYS Boúúaert, “L’avis de la Cour internatio-
nale de Justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. Audace et retenue de la Cour 
au sujet d’une question controversée”, Rev. dr. inter. comp. 2011/2, 343 e.v.
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In het voormelde raadgevend advies, dat door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties is aangevraagd, heeft het 
Internationaal Gerechtshof evenwel ook het volgende opgemerkt 
(§ 51) : “En la présente espèce, la question posée par l’Assemblée 
générale est clairement formulée. C’est une question circonscrite et 
précise, visant à obtenir l’avis de la Cour sur la conformité ou la 
non-conformité de la déclaration d’indépendance du Kosovo au 
droit international. Cette question ne porte pas sur les conséquences 
juridiques de la déclaration en cause. En particulier, la Cour n’est 
pas priée de dire si le Kosovo a ou non accédé à la qualité d’État, ni 
de se prononcer sur la validité ou les effets juridiques de la recon-
naissance du Kosovo comme État indépendant par certains États. 
(…). Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire, pour répondre à la 
question de l’Assemblée générale, d’examiner le point de savoir si 
la déclaration d’indépendance a ou non conduit à la création d’un 
État, ou de se prononcer sur la valeur des actes de reconnaissance”.

Van Steenberghe en Claeys Boúúaert merken zelfs het vol-
gende op : “La Cour n’a pas conclu, au terme de son analyse, que, 
parce qu’elle n’était pas interdite, la déclaration était conforme au 
droit international. Elle s’est limitée à affirmer que cette déclaration 
ne violait pas le droit international et a ainsi évité de formuler une 
conclusion qui laisserait penser qu’elle s’est également prononcée sur 
le volet permissif de la question”. Het Internationaal Gerechtshof 
heeft dus geen uitspraak gedaan over een eventueel recht, om het 
te formuleren in de bewoordingen van van Steenberghe en Claeys 
Boúúaert, op een “sécession-remède, c’est-à-dire (…) d’un éventuel 
droit pour des groupes vivant à l’intérieur du territoire d’un État 
à s’autodéterminer en faisant unilatéralement sécession dans l’hy-
pothèse où ils se verraient refuser un accès réel au gouvernement 
pour assurer leur développement politique, économique, social et 
culturel” (34).

Op het vlak van het internationaal recht blijft de situatie 
van Kosovo dus, op zijn minst gedeeltelijk, geblokkeerd, ook al 
erkennen sommigen dat Kosovo op politiek en institutioneel vlak 
levensvatbaar is (35).

 (34) R. van SteenBerghe en A. claeYS Boúúaert, o.c., 363 en 364.
 (35) Zie L. lika, “La consolidation internationale de l’indépendance du Kosovo : quelle 

est la viabilité de ce nouvel État ?”, Rev. Dr. ULg 2012/4, 459 e.v., inzonderheid 511.
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21. Een van de redenen waarom bepaalde Staten weigeren 
de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen, is vermoedelijk 
de angst dat de erkenning van die onafhankelijkheid de deur 
openzet voor de separatistische eisen van nationale minderheden 
op hun eigen grondgebied.

Zo schrijft Liridon Lika : “La Chine (…) refuse de reconnaître 
le Kosovo tout en se positionnant plus discrètement comparé à la 
Russie, (allié indéfectible de la Serbie), mais diverses raisons 
poussent Pékin à agir de la sorte, comme le problème des provinces 
sécessionnistes telles que le Taïwan, le Tibet ou encore le Sin-Kiang 
musulman. Les cinq États membres de l’Union européenne, qui 
s’opposent à la reconnaissance de l’indépendance, justifient leurs 
positions par la crainte que celle-ci puisse encourager les revendica-
tions séparatistes des minorités nationales dans certaines parties de 
leurs territoires. C’est le cas avec les pays basques et la Catalogne en 
Espagne, les minorités ethniques hongroises en Roumanie et en Slo-
vaquie, les minorités turque, albanaise et macédonienne en Grèce, 
et la question des Turcs situés dans la partie Nord de Chypre” (36).

22. De objectiviteit gebiedt evenwel erop te wijzen dat de 
internationale betrekkingen niet het monopolie zijn van de 
erkende soevereine Staten. De erkenning als natie biedt de moge-
lijkheid om dergelijke betrekkingen aan te gaan (37). Dat is het 
geval voor Taiwan, ook al gaat het om een ontmanteling van de 
Staat die ik als sui generis zal omschrijven en ook al is het geval 
van Taiwan mijns inziens eerder een probleem van staatsverte-
genwoordiging dan van staatserkenning.

Een voorbeeld om het geval van Taiwan toe te lichten. In een 
arrest van 30 maart 2011 heeft de ‘Cour administrative d’appel 
de Paris’ geoordeeld “que non reconnu de jure par la France, (l’)
État (de la République de Chine) invoque à juste titre une recon-
naissance de fait, qu’il serait illogique de lui refuser alors qu’il est 
jugé apte à se défendre devant un juge ; (…) que la République de 
Chine, non reconnue par la République Française, constitue en fait 

 (36) Ibidem, 494 en 495.
 (37) Zie P. weckel, “Plaidoyer pour le processus d’indépendance du Kosovo, réponse à 

Olivier Corten”, Rev. gén. dr. internat. 2009, dl. 113, nr. 2, 270.
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un État souverain et indépendant auquel la courtoisie internatio-
nale impose qu’il ne soit pas porté atteinte” (38).

C. — Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan en 
Turkmenistan

23. Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan en Turk-
menistan zijn vroegere Sovjetrepublieken die sedert 1991, bij de 
ontmanteling van de Sovjetunie, onafhankelijk zijn geworden. 
Tadzjikistan is een bijzonder geval omdat de beginjaren van 
zijn onafhankelijkheid werden getekend door een burgeroorlog 
die tot 1997 heeft geduurd zonder dat één kamp de bovenhand 
heeft gehaald en waarbij 50.000 doden zijn gevallen. De vrede 
die onder toezicht van de Verenigde Naties en van Rusland werd 
gesloten, bracht de Parlementsvoorzitter, Emomalii Rahmon 
aan de macht.

De hoofdproblematiek in dat gedeelte van de wereld is de 
watervoorziening, maar het nog niet volledig opgeloste probleem 
van de opdeling van de Kaspische zee, dat verband houdt met 
de natuurlijke hulpbronnen van het continentaal plat, mag ook 
niet over het hoofd worden gezien. Daar bovenop komen nog de 
spanningen tussen Iran en sommige Westerse Staten, waarbij het 
spookbeeld van een militaire interventie van laatstgenoemden in 
Iran, de aangrenzende Staten schrik inboezemt.

24. Eens in Oezbekistan krijgt de Narynrivier de naam Syr-
Daria, één van de twee hoofdstromen die Centraal Azië voeden. 
De stroom vloeit vervolgens door een kleine regio ten noorden 
van Tadzjikistan, alvorens opnieuw Oezbekistan te doorkruisen 
en vervolgens moeizaam in het Aralmeer uit te monden en daarbij 
een groot gebied in Zuid-Kazachstan te doorkruisen. Die stroom 
is, samen met de Amou-Daria, die door Tadzjikistan en Turk-
menistan stroomt maar het Aralmeer in Oezbekistan niet langer 
bereikt, een twistpunt tussen al die Staten, los van de zware 
ecologische problemen van de regio. De Staten beschuldigen 
elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de toestand wegens 
hun egoïstisch gebruik van de Syr-Daria en de Amou-Daria.

 (38) Cour administrative d’appel de Paris, 30 maart 2011, nr. 10/18825, Rev. gén. dr. 
internat. 2012, dl. 116, nr. 4, 922, met noot T. fleurY graff.
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Natuurlijk kan ik geen standpunt innemen ten gunste van één 
van die Staten. Ik kan alleen de trieste toestand betreuren van 
het bekken van het Aralmeer dat gedeeld wordt door Kazach-
stan, Tadzjikistan, Kirghizië, Turkmenistan en Oezbekistan.

We kunnen alleen maar vaststellen, wat ook de oorzaken 
mogen zijn : het Aralmeer, dat een zoutwatermeer is, werd in 
1960 nog gevoed door machtige stromen als de Amou-Daria en 
de Syr-Daria. Het bestreek 68.000 km2 en was de vierde grootste 
zoutwater binnenzee ter wereld. In 2000 was de watermassa met 
de helft geslonken.

25. De onzekerheid omtrent de verdeling van de Kaspische 
zee valt evenmin te verwaarlozen, want zij houdt verband met 
de olievoorraden. Het zuidelijk gedeelte van de Kaspische zee 
is reeds jaren het voorwerp van betwisting. Alleen Rusland en 
Kazachstan hebben in 2002 hun grensprobleem bilateraal opge-
lost, door de bodem te verdelen en het water voor gemeenschap-
pelijk gebruik te laten.

Wat de overige landen betreft, is er geen gebrek aan betwiste 
grondgebieden. De natuurlijke hulpbronnen, inzonderheid de kool-
waterstoffen, vormen de drijfveer. Azerbeidzjan, Iran en Turkme-
nistan willen elk de meest gunstige voorwaarden voor zich.

§ 4. — Staatsontmanteling kan gepaard gaan met 
een tijdrovende wetgevende evolutie

26. De vierde vaststelling, die mij vanzelfsprekend lijkt, is 
het feit dat de ontmanteling van de Staat, kan gepaard gaan met 
een tijdrovend wetgevend proces.

Het administratief recht van de Russische Federatie is daarvan 
een voorbeeld (39).

 (39) Zie Les procédures administratives et le contrôle à la lumière de l’expérience euro-
péenne en France et en Russie, o.l.v. T.I. Khabrieva en G. Marcou, Parijs, Société de législa-
tion comparée, 2012, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris (Université de Paris 1/
CNRS-UMR 8103), dl. 26, 309 (Bespreking door J.F. Leclercq in Rev. dr. inter. comp. 2013/2, 
261 e.v.). Over de grondwettelijke evolutie van Rusland, zie P. gélard, “L’actualité consti-
tutionnelle en Russie, dans les États de la CEI et de l’Europe centrale et orientale et dans 
les pays toujours ou anciennement communistes (januari — oktober 2009)”, Revue française 
de Droit constitutionnel, jan. 2010, nr. 81, 187 e.v.
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In het kader van de in de Russische Federatie gevoerde admi-
nistratieve hervormingen, gaat een bijzondere aandacht naar de 
normen die de regels vastleggen volgens welke de opdrachten van 
de Staat, van de lokale overheid en de openbare dienst moeten 
worden uitgevoerd. Die teksten leggen de te volgen procedures 
vast en bevatten de limitatieve lijst van documenten die aan de 
burgers, zowel als aan de organisaties kunnen worden gevraagd. 
De perestrojka, het uiteenvallen van de Sovjetunie en de oprich-
ting van de Russische Federatie hebben de belangstelling voor 
de instellingen, het grondwettelijk recht en het burgerlijk recht 
doen toenemen, veeleer dan de belangstelling voor het adminis-
tratief recht.

Het nieuw administratief recht van de Russische Federatie 
benadert vandaag in grote lijnen dat van de Westeuropese 
landen. De juridische activiteit van de administratie uit zich 
hoofdzakelijk in twee soorten akten : de eenzijdige administra-
tieve akte en de overeenkomst. De verhoudingen tussen de fede-
rale wetgeving, de wetgeving van de bestuurlijke onderverde-
lingen van de Federatie en de verordenende bevoegdheid van de 
uitvoerende lichamen van de administratieve onderverdelingen 
van de Federatie, werpen bijzondere problemen op, met name op 
het vlak van de “gemeenschappelijke bevoegdheid” (sovmestnoe 
vedenie) van de Federatie en van de bestuurlijke onderverde-
lingen van de Federatie. Enerzijds is er het probleem van de “ver-
vroegde” wetgeving, dat zijn de wetten die door de bestuurlijke 
onderverdelingen van de Federatie zijn goedgekeurd op vlakken 
die voor de Federale bevoegdheid openstaan, maar nog voor die 
bevoegdheid is uitgeoefend, anderzijds is er het probleem van 
de wijziging van federale wetten waardoor de regionale wetten 
daarmee in overeenstemming moeten worden gebracht. Beide 
zaken zijn vaak een bron van moeilijkheden. De wijziging van de 
regionale wetgeving komt met vertraging en met terugwerkende 
kracht tot stand en soms gebeurt het dat de regionale wetgever 
geen weet heeft van de wijziging van de federale wetgeving. Het 
decreet nr. 314 van 9 maart 2004 van de voorzitter van de Rus-
sische Federatie wijzigt de verhoudingen tussen de regering en 
de ministers en versterkt de rol van de ministers in de uitoefe-
ning van de verordenende bevoegdheid. Vóór dat decreet waren 
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de juridische bevoegdheden van de ministers niet duidelijk 
omschreven. Een algemene reglementering van de administra-
tieve procedures ontbreekt nog steeds. Het probleem is dat de 
Russische wetgeving zich in een fase van modernisering bevindt 
en dus voortdurend wijzigt. Hetzelfde geldt voor de rechtsleer in 
het Russisch administratief recht. Tot op heden is er geen duide-
lijk antwoord op de vraag of de organen van de uitvoerende macht 
de exclusieve bevoegdheid hebben om administratieve besluiten 
uit te vaardigen dan wel of die besluiten ook van andere bestuur-
lijke onderverdelingen kunnen uitgaan die bepaalde taken van 
het openbaar bestuur vervullen. Zo maakt de Russische Centrale 
Bank geen deel uit van het stelsel van federale instellingen van 
de uitvoerende macht maar toch is zij een bestuursorgaan van 
de Staat. De bevoegdheid om tijdelijk een administratieve akte 
op te schorten komt alleen de daartoe specifiek bevoegde autori-
teiten toe : de Voorzitter van de Russische Federatie, de Regering 
van de Russische Federatie, de procureur, de gemeenrechtelijke 
rechtbank, de instelling die de akte heeft opgesteld en het super-
viserende orgaan.

We mogen ook niet vergeten dat in Rusland de opvatting en 
de ontwikkelingsstrategie van de juridische opvolging bijzonder 
actueel zijn geworden. Dat maakt het mogelijk te bepalen in hoe-
verre de wetten en andere juridische akten werkelijk worden toe-
gepast, rekening houdend met de bestaande procedures. In het 
Veldwetboek, het Wetboek van Stedenbouw en in andere wette-
lijke bepalingen bestaan er algemene regels die aanleiding geven 
tot concrete regeringsbeslissingen of ministeriële beslissingen 
inzake de opvolging van de toepassing ervan op het vlak van 
bijvoorbeeld het grondbeleid, de watervoorziening, begroting en 
arbeid. Onderzoekers bestuderen de verbanden tussen de evolutie 
van de sector en de toepassing van de wet.

Ik herhaal, in de Russische Federatie is de administratieve 
hervorming tot op de dag van vandaag nog steeds aan de gang. 
De hoofdbetrachting, naast de oprichting van een doeltreffende 
administratie, bestaat in het creëren van volledig nieuwe ver-
houdingen tussen de Staat, in de vorm van de administratieve 
overheden en hun ambtenaren, enerzijds, en de burger, het maat-
schappelijk middenveld en de ondernemingen, anderzijds. Meer 
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transparantie in de activiteiten van de administratieve over-
heden blijft met name een van de belangrijkste opgaven van de 
administratieve hervorming. De federale wet nr. 210 van 27 juli 
2010 omschrijft het begrip, het stelsel van de Staatsdiensten en 
van de diensten van de lagere overheden, alsook de modaliteiten 
van de omgang van de organen die voor de uitvoering van die 
taken instaan met de burgers en de structuren, met name onder 
elektronische vorm. Wat dat laatste betreft, bepaalt de wet 
immers dat dienstverlening, zowel onder de traditionele vorm, 
als onder elektronische vorm kan verleend worden, en die wet is 
nauw verbonden met de tenuitvoerlegging van het federaal pro-
gramma “Elektronisch Rusland” en is gericht op de organisatie 
van de dienstverlening van alle Staatsdiensten en diensten van 
de lagere overheid, door gebruik te maken van elektronische 
middelen, via één enkele portaalsite voor de Staatsdiensten en 
gemeentelijke diensten, een algemene elektronische kaart voor 
de natuurlijke personen en andere middelen.

Ik heb reeds erop gewezen dat de Russische administratieve 
wetgeving geen algemeen stelsel van administratief beroep 
bepaalt, maar een groot aantal wetteksten regelen in detail, 
voor specifieke onderwerpen, de wijze om rechtsmiddelen aan 
te wenden tegen het optreden of stilzitten van de overheid. Er 
bestaan ook andere rechtsmiddelen : het instellen van een beroep 
bij de rechtbank, de aanhangigmaking van de zaak bij het Open-
baar ministerie en bij de Verdediger van de Rechten van de Mens 
van de Russische Federatie.

De dag van vandaag wordt aanvaard dat publiekrechte-
lijke rechtspersonen privé-diensten kunnen leveren en dat pri-
vaatrechtelijke rechtspersonen een algemeen belang kunnen 
nastreven. In tegenstelling tot de landen van continentaal recht 
zijn in de Russische rechtswetenschap pas na de goedkeuring van 
de Grondwet van de Russische Federatie van 1993 daadwerke-
lijk privaatrechtelijke rechtspersonen verschenen samen met 
de overeenstemmende rechtsstelsels. Omdat volgens de Sovjet-
traditie alles tot de bevoegdheid behoorde van de verschillende 
organen van de macht, zijn het alleen maar bepaalde gebieden die 
geleidelijk aan tot de bevoegdheid van privaatrechtelijke rechts-
personen zijn gaan behoren. Een van de doelstellingen van het 
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staatsbeleid bestaat erin om de privaatrechtelijke rechtspersonen 
te betrekken bij de openbare dienstverlening om de kwaliteit 
ervan te verbeteren en beter de belangen van de burgers te behar-
tigen, maar verschillende theoretische en praktische problemen 
zijn nog niet opgelost. Bijvoorbeeld de privé-gezondheidszorg, 
die in artikel 41, § 2, van de Grondwet van de Russische Federatie 
op gelijke voet is gesteld met het Staatsstelsel en gemeentelijk 
stelsel van gezondheidszorg, bevindt zich nog in een beginfase.

§ 5. — Toename van reële en mogelijke gevallen van 
staatsontmanteling heeft iets ongerijmds

27. Mijn vijfde en laatste rechtstreeks persoonlijke politieke 
en juridische vaststelling is de vaststelling dat de toename van 
effectieve of mogelijke gevallen van ontmanteling van de Staat 
iets tegenstrijdigs heeft.

Zo heeft Vladimir Poetin bijvoorbeeld als voorzitter of als 
eerste minister van de Russische Federatie nooit verheeld dat hij 
een “Euraziatische Unie” met de vroegere Russische zusterrepu-
blieken betracht (40).

Reeds in 1991 omschreef president Poetin de opdeling van de 
Sovjetunie als de “grootste geopolitieke ramp van de XXste eeuw”.

Zijn idee is niet om de Sovjetunie onder een andere vorm te 
doen herleven maar wel om tot een grotere integratie te komen 
dan de huidige relaties die soms moeilijk liggen, zoals bijvoor-
beeld de gasproblemen tussen Moskou en Kiev. De integratie zou 
op nieuwe politieke en economische waarden opgebouwd moeten 
worden.

Voor president Poetin moet dat een supranationale unie 
worden waarbij ook de technologische en militaire samenwerking 
versterkt wordt en de buitenlandse politiek beter gecoördineerd 
wordt.

Die douane-unie tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan 
zou de kern vormen van die nieuwe geopolitieke eenheid.

 (40) Zie B. quénelle, “Vladimir Poutine songe à refaire une URSS”, Le Soir, 5 okt. 
2011, 10 ; B. quénelle, “Russie. Poutine boude Obama mais reçoit Loukachenko”, Le Soir, 
16 en 17 mei 2012, 12 ; zie ook B. quénelle, “Vladivostok, les deux visages de la Russie” en 
“Le show de Vladimir Poutine s’achève en apothéose”, Le Soir, 8 en 9 sept. 2012, 13.
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afdeling iii. — BeSluit

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Dames en Heren,

28. Ik heb deze openingsrede de titel gegeven : “Ontmanteling 
van de Staat : kort bestek van de praktische internationaalrech-
telijke implicaties”.

“Kort bestek” omdat ik dat delicate onderwerp verre van 
uitgeput heb, omdat ik aanneem dat anderen hierover een vol-
ledig andere mening kunnen hebben dan de mijne en omdat mijn 
exposé slechts over bepaalde aspecten van het internationaal 
publiek recht gaat.

“Praktische implicaties” omdat ik de rechtsleer die aan dit 
onderwerp is gewijd niet in extenso heb onderzocht (41). Ik heb 
bijvoorbeeld geen onderzoek verricht naar drie internationale 
verdragen die in het Belgisch recht niet toepasselijk zijn, maar 
die niettemin in deze materie belangrijk zijn en die het op zich 
reeds verdienen om het voorwerp uit te maken van een andere 
Openingsrede : de Conventie van Montevideo betreffende de 
rechten en plichten van Staten, ondertekend te Montevideo op 
26 december 1933 (42), het Verdrag van Wenen inzake Staten-
opvolging met betrekking tot verdragen, gedaan te Wenen op 
23 augustus 1978 (43), en het Verdrag van Wenen inzake Sta-
tenopvolging met betrekking tot staatseigendom, -archieven en 
-schulden, gedaan te Wenen op 8 april 1983 (44).

29. Mijn echtgenote Michèle heeft mij in 1987 voor Sinter-
klaas een zeer boeiend boek cadeau gedaan dat toen net van de 
pers kwam. Het boek was geschreven door Michail Gorbatsjov, 
uitgegeven in het Engels, met als titel “Perestroika. New Thin-

 (41) Zie met name Démembrements d’États et délimitations territoriales : l’uti possidetis 
en question(s), onder leiding van O. corten, B. delcourt, P. klein en N. levrat, Collec-
tion de droit international, Brussel, Bruylant — Editions de l’Université de Bruxelles, 1999.

 (42) Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, signed at Montevideo, 
26 December 1933.

 (43) Vienna Convention on succession of States in respect of treaties, done at Vienna, 
23 August 1978.

 (44) Vienna convention on succession of States in respect of State property, archives 
and debts, done at Vienna, 8 April 1983.
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king for Our Country and the World” en werd daarna in het 
Frans vertaald.

In dat boek schrijft Gorbatsjov die toen secretaris-generaal 
van het centraal comité van de communistische partij van de 
Sovjetunie was (in Franse vertaling) : “Tirant parti de l’expé-
rience soviétique, certains pays en vinrent à oublier leurs propres 
spécificités. Pis encore, une manière stéréotypée d’aborder les pro-
blèmes se vit gratifier d’un vernis idéologique par certains de nos 
théoriciens et de nos dirigeants particulièrement pragmatiques qui 
agissaient quasiment comme s’ils étaient les seuls détenteurs de la 
vérité. Sans prendre en considération la singularité des problèmes et 
les traits spécifiques des divers pays socialistes, ils en venaient par-
fois à afficher quelque défiance à l’égard de la manière qu’avaient 
ces pays d’aborder certains de leurs problèmes” (45).

Die bekommernis van Gorbatsjov om te komen tot een strikte 
eerbiediging, in de internationale praktijken, van het recht van 
volkeren om volledig zelfstandig de weg en de wijze van hun ont-
wikkeling te kiezen, werd door de politieke verantwoordelijken 
van de Sovjetunie op gemengde gevoelens onthaald.

Vanaf 1990 hebben sommige politici hun bezorgdheid geuit 
over het verlies aan invloed, in de verschillende Sovjetrepu-
blieken, van de eerste secretaris van het centraal comité van de 
communistische partij, die tot dan toe de werkelijke macht had 
uitgeoefend in elk van die republieken.

Verschillende kandidaten, een primeur in 1989, heeft op mis-
schien onverwachte wijze ten volle uitwerking gehad in 1990, 
dankzij de vernieuwing van de lokale sovjets (de territoriale en 
gemeentelijke besturen) en van de opperste sovjets (de parle-
menten) van de vijftien republieken waaruit de Sovjetunie was 
samengesteld. In de opperste sovjets van verschillende repu-
blieken hebben de aanhangers van autonomie en onafhankelijk-
heid het gehaald.

Sommigen in de Sovjetunie hebben president Gorbatsjov ver-
weten dat hij met zijn herstructurering en toegevingen in de 
kaart heeft gespeeld van de voorstanders van onafhankelijkheid 

 (45) M. gorBatchov, Perestroïka. Vues neuves sur notre pays et le monde, Paris, Flam-
marion, 1987, 233.
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en, gebruik makend van zijn vakantie in de Krim, hebben zij in 
augustus 1991 een putsch gepleegd. Hun poging is in minder dan 
drie dagen mislukt, de verhoudingen binnen de politieke klassen 
werden omgegooid, Gorbatsjov is er zwaar verzwakt uitgekomen 
en het beeld van Jeltsin, hoog bovenop een tank, weerstand bie-
dend aan de putschisten, heeft diens gezag en legimiteit ver-
sterkt (46).

30. Geconfronteerd met de toenemende onafhankelijk-
heidseisen heeft president Gorbatsjov gepoogd de Sovjetunie te 
redden, door een hervorming in confederale zin door te voeren (47).

De wet van 5 september 1991 heeft een Raad van State van de 
Sovjetunie opgericht. Die Raad van State, die is samengesteld 
uit de president van de Sovjetunie en uit de hoogste leiders van 
de republieken van de Unie, had tot doel om op overlegde wijze de 
problemen van binnenlandse en buitenlandse politiek te regelen 
die de gemeenschappelijke belangen van de republieken raken.

De wet van 5 september 1991 heeft ook een Interrepublikeinse 
Economische Commissie opgericht. Die is op paritaire basis 
samengesteld uit de vertegenwoordigers van de republieken en 
wilde de economische koers en de uitvoering van de economische 
hervormingen en van het sociaal beleid coördineren.

In november 1991 werden de meeste sovjet-ministeries afge-
schaft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, van Defensie, 
van Buitenlandse Betrekkingen en een Interrepublikeinse Vei-
ligheidsdienst zijn blijven bestaan.

De wet van 5 september 1991 heeft ook het parlement gere-
organiseerd om aldus tot een betere vertegenwoordiging van de 
sovjetrepublieken te komen.

Dezelfde wet heeft ten slotte bepaald dat de hoogste organen 
van de staatsmacht van de republieken van de Unie het recht 
hadden om op hun grondgebied de werking op te schorten van de 
wetten die door de Opperste Sovjet van de Sovjetunie zijn goed-
gekeurd, wanneer die wetten in strijd waren met de grondwet van 
de republiek.

 (46) Zie H. hamant, o.c., 23-25.
 (47) Zie H. hamant, o.c., 64-69 en 76. Zie ook supra, nr. 7.
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Parallel werd beslist tot de oprichting van een Economische 
gemeenschap om een gemeenschappelijke economische ruimte 
in stand te houden met de republieken die zich uit de Sovjetunie 
zouden terugtrekken.

Ook werd er een nieuwe versie uitgewerkt van het ontwerp 
van verdrag van de Unie waarin een “Confederale Staat” wordt 
erkend, maar dat is mislukt.

De ontmanteling van de USSR is uiteindelijk werkelijkheid 
geworden en de “Confederale Staat” heeft het niet overleefd ; het 
was reeds te laat. In december 1991 is er gewoon een nieuwe enti-
teit overgebleven met vage contouren en die zeker niet de plaats 
van de Sovjetunie heeft ingenomen : de Gemeenschap van Onaf-
hankelijke Staten.

31. De ontmanteling van de Staat is volgens het internatio-
naal publiek recht een moeilijk antwoord op een mislukking, 
wat volgens mij niet betekent dat de ontmanteling, in het intern 
recht, een mislukking moet zijn, mits er geslaagde voorberei-
dende onderhandelingen zijn geweest. De ontmanteling van een 
Staat is in het internationaal publiek recht echter een antwoord 
op een mislukking, want waar het in het internationaal publiek 
recht echt om gaat is de onmogelijkheid voor de bestaande Staat 
om, ten overstaan van de internationale gemeenschap, de wil 
tot afscheiding van één of meerdere van zijn gemeenschappen te 
beheersen.

De vraag rijst dus ook of er werkelijk geen enkele mogelijkheid 
bestaat om een dergelijk antwoord op een mislukking te ver-
mijden, door op juridisch vlak tijdig een grondwettelijke en wet-
gevende evolutie te organiseren die moet leiden naar meer auto-
nomie van de verschillende gemeenschappen waaruit de Staat is 
samengesteld die met ontmanteling wordt bedreigd.

Dat hangt af, althans gedeeltelijk, van het beeld dat men van 
de ander heeft (48).

Een spreekwoord uit Patagonië luidt : “Schoonheid ligt niet in 
zaken, maar in de ogen van hij die ze aanschouwt”.

*
*  *

 (48) De Openingsrede werd in essentie geschreven vóór 1 mei 2013.
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Ereraadsheer André Simonet is in de loop van de maand 
oktober 2012 overleden.

Hij heeft zijn ambt in het Hof slechts enkele jaren uitgeoefend 
en verbleef sedert vele jaren in het buitenland. Desondanks heeft 
niemand zijn onderlegdheid en vriendelijkheid vergeten. Nooit 
hebben de doorstane beproevingen hun sporen nagelaten.

Steeds was hij met de glimlach bereid iemand ter wille te zijn.
Emeritus afdelingsvoorzitter Marguerite Charlier heeft ons 

onlangs in alle discretie verlaten. Discretie die ook bij het Hof 
haar kenmerk was. Deze grote dame, zowel letterlijk als figuur-
lijk, met haar scherpe intelligentie, subtiel denkvermogen en 
grote werkkracht was een aimabel mens. Zij die bij het Hof 
het voorrecht hadden tot haar intieme kring te behoren en met 
genoegen terugdenken aan gedachtewisselingen over literatuur 
en filosofie, herinneren zich hoe zij zich, zonder omwegen, voor-
stond op een familiale traditie met zowel een rooms-katholieke 
als een protestantse inbreng.

Maar Mevrouw de emeritus afdelingsvoorzitter Marguerite 
Charlier, die verknocht was aan de Rechterlijke Macht, zou zeker 
niet hebben gewild dat de voortzetting van de werkzaamheden 
van het Hof uitsluitend in het teken van de herinnering zou staan.

Sta me dus toe vandaag de wens te uiten dat de verzelfstandi-
ging van de gerechtelijke organisatie succesvol wordt, want dat 
is de uitdaging die ons de komende maanden en jaren allicht te 
wachten staat.

De stichter van een distilleerderij in Tennessee, die een wereld-
bekende “Whiskey” produceert, had als motto : “Every day we 
make it, we’ll make it the best we can”.

Voor de Koning vorder ik dat het aan het Hof moge behagen 
zijn werkzaamheden voort te zetten tijdens het gerechtelijk jaar 
dat thans een aanvang neemt.
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N° 413

2o kamer — 3 september 2013
(P.10.1836.N)

1o mISDrIJF. — aLLerLeI. — Teruggave. — BegrIp. — DoeL.

2o mISDrIJF. — aLLerLeI. — Teruggave. — aarD. — gevoLg.

3o mISDrIJF. — aLLerLeI. — overeenkomST Door mISDrIJF verkregen. — 
Teruggave. — ToepaSSIng.

4o overeenkomST. — aLLerLeI. — overeenkomST Door mISDrIJF 
verkregen. — Teruggave. — ToepaSSIng.

5o onaanTaSTBare BeoorDeLIng Door De FeITenreCHTer. — 
mISDrIJF. — Teruggave. — maaTregeLen nooDzakeLIJk om De gevoLgen van 
HeT mISDrIJF TenIeT Te Doen.

6o mISDrIJF. — aLLerLeI. — Teruggave. — DoeL. — maaTregeLen nooD-
zakeLIJk om De gevoLgen van HeT mISDrIJF TenIeT Te Doen. — BeoorDeLIng. 

7o koop. — koopovereenkomST van onroerenD goeD. — overeenkomST Door 
mISDrIJF verkregen. — veSTIgIng van HypoTHeCaIre reCHTen Ten voorDeLe 
van DerDen Te goeDer Trouw na De verkoop. — Teruggave uITgeSproken Door 
De STraFreCHTer. — grenS.

8o mISDrIJF. — aLLerLeI. — koopovereenkomST van onroerenD goeD. — 
overeenkomST Door mISDrIJF verkregen. — veSTIgIng van HypoTHeCaIre 
reCHTen Ten voorDeLe van DerDen Te goeDer Trouw na De verkoop. — Terug-
gave uITgeSproken Door De STraFreCHTer. — grenS.

9o mISDrIJF. — aLLerLeI. — Teruggave. — DoeL. — maaTregeLen nooD-
zakeLIJk om De gevoLgen van HeT mISDrIJF TenIeT Te Doen. — DerDenverzeT. 
— BeoorDeLIng.

10o onaanTaSTBare BeoorDeLIng Door De FeITenreCHTer. — 
mISDrIJF. — Teruggave. — DerDenverzeT. — maaTregeLen nooDzakeLIJk om 
De gevoLgen van HeT mISDrIJF TenIeT Te Doen.

11o DerDenverzeT. — mISDrIJF. — Teruggave. — DoeL. — maaTregeLen 
nooDzakeLIJk om De gevoLgen van HeT mISDrIJF TenIeT Te Doen. — BeoorDeLIng.

12o DerDenverzeT. — mISDrIJF. — BeSLISSIng ToT Teruggave. — DerDe DIe 
zICH BenaDeeLD aCHT. — BeoorDeLIng Door De reCHTer. — CrITerIa.

13o mISDrIJF. — aLLerLeI. — BeSLISSIng ToT Teruggave. — DerDenverzeT. 
— BeoorDeLIng Door De reCHTer. — CrITerIa.

1o De door artikelen 44 Strafwetboek en 161 Wetboek van Strafvordering 
bedoelde teruggave houdt, naast het louter teruggeven van goederen die 
aan de eigenaar werden ontnomen en die in handen van het gerecht zijn 
gekomen, elke maatregel in die beoogt de materiële gevolgen van het bewezen 
verklaarde misdrijf teniet te doen, met als doel het herstel van de feitelijke 
toestand zoals die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde 
misdrijf en dus de vrijwaring van het algemeen belang. (Art. 44 Strafwet-
boek ; Art. 161 Wetboek van Strafvordering)
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2o Hoewel van burgerrechtelijke aard, beveelt de strafrechter ambtshalve of 
op vordering van het openbaar ministerie de teruggave vermits zij de open-
bare orde raakt ; het feit dat de teruggave als vorm van herstel ook voor 
de burgerlijke rechter kan worden gevorderd, doet hieraan geen afbreuk. 
(Art. 44 Strafwetboek ; Art. 161 Wetboek van Strafvordering)

3o en 4o Indien een overeenkomst door een misdrijf werd verkregen en deze 
overeenkomst bijgevolg geen effect mag sorteren, kan de teruggave bestaan 
in een door de strafrechter uit te spreken nietigverklaring van die overeen-
komst, welke retroactief werkt. (Art. 44 Strafwetboek ; Art. 161 Wetboek 
van Strafvordering)

5o en 6o De rechter oordeelt bij het bevelen van de teruggave op grond van 
artikel 44 Strafwetboek en artikel 161 Wetboek van Strafvordering onaantast-
baar over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de materiële gevolgen van 
het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen, met als doel het herstel van de 
feitelijke toestand zoals die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde 
misdrijf. (Art. 44 Strafwetboek ; Art. 161 Wetboek van Strafvordering)

7o en 8o De omstandigheid dat op het onroerend goed, waarvan de strafrechter 
de teruggave beveelt, sinds de verkoop ervan ten voordele van derden te 
goeder trouw zakelijke rechten zoals hypothecaire rechten werden gevestigd, 
belet die strafrechter niet de koopovereenkomst nietig te verklaren, welke 
nietigheid retroactief werkt. (Art. 44 Strafwetboek ; Art. 161 Wetboek van 
Strafvordering)

9o, 10o en 11o Ook de strafrechter op derdenverzet oordeelt bij het bevelen van 
de teruggave op grond van artikel 44 Strafwetboek en artikel 161 Wetboek 
van Strafvordering onaantastbaar over de maatregelen die noodzakelijk zijn 
om de materiële gevolgen van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen, 
met als doel het herstel van de feitelijke toestand zoals die bestond vóór 
het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf. (Art. 44 Strafwetboek ; 
Art. 161 Wetboek van Strafvordering)

12o en 13o Uit de omstandigheid dat een derde die zich benadeeld acht door 
de beslissing tot teruggave, tegen die beslissing derdenverzet kan doen bij 
de strafrechter, volgt enkel dat de strafrechter binnen de grenzen van dit 
derdenverzet de wettigheid en de gepastheid dient te onderzoeken van de 
bevolen teruggave en niet dat de strafrechter op derdenverzet slechts die 
teruggave mag bevelen die de rechten van derden onaangetast laat. (Art. 44 
Strafwetboek ; Art. 161 Wetboek van Strafvordering)

(D. e.a. T. p. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 19 oktober 2010.

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

De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.
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De eiser III voert geen middel aan.
De eiseres IV-V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 

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

middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

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

Middel van de eiseres IV-V

Eerste onderdeel

16. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1, 3 en 4 Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de artikelen 161, 179 en 463 
Wetboek van Strafvordering, de artikelen 44 en 50 Strafwetboek en de 
artikelen 1108, 1131, 1133 en 1304 Burgerlijk Wetboek : het arrest oordeelt 
ten onrechte dat de teruggave enkel kan bestaan in de retroactieve 
nietigheid van de overeenkomst die niets anders is dan de civielrechte-
lijke sanctie van een overeenkomst die niet op rechtsgeldige wijze is tot 
stand gekomen omdat zij is aangetast door een ongeoorloofde, met de 
openbare orde strijdige oorzaak ; het komt de strafrechter evenwel niet 
toe om toepassing te maken van de artikelen 1108, 1131 en 1304 Burgerlijk 
Wetboek door de overeenkomst nietig te verklaren wegens ongeoorloofd 
voorwerp of ongeoorloofde oorzaak ; de vraag naar de civielrechtelijke 
gevolgen van een misdrijf op het vlak van de geldigheid van de overeen-
komst is immers vreemd aan de strafvordering en aan de burgerlijke 
rechtsvordering van de benadeelde partij ; aldus overschrijden de appel-
rechters hun rechtsmacht.

17. Artikel 44 Strafwetboek bepaalt dat de veroordeling tot de bij de 
wet gestelde straffen altijd wordt uitgesproken, onverminderd de terug-
gave en de schadevergoeding die aan partijen mochten zijn verschuldigd.

Artikel 161 Wetboek van Strafvordering, dat eveneens van toepassing 
is in correctionele zaken, bepaalt dat indien een beklaagde schuldig 
wordt bevonden aan een misdrijf, de rechtbank de straf uitspreekt en 
bij hetzelfde vonnis beslist over de vorderingen tot teruggave en tot 
schadevergoeding.

18. De door deze bepalingen bedoelde teruggave houdt, naast het louter 
teruggeven van goederen die aan de eigenaar werden ontnomen en die in 
handen van het gerecht zijn gekomen, elke maatregel in die beoogt de 
materiële gevolgen van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen, 
met als doel het herstel van de feitelijke toestand zoals die bestond vóór 
het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf en dus de vrijwaring van 
het algemeen belang. 

Hoewel van burgerrechtelijke aard, beveelt de strafrechter ambtshalve 
of op vordering van het openbaar ministerie de teruggave. De terug-
gave raakt immers de openbare orde. Het feit dat de teruggave als vorm 
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van herstel ook voor de burgerlijke rechter kan worden gevorderd, doet 
hieraan geen afbreuk.

19. Indien een overeenkomst door een misdrijf werd verkregen en deze 
overeenkomst bijgevolg geen effect mag sorteren, kan de teruggave 
bestaan in een door de strafrechter uit te spreken nietigverklaring van 
die overeenkomst, welke retroactief werkt.

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

Tweede onderdeel

20. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 44 en 50 Straf-
wetboek en de artikelen 1, 41, 82 en 96 Hypotheekwet : het arrest oordeelt 
ten onrechte dat de retroactieve nietigverklaring van de met misbruik 
van vennootschapsgoederen tot stand gekomen koopovereenkomst zich 
opdringt om de gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken en dat het 
feit dat derden ondertussen op rechtmatige wijze rechten op het onroe-
rend goed hebben gekregen die nietigverklaring niet in de weg staat ; 
er was geen noodzaak om de retroactieve nietigverklaring van de over-
eenkomst te bevelen ; aangezien het onroerend goed sinds de verkoop 
met zakelijke rechten ten voordele van derden te goeder trouw werd 
bezwaard, kan het slechts met die zakelijke rechten worden terugge-
geven ; een retroactieve nietigverklaring die tot gevolg heeft dat het 
onroerend goed het patrimonium van de verkoper nooit heeft verlaten, 
is onverenigbaar met de teruggave van het onroerend goed met de erop 
gevestigde hypothecaire rechten ; door anders te oordelen miskent het 
arrest het wettelijk begrip teruggave, evenals de regels inzake het 
volgrecht en de tegenstelbaarheid van hypothecaire rechten.

21. De rechter oordeelt bij het bevelen van de teruggave op grond van 
artikel 44 Strafwetboek en artikel 161 Wetboek van Strafvordering 
onaantastbaar over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de mate-
riële gevolgen van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen, met 
als doel het herstel van de feitelijke toestand zoals die bestond vóór het 
plegen van het bewezen verklaarde misdrijf.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel, is 
het niet ontvankelijk.

22. De omstandigheid dat op het onroerend goed, waarvan de straf-
rechter de teruggave beveelt, sinds de verkoop ervan ten voordele van 
derden te goeder trouw zakelijke rechten zoals hypothecaire rechten 
werden gevestigd, belet die strafrechter niet de koopovereenkomst 
nietig te verklaren, welke nietigheid retroactief werkt.

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

Derde onderdeel

23. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1122 en 1124 
Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 1, 41, 82 en 96 Hypotheekwet en de 
artikelen 44 en 50 Strafwetboek : het arrest oordeelt ten onrechte dat het 
bij het bepalen van wat nodig is om een einde te maken aan de onwettige 
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toestand niet verder te beslissen heeft over de eventuele gevolgen van 
zakelijke rechten van derden op de goederen waarvan de teruggave is 
bevolen en het weigert aldus ten onrechte in te gaan op de vraag van de 
eiseres om een herstelmaatregel uit te spreken die haar rechten onaan-
getast laat ; het arrest miskent aldus de strekking van het derdenverzet 
dat de strafrechter bevoegd maakt om bij zijn beslissing rekening te 
houden met de rechtmatige rechten van derden.

24. Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan ieder 
die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de 
zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, 
beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burger-
lijk gerecht of door een strafgerecht in zoverre dit over burgerlijke 
belangen uitspraak heeft gedaan.

25. Ook de strafrechter op derdenverzet oordeelt bij het bevelen van de 
teruggave op grond van artikel 44 Strafwetboek en artikel 161 Wetboek 
van Strafvordering onaantastbaar over de maatregelen die noodzake-
lijk zijn om de materiële gevolgen van het bewezen verklaarde misdrijf 
teniet te doen, met als doel het herstel van de feitelijke toestand zoals 
die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf.

26. Uit de omstandigheid dat een derde die zich benadeeld acht door 
de beslissing tot teruggave, tegen die beslissing derdenverzet kan doen 
bij de strafrechter, volgt enkel dat de strafrechter binnen de grenzen 
van dit derdenverzet de wettigheid en de gepastheid dient te onder-
zoeken van de bevolen teruggave. Daaruit volgt niet dat de strafrechter 
op derdenverzet slechts die teruggave mag bevelen die de rechten van 
derden onaangetast laat. Dit ontneemt het derdenverzet niet elke 
 betekenis.

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het :
— de eiser I tot straf en de bijdrage aan het Slachtofferfonds veroor-

deelt ;
— lastens de eiser II de bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt voor 

een bedrag van 21.013,19 euro.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser I tot de twee derden van de kosten van zijn cassa-

tieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser II tot drie vierden van de kosten van zijn cassatie-

beroep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eisers III, IV-V en VI tot de kosten van hun cassatie-

beroep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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3 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Meese (bij de balie te Gent), de heer Van Steenbrugge (bij de balie te 
Gent), de heer Van Eeghem (bij de balie te Gent), de heer Coopman (bij 
de balie te Brussel), mevr. De Baets en de heer Foriers.

N° 414

2o kamer — 3 september 2013
(P.12.1041.N)

1o HuISveSTIng. — vLaamSe woonCoDe. — woonInSpeCTeur. — HerSTeL-
vorDerIng. — BegrIp. — aarD. — BeSTaan. — Duur. — verpLICHTIng van De 
reCHTer. 

2o HuISveSTIng. — vLaamSe woonCoDe. — HerSTeLvorDerIng. — DoeL. — 
gevoLg.

3o HuISveSTIng. — vLaamSe woonCoDe. — HerSTeLvorDerIng. — wIJze van 
InLeIDIng. — arTIkeL 4, TweeDe en DerDe LID, v.T.Sv. — ToepaSSeLIJkHeID.

4o HuISveSTIng. — vLaamSe woonCoDe. — HerSTeLvorDerIng. — InLeIDIng 
BIJ ToepaSSIng van arTIkeL 4, TweeDe en DerDe LID, v.T.Sv. — gevoLg. — 
BeoorDeLIng van een nog BIJ De STraFreCHTer aanHangIge vorDerIng. — 
verpLICHTIng.

1o De herstelvordering bedoeld in artikel 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Woon-
code behoort tot de strafvordering in de ruime zin, maar is niettemin als 
bijzondere vorm van teruggave een maatregel van burgerlijke aard die 
bestaat van zodra ze door de bevoegde overheid is ingesteld en die blijft 
bestaan zolang de strafrechter er geen uitspraak heeft over gedaan ; de straf-
rechter moet over de vordering uitspraak doen, ook als de bevoegde overheid 
zich niet als procespartij manifesteert en hij kan er zelfs bij afzonderlijke 
beslissing over oordelen nadat hij reeds over de strafvordering in strikte zin 
uitspraak heeft gedaan. (Art. 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode)

2o en 3o Aangezien de door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bedoelde herstel-
vordering niet strekt tot de vergoeding van schade aan particuliere belangen, 
maar wel tot het ongedaan maken van de gevolgen van het misdrijf in het 
algemeen belang, kan die herstelvordering niet overeenkomstig artikel 4, 
tweede en derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering worden 
ingeleid  (1). (Art. 4, tweede en derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering ; Art. 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode)

4o De onwettigheid van een op artikel 4, tweede en derde lid, Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering gesteund verzoek om uitspraak te doen 
over de door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bedoelde herstelvordering, 
belet evenwel niet dat die vordering desgevallend nog bij de strafrechter 

  (1)  Zie : Cass. 12 jan. 2010, AR P.09.1066.N, AC 2010, nr. 19.
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aanhangig is en dat die gehouden is er uitspraak over te doen  (1). (Art. 4, 
tweede en derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering ; 
Art. 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode)

(woonInSpeCTeur van HeT vLaamS geweST 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 7 mei 2012.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Middel

Het middel voert schending aan van artikel 23 Grondwet, de arti-
kelen 1317, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 19 en 
138bis Gerechtelijk Wetboek, artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 161 
en 189 Wetboek van Strafvordering, artikel 4, tweede en derde lid, Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 2, 31°, 5, 20, 
§ 1, eerste lid, en 20bis, § 1, eerste lid, en § 2, Vlaamse Wooncode : het 
arrest wijst eisers op artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Straf-
vordering gesteund verzoek tot inwilliging van zijn herstelvordering ten 
onrechte af als niet ontvankelijk ; het arrest oordeelt onwettig dat de 
appelrechters met het arrest van 8 juni 2010 hun rechtsmacht volledig 
hebben uitgeput en dat eisers herstelvordering een burgerlijke rechts-
vordering is ; eisers vordering beoogt niet het herstel van eigen schade, 
maar wel het ongedaan maken van de gevolgen van een misdrijf in het 
algemeen belang ; het arrest kon niet wettig oordelen dat aangezien met 
het arrest van 8 juni 2010 de burgerlijke belangen niet werden aange-
houden, eisers vordering niet meer bij de appelrechters kon aanhangig 
worden gemaakt ; eisers herstelvordering is immers geen door artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bedoelde vordering ; in 
zoverre het arrest zou oordelen dat de eiser met zijn verzoek een nieuwe 
herstelvordering heeft ingeleid, geeft het aan dit verzoek een uitlegging 

  (1)  Anders dan het Hof oordeelde concludeerde het O.M. tot verwerping van de voor-
ziening op grond dat het enige middel van eiser, zelfs gegrond niet tot cassatie kon 
leiden en dienvolgens niet ontvankelijk was. Het was van oordeel dat de omstandig-
heid dat de strafrechter die verkeerdelijk aanneemt dat een door artikel 20bis Vlaamse 
Wooncode bedoelde herstelvordering bij hem kan aanhangig worden gemaakt op grond 
van artikel 4, tweede en derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, 
maar dit verzoek niet ontvankelijk verklaart omdat de rechter bij wie de strafvordering 
aanhangig was de burgerlijke belangen niet heeft aangehouden, niet tot gevolg heeft 
dat de strafrechter op die wijze rechtsgeldig kennis kon nemen van de nog hangende 
herstelvordering.
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die niet verenigbaar is met de inhoud en de bewoordingen ervan, aange-
zien het verzoek ertoe strekte uitspraak te doen over de op 21 augustus 
2008 gevorderde herstelmaatregel ; de rechtsmacht van de appelrechters 
om over de herstelvordering uitspraak te doen was met het arrest van 
8 juni 2010 niet uitgeput ; het arrest had immers niet beslist over de 
herstelvordering.

Krachtens artikel 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode kan de 
rechtbank, naast de straf, ambtshalve of op vordering van de woonin-
specteur of het college van burgemeester en schepenen op wier grondge-
bied de woning zich bevindt de overtreder bevelen werken uit te voeren 
om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5.

De herstelvordering wordt volgens artikel 20bis, § 2, Vlaamse Woon-
code bij het parket ingeleid per gewone brief door de wooninspecteur in 
naam van het Vlaamse Gewest of door de aangestelde van het college 
van burgemeester en schepenen.

Die herstelvordering behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar 
is niettemin als bijzondere vorm van teruggave een maatregel van 
burgerlijke aard. Zij bestaat van zodra ze door de bevoegde overheid is 
ingesteld en blijft bestaan zolang de strafrechter er geen uitspraak heeft 
over gedaan. De strafrechter moet over de vordering uitspraak doen, 
zelfs als de bevoegde overheid zich niet als procespartij manifesteert. 
Over de herstelvordering kan de strafrechter, nadat hij reeds over de 
strafvordering in strikte zin heeft geoordeeld, bij afzonderlijke beslis-
sing oordelen.

Aangezien de door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bedoelde herstel-
vordering niet strekt tot de vergoeding van schade aan particuliere 
belangen, maar wel tot het ongedaan maken van de gevolgen van het 
misdrijf in het algemeen belang kan die herstelvordering niet overeen-
komstig artikel 4, tweede en derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering worden ingeleid.

De onwettigheid van een op artikel 4, tweede en derde lid, Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering gesteund verzoek om 
uitspraak te doen over de door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bedoelde 
herstelvordering, belet evenwel niet dat die vordering desgevallend nog 
bij de strafrechter aanhangig is en dat die gehouden is er uitspraak over 
te doen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de herstelvordering dateert van 21 augustus 2008 en op 24 september 

2009 aan het dossier werd toegevoegd ;
— het arrest van 8 juni 2010 uitspraak doet over de strafvordering in 

strikte zin en over de burgerlijke rechtsvorderingen, maar niet over de 
herstelvordering ;

— de eiser de appelrechters met een op artikel 4, tweede en derde lid, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering gegrond verzoekschrift 
heeft verzocht uitspraak te doen over de hangende herstelvordering.

Het arrest dat eisers verzoek onontvankelijk verklaart omdat het 
arrest van 8 juni 2010 de rechtsmacht van de rechters volledig zou 
hebben uitgeput en de burgerlijke belangen niet heeft aangehouden, 
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waardoor geen enkele op de lastens de verweerder bewezen verklaarde 
feiten geënte burgerlijke rechtsvordering, inclusief de door artikel 20bis 
Vlaamse Wooncode bedoelde herstelvordering nog voor de appelrechters 
kan worden gebracht, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

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

vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

3 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Andersluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 415

2o kamer — 3 september 2013
(P.12.1253.N)

1o Hoger Beroep. — STraFzaken (Douane en aCCIJnzen InBe-
grepen). — reCHTSpLegIng In Hoger Beroep. — eenparIgHeID. — STeDen-
Bouw. — geen HerSTeLmaaTregeL BevoLen Door De eerSTe reCHTer. — 
HerSTeLmaaTregeL BevoLen In Hoger Beroep.

2o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — geen HerSTeLmaaTregeL BevoLen 
Door De eerSTe reCHTer. — HerSTeLmaaTregeL BevoLen In Hoger Beroep. — 
eenparIgHeID.

3o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — InSTanDHouDIng van InBreuken. 
— HanDeLIng DeeLS geLegen In ruImTeLIJk kweTSBaar geBIeD. — HanDeLIng 
DeeLS geLegen In een anDer geBIeD. — InwILLIgIng van De HerSTeLvorDerIng 
Door De STraFreCHTer. — omvang. — HanDeLIng geLegen In ruImTeLIJk kweTS-
Baar geBIeD en HanDeLIng geLegen In een anDer geBIeD DIe één geHeeL vormT. 
— InwILLIgIng van De HerSTeLvorDerIng voor HeT geHeeL. — voorwaarDe.

4o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — InSTanDHouDIng van InBreuken. 
— HanDeLIng DeeLS geLegen In ruImTeLIJk kweTSBaar geBIeD. — HanDeLIng 
DeeLS geLegen In een anDer geBIeD. — HanDeLIng geLegen In ruImTeLIJk 
kweTSBaar geBIeD en HanDeLIng geLegen In een anDer geBIeD DIe één geHeeL 
vormT. — geDeeLTeLIJke InwILLIgIng van De HerSTeLvorDerIng. — HerSTeL 
van De Door HeT mISDrIJF veroorzaakTe onweTTIge ToeSTanD. — BeoorDeLIng 
Door De reCHTer.

5o onaanTaSTBare BeoorDeLIng Door De FeITenreCHTer. — 
STeDenBouw. — InSTanDHouDIng van InBreuken. — HanDeLIng DeeLS geLegen 
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In ruImTeLIJk kweTSBaar geBIeD. — HanDeLIng DeeLS geLegen In een anDer 
geBIeD. — HanDeLIng geLegen In ruImTeLIJk kweTSBaar geBIeD en HanDeLIng 
geLegen In een anDer geBIeD DIe één geHeeL vormT. — geDeeLTeLIJke InwILLI-
gIng van De HerSTeLvorDerIng. — HerSTeL van De Door HeT mISDrIJF veroor-
zaakTe onweTTIge ToeSTanD.

6o DwangSom. — veroorDeLIng BIJ verSTek. — geen DwangSom. — reCHTer op 
verzeT DIe veroorDeeLT ToT een DwangSom. — ToeSTanD van De BeTrokkene.

1o en 2o Uit artikel 211bis, eerste en tweede zin, Wetboek van Strafvordering 
volgt niet dat de appelrechters die anders dan de eerste rechter een herstel-
maatregel bevelen, desgevallend onder de dreiging van een dwangsom, dit 
met eenparigheid moeten beslissen ; de omstandigheid dat de vordering van 
de herstelvorderende overheid niet zonder meer gelijk te stellen is met een 
burgerlijke rechtsvordering en als maatregel van burgerrechtelijke aard toch 
onder de strafvordering valt, doet daaraan geen afbreuk  (1). (Art. 211bis, 
Wetboek van Strafvordering ; Art. 149, § 5, Stedenbouwdecreet 1999 ; 
Art. 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening) 

3o Indien de instandhouding van een door artikel 6.1.1, derde lid, Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde handeling deels gelegen is in een 
ruimtelijk kwetsbaar gebied en deels in een ander gebied, kan de rechter de 
herstelvordering in de regel slechts inwilligen voor zover ze betrekking heeft 
op de in het ruimtelijk kwetsbaar gebied gelegen handelingen en dus niet 
voor die welke in het andere gebied gelegen zijn, maar indien evenwel de in 
het ruimtelijk kwetsbaar gebied en in een ander gebied gelegen handeling 
één geheel vormt en een gedeeltelijke inwilliging van de herstelvordering 
onmogelijk kan leiden tot het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte 
onwettige toestand, dient de rechter de herstelvordering ook in te willigen 
voor het in het niet ruimtelijk kwetsbaar gebied gelegen gedeelte. (Artt. 6.1.1, 
derde lid en 6.1.41, § 1, eerste lid Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening) 

4o en 5o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een zowel in een ruimte-
lijk kwetsbaar als in een ander gebied gelegen handeling één geheel vormt en 
of een gedeeltelijke inwilliging van de herstelvordering onmogelijk kan leiden 
tot het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte onwettige toestand.

6o Uit artikel 1385bis, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat 
de dwangsom ook voor het eerst in verzet of in hoger beroep kan worden 
gevorderd, volgt dat de rechter op verzet die anders dan de rechter op 
verstek veroordeelt tot een dwangsom de toestand van de betrokkene niet 
verzwaart. (Art. 1385bis, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(J. T. geweSTeLIJk STeDenBouwkunDIg InSpeCTeur)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 11 juni 2012.

  (1)  Zie : Cass. 2 maart 2004, AR P.03.1187.N, AC 2004, nr. 112 ; Cass. 12 mei 2009, AR 
P.08.1888.N (onuitgegeven).
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie 
niet ontvankelijk.

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet 
ontvankelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van 
Strafvordering : de appelrechters bevelen anders dan de eerste rechter 
het herstel in de vorige toestand onder de dreiging van een dwangsom, 
maar doen dit ten onrechte niet met eenparigheid van stemmen ; op het 
bevelen van de herstelvordering, als maatregel die niettegenstaande het 
burgerlijk karakter ervan valt onder de strafvordering en die gelet op 
het repressief karakter ervan niet kan worden vergeleken met een louter 
civiele rechtsvordering, is artikel 211bis Wetboek van  Strafvordering 
van toepassing.

3. Artikel 211bis, eerste en tweede zin, Wetboek van Strafvordering 
bepaalt : “Is er een vrijsprekend vonnis of een beschikking tot buiten-
vervolgingstelling, dan kan het gerecht in hoger beroep geen veroorde-
ling of verwijzing uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden. 
Dezelfde eenstemmigheid is vereist voor het gerecht in hoger beroep om 
tegen beklaagde uitgesproken straffen te kunnen verzwaren”.

4. Uit die bepaling volgt niet dat de appelrechters die anders dan de 
eerste rechter een herstelmaatregel bevelen, desgevallend onder de 
dreiging van een dwangsom, dit met eenparigheid moeten beslissen. De 
omstandigheid dat de vordering van de herstelvorderende overheid niet 
zonder meer gelijk te stellen is met een burgerlijke rechtsvordering en 
als maatregel van burgerrechtelijke aard toch onder de strafvordering 
valt, doet daaraan geen afbreuk.

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

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 6.1.1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de artikelen 195 en 211 Wetboek 
van Strafvordering : het arrest beveelt ten onrechte het herstel van de 
plaats in de vorige toestand door het afbreken van zes tennisvelden met 
inbegrip van de omheiningen en verlichting ; het had immers vastgesteld 
dat de zes tennisvelden slechts grotendeels gelegen zijn in ruimtelijk 
kwetsbaar gebied, namelijk agrarisch gebied met ecologische waarde ; uit 
het gebruik van het woord grotendeels volgt dat de tennisvelden slechts 
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gedeeltelijk in ruimtelijk kwetsbaar gebied zijn gelegen ; bijgevolg had 
het arrest de herstelvordering slechts mogen inwilligen in zoverre ze 
betrekking had op het gedeelte van de tennisvelden die gelegen waren in 
het ruimtelijk kwetsbaar gebied ; bovendien preciseert het arrest niet op 
welk gedeelte van de kwestieuze gronden de herstelvordering betrekking 
heeft en is het bijgevolg niet naar recht gemotiveerd.

6. Artikel 6.1.1, derde en vierde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning bepaalt :

 “De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, vermeld in 
het eerste lid, 1o, 2o, 3o, 6o en 7o, geldt niet voor zover de handelingen, 
werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruim-
telijk kwetsbare gebieden. Voor de strafbare instandhouding is uitslui-
tend vereist dat de wederrechtelijke handelingen op het ogenblik van de 
instandhouding gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Een herstelvordering die door de stedenbouwkundige inspecteur of 
het college van burgemeester en schepenen is ingesteld op grond van de 
instandhouding van handelingen, kan vanaf 1 september 2009 niet langer 
worden ingewilligd indien deze instandhouding op het ogenblik van de 
uitspraak niet meer strafbaar is gesteld”.

7. Indien de instandhouding van een door artikel 6.1.1, derde lid, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde handeling deels gelegen 
is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied en deels in een ander gebied, kan 
de rechter de herstelvordering in de regel slechts inwilligen voor zover 
ze betrekking heeft op de in het ruimtelijk kwetsbaar gebied gelegen 
handelingen en dus niet voor die welke in het andere gebied gelegen zijn. 

Indien evenwel de in het ruimtelijk kwetsbaar gebied en in een ander 
gebied gelegen handeling één geheel vormt en een gedeeltelijke inwil-
liging van de herstelvordering onmogelijk kan leiden tot het herstel van 
de door het misdrijf veroorzaakte onwettige toestand, dient de rechter 
de herstelvordering ook in te willigen voor het in het niet ruimtelijk 
kwetsbaar gebied gelegen gedeelte.

8. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een zowel in een ruim-
telijk kwetsbaar als in een ander gebied gelegen handeling één geheel 
vormt en of een gedeeltelijke inwilliging van de herstelvordering onmo-
gelijk kan leiden tot het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte 
onwettige toestand.

9. Met het oordeel dat de zes tennisvelden grotendeels gelegen zijn 
in agrarisch gebied met ecologische waarde geven de appelrechters te 
kennen dat de niet-vergunde handeling één geheel vormt en het herstel 
van de door het misdrijf veroorzaakte onwettige toestand het afbreken 
noodzakelijk maakt van de zes tennisvelden met inbegrip van de omhei-
ningen en verlichting op de nader gepreciseerde percelen. Die beslissing 
is naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

10. Het middel voert schending aan van de artikelen 187, 188, 202 en 
203 Wetboek van Strafvordering : het arrest beveelt het herstel in de 

ARREST-2013-9.indb   1698 04/07/14   14:34



N° 416 - 3.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1699

vorige toestand ten onrechte onder de dreiging van een dwangsom ; 
tegen het verstekvonnis van de eerste rechter waarbij het opleggen van 
een dwangsom werd afgewezen, heeft de verweerder geen hoger beroep 
aangetekend ; de appelrechters die moeten oordelen over het hoger 
beroep tegen de op verzet gewezen beslissing kunnen de toestand van de 
beklaagde ten opzichte van datgene wat werd beslist met het verstek-
vonnis niet verzwaren.

11. Artikel 1385bis, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
dwangsom ook voor het eerst in verzet of in hoger beroep kan worden 
gevorderd.

Uit die bepaling volgt dat de rechter op verzet die anders dan de rechter 
op verstek veroordeelt tot een dwangsom de toestand van de betrokkene 
niet verzwaart.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

3 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Meese (bij de balie te Gent).

N° 416

2o kamer — 3 september 2013
(P.12.1645.N)

1o reCHTen van De menS. — InTernaTIonaaL verDrag Burger-
reCHTen en poLITIeke reCHTen. — arTIkeL 14. — arTIkeL 14.5. — 
reCHT op uITSpraak In Twee InSTanTIeS. — DraagwIJDTe. 

2o Hoger Beroep. — STraFzaken (Douane en aCCIJnzen InBe-
grepen). — reCHTSpLegIng In Hoger Beroep. — evoCaTIe. — verpLICHTIng. 

3o vonnISSen en arreSTen. — STraFzaken. — aLgemeen. — BeSLIS-
SIngen oF maaTregeLen van InwenDIge aarD. — arTIkeL 1046 ger.w. — Draag-
wIJDTe. — grenS. 

4o Hoger Beroep. — STraFzaken (Douane en aCCIJnzen InBe-
grepen). — aLLerLeI. — STeDenBouw. — HerSTeLvorDerIng. — BeSLISSIng 
waarBIJ De BeHanDeLIng aFHankeLIJk worDT gemaakT van De BeSLeCHTIng 
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Door De raaD van STaTe van een geSCHIL BeTreFFenDe een reguLarISaTIever-
gunnIng. — aarD. — gevoLg.

5o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — HerSTeLvorDerIng. — BeSLIS-
SIng waarBIJ De BeHanDeLIng aFHankeLIJk worDT gemaakT van De BeSLeCHTIng 
Door De raaD van STaTe van een geSCHIL BeTreFFenDe een reguLarISaTIever-
gunnIng. — aarD. — gevoLg.

6o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — HerSTeLvorDerIng. — verpLICH-
TIng ToT HeT BeveLen van een HerSTeLmaaTregeL. — reguLarISaTIevergun-
nIng. — voorwaarDen. — opDraCHT van De reCHTer.

7o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — HerSTeLvorDerIng DaTerenD van 
vóór De reguLarISaTIevergunnIng. — reguLarISaTIevergunnIng onDer voor-
waarDen. — gevoLg.

8o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — HerSTeLvorDerIng. — gronDSLag. 
— vaSTSTeLLIng van De overSCHrIJDIng van De reDeLIJke TermIJn. — mILDe-
rIng van De HerSTeLmaaTregeL. — grenzen.

9o reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — STeDenBouw. — HerSTeLvorDerIng. — vaSTSTeL-
LIng van De overSCHrIJDIng van De reDeLIJke TermIJn. — mILDerIng van De 
HerSTeLmaaTregeL. — grenzen.

10o STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. 
BeTaLIng van een meerwaarDe. — HerSTeLvorDerIng. — vaSTSTeL-
LIng van De overSCHrIJDIng van De reDeLIJke TermIJn. — paSSenD reCHTSHer-
STeL. — BeoorDeLIng Door De reCHTer. — ToepaSSIng.

11o reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — STeDenBouw. — HerSTeLvorDerIng. — vaSTSTeL-
LIng van De overSCHrIJDIng van De reDeLIJke TermIJn. — paSSenD reCHTSHer-
STeL. — BeoorDeLIng Door De reCHTer. — ToepaSSIng.

12o reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. — 
arTIkeL 13. — STeDenBouw. — HerSTeLvorDerIng. — vaSTSTeLLIng van De 
overSCHrIJDIng van De reDeLIJke TermIJn. — paSSenD reCHTSHerSTeL. — 
BeoorDeLIng Door De reCHTer. — ToepaSSIng.

1o Artikel 14.5 IVBPR dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit 
is veroordeeld het recht heeft zijn veroordeling en vonnis opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet, is niet van 
toepassing op personen die krachtens de Belgische wetgeving rechtstreeks 
zijn verwezen naar een hoger rechtscollege zoals het hof van beroep ; dat is 
het geval wanneer appelrechters met toepassing van artikel 215 Wetboek van 
Strafvordering de bij hen aanhangig gemaakte zaak aan zich trekken  (1). 
(Artt. 14.5 IVBPR en 215 Wetboek van Strafvordering)

  (1)  Cass. 7 mei 2003, AR P.03.1022.F, AC 2003, nr. 276 ; Zie : Cass. 5 april 1996, AR 
P.94.0002.F, AC 1996, nr. 111.
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2o De appelrechters zijn ertoe gehouden bij wijze van evocatie uitspraak te 
doen wanneer zij een vonnis alvorens recht te doen wijzigen of vernietigen, 
mits die wijziging of vernietiging niet is gegrond op de onbevoegdheid van 
de eerste rechter of het niet wettelijk geadieerd zijn. (Art. 215 Wetboek van 
Strafvordering)

3o Het in strafzaken toepasselijk artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt 
dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard zoals bepaling van de 
rechtsdag, uitstel, weglating van de rol en doorhaling niet vatbaar zijn voor 
verzet of hoger beroep, beoogt uitsluitend beslissingen van louter admini-
stratieve aard die betrekking hebben op de werking van het rechtscollege, 
de samenstelling van de zetel of het verloop van de rechtszitting, maar geen 
beslissingen die de belangen van partijen kunnen schaden of die een beoor-
deling inhouden van een feitenkwestie of de oplossing van een rechtsvraag ; 
tegen die tweede categorie van beslissingen staat overeenkomstig artikel 1050, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek hoger beroep open zodra de beslissing is 
gewezen  (1). (Artt. 1046 en 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

4o en 5o Een beslissing waarbij de behandeling van de herstelvordering afhan-
kelijk wordt gemaakt van de beslechting door de Raad van State van een 
geschil betreffende een regularisatievergunning is geen louter administra-
tieve beslissing, zodat overeenkomstig artikel 1050, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek daartegen hoger beroep openstaat zodra de beslissing is gewezen. 
(Art. 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening)

6o Het overeenkomstig artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning gevorderde herstel moet door de rechter worden bevolen zolang niet tot 
vrijwillig herstel is overgegaan dan wel de onwettige toestand niet is geregu-
lariseerd met een daartoe verleende vergunning ; indien die regularisatiever-
gunning afhankelijk is van het naleven van voorwaarden dient de rechter 
die moet oordelen over het te bevelen herstel, na te gaan of die voorwaarden 
zijn nageleefd  (2). (Art. 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

7o Uit het enkele gegeven dat een regularisatievergunning onder voorwaarden 
werd verleend, volgt niet dat de rechter een van vóór die voorwaardelijke 
regularisatievergunning daterende herstelvordering niet meer zou kunnen 
inwilligen  (3). (Art. 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

8o en 9o De noodzaak de goede ruimtelijke ordening te handhaven en waar 
nodig te herstellen, biedt wegens de aard zelf van de herstelvordering, die als 
grondslag de stedenbouwkundige verplichting heeft die moet worden nage-
leefd en waarvan de niet-naleving leidt tot een met de wet strijdige toestand 
waardoor het openbaar belang wordt geschaad en waaraan een einde moet 
worden gesteld, geen ruimte tot mildering om redenen die enkel de persoon-
lijkheid van de dader betreffen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen 
van de wet ; de noodzaak van een passend rechtsherstel wegens overschrij-
ding van de redelijke termijn wordt daarbij beïnvloed door de omstandig-
heid dat de betrokkene in afwachting van de uitspraak langdurig voordeel 

  (1)  Zie : Cass. 22 sept. 1993, AR P.93.0420.F, AC 1993, nr. 365 ; Verslag van het Hof van 
Cassatie 2005, 176 e.v. (258).

  (2)  Zie : Cass. 28 maart 2006, AR P.05.1574.N, AC 2006, nr. 177.
  (3)  Id.
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heeft kunnen halen uit de door hemzelf gecreëerde onwettige toestand  (1). 
(Artt. 6.1 EVRM en 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

10o, 11o en 12o Het staat aan de rechter die bij de beoordeling van de herstel-
vordering een overschrijding van de redelijke termijn heeft vastgesteld, te 
onderzoeken in welke mate de omstandigheden van de zaak hem toelaten 
een passend en redelijk verantwoord rechtsherstel te verlenen dat voldoet 
aan de artikelen 6.1 en 13 EVRM, zonder dat hij daarbij de bevoegdheden 
hem toegekend door artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
zou overschrijden ; bij de onmogelijkheid dit rechtsherstel te verlenen stelt 
de rechter de overschrijding van de redelijke termijn op authentieke wijze 
vast, waarbij het dan aan de betrokkene behoort zich tot de bevoegde rechter 
te wenden teneinde dit passend rechtsherstel te verkrijgen  (2). (Artt. 6.1 en  
13 EVRM ; Art. 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

(D. T. geweSTeLIJk STeDenBouwkunDIg InSpeCTeur e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 10 september 2012.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest verklaart de strafvordering met betrekking tot de telast-
legging A.1 vervallen door verjaring en het ontslaat de eiser van rechts-
vervolging voor de telastleggingen A.2 en B. Het bevestigt het beroepen 
vonnis waar het de vordering van de verweerders 4 en 5 afwijst als onge-
grond.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 780, 3o, Gerechtelijk Wetboek : het arrest beantwoordt eisers 
verweer betreffende de onmogelijkheid van de appelrechters om van de 
herstelvordering kennis te nemen, op tegenstrijdige wijze.

  (1)  Zie : Cass. 25 jan. 2011, AR P.10.0369.N, AC 2011, nr. 69.
  (2)  Id.
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3. Het is niet tegenstrijdig in het arrest eensdeels het dictum van het 
beroepen vonnis te vermelden waarin wordt aangegeven dat de beslis-
sing over de herstelvordering wordt uitgesteld naar de rechtszitting van 
4 oktober 2006 in afwachting van het resultaat van de hangende regu-
larisatieprocedure en anderdeels te oordelen dat de eerste rechter de 
herstelvordering sine die heeft uitgesteld.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 14.5 IVBPR, artikel 149 
Grondwet en artikel 780, 3o, Gerechtelijk Wetboek : het arrest ontzegt 
de eiser zijn recht om de herstelvordering te laten beoordelen in twee 
aanleggen ; het motiveert niet waarom de appelrechters overeenkomstig 
artikel 215 Wetboek van Strafvordering de zaak tot zich trekken noch 
waarom het door de eiser in zijn appelconclusie aangevoerd beginsel van 
dubbele aanleg in deze zaak niet van toepassing is.

5. Artikel 14.5 IVBPR bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar 
feit is veroordeeld het recht heeft zijn veroordeling en vonnis opnieuw 
te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet.

6. België heeft naar aanleiding van de neerlegging van de bekrachti-
gingsoorkonde op 21 april 1983 bij dit verdrag, het voorbehoud gemaakt 
dat artikel 14.5 IVBPR niet van toepassing is op personen die krach-
tens de Belgische wetgeving rechtstreeks zijn verwezen naar een hoger 
rechtscollege zoals het hof van beroep.

Dat is het geval wanneer appelrechters met toepassing van artikel 215 
Wetboek van Strafvordering de bij hen aanhangig gemaakte zaak aan 
zich trekken.

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

7. De appelrechters zijn ertoe gehouden bij wijze van evocatie uitspraak 
te doen wanneer zij een vonnis alvorens recht te doen wijzigen of vernie-
tigen, mits die wijziging of vernietiging niet is gegrond op de onbevoegd-
heid van de eerste rechter of het niet wettelijk geadieerd zijn.

8. Met de reden die het arrest (p. 8, vier laatste alinea’s en p. 9, eerste 
drie alinea’s) bevat, geven de appelrechters te kennen dat de eerste 
rechter ten onrechte de beoordeling van de herstelvordering afhanke-
lijk heeft gemaakt van de beslechting door de Raad van State van het 
geschil over de regularisatievergunning en geven zij aldus de gronden 
op waarom zij de zaak aan zich hebben getrokken overeenkomstig 
artikel 215 Wetboek van Strafvordering.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 

eiser voor de appelrechters enkel heeft aangevoerd dat het uitspraak 
doen over de herstelvordering aan partijen een beroepsmogelijkheid zou 
ontnemen.

Met het oordeel dat de regel van rechtspraak in twee instanties geen 
algemeen rechtsbeginsel is, beantwoordt het arrest (p. 9, eerste alinea) 
eisers verweer.
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In zoverre mist het onderdeel evenzeer feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
de artikelen 780, 3o, en 1046 Gerechtelijk Wetboek : het arrest oordeelt 
ten onrechte dat de beslissing van de eerste rechter om de behande-
ling van de herstelvordering uit te stellen geen maatregel van inwendige 
aard is ; het enkele feit dat een beslissing een juridische draagwijdte 
heeft, volstaat niet om aan die beslissing het karakter van maatregel 
van inwendige aard te ontzeggen ; de verwijzing door het arrest naar het 
gegeven dat het openbaar ministerie de toepassing van de strafwet heeft 
gevorderd, is niet dienstig bij de beoordeling of de beslissing tot uitstel 
al dan niet een maatregel van inwendige aard is ; het arrest beantwoordt 
dan ook niet afdoende eisers verweer op dit punt.

11. Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat beslissingen of 
maatregelen van inwendige aard zoals bepaling van de rechtsdag, uitstel, 
weglating van de rol en doorhaling niet vatbaar zijn voor verzet of hoger 
beroep.

Deze in strafzaken toepasselijke bepaling beoogt uitsluitend beslis-
singen van louter administratieve aard die betrekking hebben op de 
werking van het rechtscollege, de samenstelling van de zetel of het 
verloop van de rechtszitting, maar geen beslissingen die de belangen van 
partijen kunnen schaden of die een beoordeling inhouden van een feiten-
kwestie of de oplossing van een rechtsvraag. Tegen die tweede categorie 
van beslissingen staat overeenkomstig artikel 1050, eerste lid, Gerechte-
lijk Wetboek hoger beroep open zodra de beslissing is gewezen.

12. Een beslissing waarbij de behandeling van de herstelvordering 
afhankelijk wordt gemaakt van de beslechting door de Raad van State 
van een geschil betreffende een regularisatievergunning is geen louter 
administratieve beslissing.

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

13. Met onder meer de redenen dat de beslissing om de behandeling 
van de herstelvordering uit te stellen in afwachting van een beslissing 
van de Raad van State wel degelijk een beslissing is met een juridische 
draagwijdte en dat door het uitstellen van de zaak duidelijk blijkt dat 
de eerste rechter de beslissing over de gegrondheid van de herstelvor-
dering afhankelijk heeft gemaakt van de beslechting door de Raad van 
State van het geschil over de regularisatievergunning, beantwoordt het 
arrest eisers verweer dat het uitstel van de behandeling van de herstel-
vordering geen maatregel van inwendige aard is en verantwoordt het die 
beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
14. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters hun oordeel 

niet konden gronden op de houding van het openbaar ministerie voor het 
appelgerecht, is het gericht tegen een overtollig motief en kan het dus 
niet tot cassatie leiden.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
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Tweede middel

15. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, 
artikel 780, 3o, Gerechtelijk Wetboek en artikel 6.1.41 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, evenals miskenning van het beginsel van de 
scheiding der machten : het arrest houdt bij het bevelen van het herstel 
geen rekening met de verleende regularisatievergunning en de erin opge-
nomen voorwaarden ; het kon gelet op de verleende regularisatievergun-
ning en de bij die gelegenheid door het bestuur gemaakte nieuwe oppor-
tuniteitsbeoordeling over het strijdig zijn van de constructie met het 
openbaar belang niet beslissen dat het herstel diende te worden bevolen 
zoals aanvankelijk gevorderd.

16. Het overeenkomstig artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening gevorderde herstel moet door de rechter worden bevolen zolang 
niet tot vrijwillig herstel is overgegaan dan wel de onwettige toestand 
niet is geregulariseerd met een daartoe verleende vergunning. Indien 
die regularisatievergunning afhankelijk is van het naleven van voor-
waarden dient de rechter die moet oordelen over het te bevelen herstel, 
na te gaan of die voorwaarden zijn nageleefd.

17. Uit het enkele gegeven dat een regularisatievergunning onder 
voorwaarden werd verleend, volgt niet dat de rechter een van vóór die 
voorwaardelijke regularisatievergunning daterende herstelvordering 
niet meer zou kunnen inwilligen.

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

18. Het arrest (pp. 11-12) oordeelt onder meer dat :

— bij ministerieel besluit van 3 oktober 2011 een regularisatievergun-
ning werd verleend ;

— aan die regularisatievergunning een elftal voorwaarden werden 
gekoppeld, waarvan de meeste volgens het proces-verbaal van 11 april 
2012 van het Agentschap Inspectie RWO niet werden nageleefd ;

— zolang de voorwaarden van de regularisatievergunning, in voorko-
mend geval door het uitvoeren van daartoe nodige werken, niet werden 
uitgevoerd de regularisatievergunning geen effect heeft en de herstel-
vordering blijft bestaan.

Aldus verantwoordt het arrest zonder tegenstrijdigheid de beslissing 
dat de appelrechters wel degelijk het door de eerste verweerder gevor-
derde herstel, dat dateert van vóór de voorwaardelijke regularisatiever-
gunning, kunnen bevelen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Derde middel

19. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 149 
Grondwet : spijts de vaststelling dat de redelijke termijn voor de behan-
deling van de herstelvordering is overschreden, beveelt het arrest een 
herstel dat de volledige afbraak van het gebouw impliceert ; het doet 
dit zonder de concrete feitelijke of juridische elementen op te sommen 
waaruit moet blijken dat die maatregel passend is als herstel voor de 
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overschrijding van de redelijke termijn ; het arrest vermeldt evenmin 
de feitelijke overwegingen die het opleggen van een dwangsom verant-
woorden.

20. De herstelvordering heeft als grondslag de stedenbouwkundige 
verplichting die moet worden nageleefd en waarvan de niet-naleving 
leidt tot een met de wet strijdige toestand, waardoor het openbaar 
belang wordt geschaad en waaraan een einde moet worden gesteld.

De noodzaak de goede ruimtelijke ordening te handhaven en waar 
nodig te herstellen, biedt wegens de aard zelf van de herstelvordering, 
geen ruimte tot mildering om redenen die enkel de persoonlijkheid van 
de dader betreffen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet.

21. Het staat aan de rechter die bij de beoordeling van de herstelvor-
dering een overschrijding van de redelijke termijn heeft vastgesteld, 
te onderzoeken in welke mate de omstandigheden van de zaak hem 
toelaten een passend en redelijk verantwoord rechtsherstel te verlenen 
dat voldoet aan de artikelen 6.1 en 13 EVRM, zonder dat hij daarbij de 
bevoegdheden hem toegekend door artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening zou overschrijden. De noodzaak van een passend 
rechtsherstel wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt 
daarbij beïnvloed door de omstandigheid dat de betrokkene in afwach-
ting van de uitspraak langdurig voordeel heeft kunnen halen uit de door 
hemzelf gecreëerde onwettige toestand.

Bij de onmogelijkheid dit rechtsherstel te verlenen stelt de rechter 
de overschrijding van de redelijke termijn op authentieke wijze vast, 
waarbij het dan aan de betrokkene behoort zich tot de bevoegde rechter 
te wenden teneinde dit passend rechtsherstel te verkrijgen.

22. De appelrechters (arrest, p. 13) die met verwijzing naar de nood-
zaak de goede ruimtelijke ordening te handhaven en te herstellen en 
naar de invloed op het te verlenen rechtsherstel van het langdurig voor-
deel dat de eiser heeft gehaald uit de door hemzelf gecreëerde onwettige 
toestand, oordelen dat het passend herstel wegens de overschrijding van 
de redelijke termijn kan worden beperkt tot de authentieke vaststelling 
van die overschrijding, verantwoorden die beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
23. De appelrechters (arrest, p. 13) oordelen dat de gevorderde dwangsom 

per dag vertraging moet worden opgelegd daar uit de behandeling van de 
zaak en het strafdossier blijkt dat het aannemelijk is dat de eiser niet 
vrijwillig tot het bevolen herstel zal overgaan en dat die dwangsom de 
eiser moet aanzetten om het rechterlijk bevel effectief uit te voeren of 
te doen uitvoeren binnen de, rekening houdend met de omvang van het 
herstel, bepaalde termijn. Aldus verantwoorden zij de beslissing over 
het opleggen van een dwangsom naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

3 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Bergé (bij de balie te Leuven).

N° 417

2o kamer — 4 september 2013
(P.13.0358.F)

1o SLagen en verwonDIngen. DoDen. — onopzeTTeLIJk 
ToeBrengen van verwonDIngen en onopzeTTeLIJk DoDen. — 
BeroepSFouT waarBIJ SCHaDe IS veroorzaakT. — aLgemeen geDrag BInnen De 
BeroepSgroep. — aanSprakeLIJkHeID. — gevoLg. — reCHTvaarDIgIngSgronD.

2o aanSprakeLIJkHeID BuITen overeenkomST. — DaaD. — FouT. 
— onopzeTTeLIJk DoDen. — BeroepSFouT waarBIJ SCHaDe IS veroorzaakT. — 
aLgemeen geDrag BInnen De BeroepSgroep. — gevoLg. — reCHTvaarDIgIngS-
gronD.

3o mISDrIJF. — reCHTvaarDIgIng en verSCHonIng. — reCHTvaar-
DIgIng. — onopzeTTeLIJk DoDen. — BeroepSFouT waarBIJ SCHaDe IS veroor-
zaakT. — aLgemeen geDrag BInnen De BeroepSgroep. — aanSprakeLIJkHeID. 
— gevoLg.

4o SLagen en verwonDIngen. DoDen. — onopzeTTeLIJk 
ToeBrengen van verwonDIngen en onopzeTTeLIJk DoDen. 
— DIenST voor geBoorTe en kInDerweLzIJn. — onTBreken van een voor De 
veILIgHeID van kInDeren In opvangvoorzIenIngen nooDzakeLIJke rICHTLIJn. — 
nIeT-naLeven van De aLgemene voorzICHTIgHeIDSpLICHT. — BegrIp.

5o aanSprakeLIJkHeID BuITen overeenkomST. — DaaD. — naLa-
TIgHeID. onvoorzICHTIgHeID. — onvoorzICHTIgHeID. — onopzeTTeLIJk DoDen. 
— DIenST voor geBoorTe en kInDerweLzIJn. — onTBreken van een voor De 
veILIgHeID van kInDeren In opvangvoorzIenIngen nooDzakeLIJke rICHTLIJn. — 
nIeT-naLeven van De aLgemene voorzICHTIgHeIDSpLICHT. — BegrIp.

1o, 2o en 3o Een verzuim verliest zijn foutief karakter niet, alleen maar omdat 
het overeenstemt met algemeen gedrag ; wie een beroepsfout begaat waarbij 
schade wordt veroorzaakt, kan geen rechtvaardigingsgrond putten uit het 
feit dat zijn collega’s op dezelfde wijze te werk gaan als hijzelf. (Artt. 418 
tot 420 Strafwetboek ; Artt. 1382 en 1383 BW)

4o Het is niet nodig dat een voor de veiligheid van kinderen in opvangvoor-
zieningen noodzakelijke richtlijn van de Dienst voor Geboorte en Kinder-
welzijn eerst door de Regering is goedgekeurd, om te kunnen oordelen dat 
het ontbreken van die richtlijn de algemene voorzichtigheidsplicht miskent 
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die is vastgelegd in de artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek. (Artt. 418 
tot 420 Strafwetboek ; Artt. 1382 en 1383 BW)

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

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 22 januari 2013

De eisers A. A. en de Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de 
Franse Gemeenschap voeren elk in een memorie die aan dit arrest is 
gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van A. A.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
tegen haar ingestelde strafvordering

Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 418 en 419 Strafwet-
boek schendt omdat het als een fout aanmerkt dat de eiseres heeft nage-
laten een controle te verrichten die, volgens haar verklaringen, binnen 
haar beroep nooit werd verricht.

In zoverre het middel het Hof verzoekt tot een onderzoek van feiten, 
is het niet ontvankelijk.

Een verzuim verliest zijn foutief karakter niet, alleen maar omdat 
het met de normale gang van zaken overeenstemt. Wie een beroepsfout 
begaat waarbij schade is veroorzaakt, kan geen rechtvaardigingsgrond 
putten uit het feit dat zijn collega’s op dezelfde wijze te werk gaan als 
hijzelf.

Het arrest omschrijft de aan de eiseres ten laste gelegde fout als het 
feit dat ze slechts oppervlakkig het door haar te controleren materieel 
heeft geïnspecteerd, dat duidelijk gevaren vertoonde omdat het volgens 
de feitenrechters ging om een bed met een lattenbodem waarvan de 
latten te ver uit elkaar lagen, waarop een dunne en soepele matras lag 
die doorzakt onder het gewicht van een kind dat recht staat zonder op 
een van die latten te steunen.

De eiseres wordt verweten dat zij het bed niet grondiger heeft gecon-
troleerd. Gelet op de beschrijving van het bed, hebben de appelrechters 
dit kunnen aanmerken als een voorzorgsmaatregel die een normaal voor-
zichtig persoon in dezelfde omstandigheden zeker zou hebben genomen.

Die beslissing schendt noch de artikelen 418 en 419 Strafwetboek, noch 
de bepalingen betreffende de regels van de bewijslast in strafzaken.

Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Cassatieberoep van de Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn en 
van zijn lasthebber ad hoc

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
tegen de Dienst ingestelde strafvordering

Middel

Eerste onderdeel

Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat, enerzijds, de fout van de 
Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn erin bestaat dat hij niet heeft 
nagegaan of het personeel van de opvangdiensten wel kennisgenomen 
had van de door de Dienst uitgegeven brochures en dat, anderzijds, dat 
verzuim niet kan verweten worden aan de administrateur-generaal van 
die Dienst, die pas na de erkenning van de kinderopvangster bij wie de 
feiten zijn gebeurd, in dienst is getreden.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

Volgens het arrest kon de Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van 
de opvangdiensten een effectieve controle eisen van de door de kandi-
daat-kinderopvangster gebruikte bedden en daarvan een beschrijving 
eisen in het verslag waarop de erkenning van de kandidate gebaseerd is.

De eiser voert aan dat de Dienst niet over de bevoegdheden beschikte 
die hij volgens die overweging van de feitenrechters had.

Weliswaar legt artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse 
Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering 
inzake opvangvoorzieningen hen de verplichting op zich te houden aan 
de nadere regels van de Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn die door 
de Regering zijn goedgekeurd.

Het is evenwel niet nodig dat een voor de veiligheid van kinderen in 
opvangvoorzieningen noodzakelijke richtlijn eerst door de Regering 
wordt goedgekeurd, om te kunnen oordelen dat het ontbreken van die 
richtlijn de algemene voorzichtigheidsplicht heeft miskend die is vast-
gelegd in de artikelen 418 tot 420 Strafwetboek.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

Het arrest verwijt de verantwoordelijke van de opvangdienst waar 
het overlijden heeft plaatsgevonden, dat ze het bed waarin het kind is 
gestikt niet daadwerkelijk heeft gecontroleerd.

In strijd met wat het middel aanvoert, blijkt uit die overweging niet 
dat het ongeval zich ook zou hebben voorgedaan indien de eiser de voor-
zorgen had genomen die hierboven in antwoord op de eerste twee onder-
delen zijn vermeld.
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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.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van A. A. in 

zoverre het gericht is tegen de beslissingen over de door M. M., E. G., 
C. W. en C. W. tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.

Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van A. A. en de 
Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn, in zoverre ze gericht zijn tegen 
de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die door P. C., 
V. W., J.-M. C., C. D., S. C., C. C., V. C. en A. W. tegen hen zijn ingesteld, 
uitspraak doen over de omvang van de schade.

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de Dienst 
voor Geboorte en Kinderwelzijn, in zoverre het gericht is tegen de beslis-
sing over de door M. M. ingestelde burgerlijke rechtsvordering.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

4 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Masset (bij de balie te 
Verviers) en mevr. Grégoire.

N° 418

2o kamer. — 4 september 2013
(P.13.0518.F)

STeDenBouw. — HerSTeL van pLaaTS In De vorIge STaaT. BeTa-
LIng van een meerwaarDe. — waLLonIë. — LanDBouwzone. — Toege-
LaTen Bouwwerken. — wonIng van De expLoITanTen. — BegrIp.

Krachtens artikel 35 van het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw, Patrimonium en Energie, kan in een landbouwzone geen 
enkele privéwoning worden opgetrokken van iemand die geen landbouwer 
is ; die bepaling heeft niet tot gevolg dat een landbouwer gemachtigd wordt 
een woonhuis te bouwen op een terrein in een landbouwzone waarmee zijn 
beroepsactiviteit geen enkele band heeft  (1). (Art. 35, WWROSPE)

(v. e.a. T. gemeenTeBeSTuur THImISTer-CLermonT e.a.)

  (1)  P. nIHouL, Éléments du droit de l’aménagement du territoire. Espace bâti et non bâti, 
Bibliothèque de droit administratif, die Keure, 2009, pp. 39 tot 41.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 19 februari 2013. 

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die 
de uitvoering van verbouwingswerken beveelt

Middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

Krachtens artikel 35 van het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Orde-
ning, Stedenbouw, Patrimonium en Energie kan in een landbouwzone 
geen enkele privéwoning worden opgetrokken van iemand die geen land-
bouwer is.

Die bepaling heeft niet tot gevolg dat een landbouwer gemachtigd 
wordt een woonhuis te bouwen op een terrein in een landbouwzone 
waarmee zijn beroepsactiviteit geen enkele band heeft.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing (over de strafvordering)

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

4 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

ARREST-2013-9.indb   1711 04/07/14   14:34



1712 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.9.13 - N° 419

N° 419

2o kamer — 4 september 2013
(P.13.0556.F)

1o HerHaLIng. — BeSLISSIng DIe De omSTanDIgHeID van HerHaLIng veranT-
woorDT. — aanvang. — CoLLeCTIeF mISDrIJF. — FeITen geDeeLTeLIJk gepLeegD 
na De DaTum waarop De BeSLISSIng kraCHT van gewIJSDe kreeg. — gevoLg.

2o HerHaLIng. — STraFBare FeITen op verSCHILLenDe TIJDSTIppen gepLeegD. 
— eenHeID van opzeT. — gereCHTeLIJk anTeCeDenT In HeT TIJDSInTervaL 
TuSSen De STraFBare FeITen. — gevoLg.

3o mISDrIJF. — aLgemeen. BegrIp. maTerIeeL en moreeL 
BeSTanDDeeL. eenHeID van opzeT. — eenHeID van opzeT. — STraF-
Bare FeITen op verSCHILLenDe TIJDSTIppen gepLeegD. — gereCHTeLIJk anTe-
CeDenT In HeT TIJDSInTervaL TuSSen De STraFBare FeITen. — HerHaLIng. — 
gevoLg.

4o verzeT. — STraFzaken. — voorwerp.

1o Wanneer een collectief misdrijf bestaat uit strafbare feiten die zowel voor 
als na het antecedent zijn gepleegd dat als grondslag voor de herhaling 
dient, kan de rechter beslissen dat er herhaling bestaat voor een gedeelte van 
de feiten  (1). (Art. 56, Strafwetboek)

2o en 3o De toepassing van artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, heeft 
niet tot gevolg dat de te berechten feiten geacht worden op dezelfde dag te 
zijn gepleegd als de reeds berechte feiten ; de vaststelling dat een strafbaar 
feit dat op een welbepaald tijdstip is gepleegd, uit hetzelfde misdadig opzet 
voortvloeit als een ander feit dat eerder was gepleegd, belet bijgevolg niet dat 
wordt gewezen op de aanwezigheid, in het tijdsinterval tussen beide feiten, 
van een gerechtelijk antecedent dat herhaling voor het tweede misdrijf kan 
gronden. (Artt. 56 en 65, tweede lid, Strafwetboek)

4o Het verzet van de veroordeelde heeft alleen tot doel hem geheel of ten dele 
te ontlasten van de tegen hem uitgesproken veroordelingen, zodat het niet 
tot gevolg kan hebben dat zijn toestand in zijn nadeel wordt gewijzigd ; de 
rechter die een bij verstek gewezen beslissing bevestigt, miskent de relatieve 
werking van het verzet dus niet  (2). (Artt. 151 en 187, Wetboek van Straf-
vordering)

(proCureur-generaaL BIJ HeT HoF van Beroep Te LuIk T. k.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 20 februari 2013 
door de correctionele kamer van het hof van beroep te Luik op verwij-
zing is gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 7 november 2012.

De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep twee middelen aan.

  (1)  Zie Cass. 12 jan. 2005, AR P.04.1565.F, AC 2005, nr. 18.
  (2)  Zie Cass. 3 sept. 2003, AR P.03.0515.F, AC 2003, nr. 411.
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Voor de verweerder werd op 21 augustus 2013 op de griffie een antwoord-
nota op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die 
uitspraak doet over de straf

Eerste middel

1. Bij het hof van beroep werden in de zaken met de nummers I, III en 
V drie groepen misdrijven aanhangig gemaakt die tegen de eiser (lees : 
verweerder) bewezen zijn verklaard.

Het hof van beroep, dat uitspraak doet op verwijzing na cassatie, diende 
alleen nog uitspraak te doen over de straf die de eiser (lees : verweerder) 
wegens die feiten was opgelegd.

Zaak I heeft betrekking op misdrijven van valsheid, gebruik van valse 
stukken en heling, gepleegd tussen 21 maart en 1 oktober 1998.

Zaak III omvat misdrijven van valsheid, gebruik van valse stukken en 
heling, gepleegd tussen 1 januari en 15 september 1999, zware diefstal in 
de nacht van 3 op 4 april 2000, vereniging van boosdoeners tussen 1 januari 
1999 en 5 april 2000 en namaak van een zegel tussen 3 en 6 april 2000.

Zaak V betreft diefstal met geweld, in staat van wettelijke herhaling, 
gepleegd in de nacht van 23 op 24 juni 2005.

2. Op pagina 10 vermeldt het bestreden arrest dat het geheel van de 
bewezen verklaarde misdrijven “in de zaken I, III en V” de opeenvol-
gende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, 
dat de bij vonnis van 1 oktober 2003 van de correctionele rechtbank te 
Hasselt uitgesproken gevangenisstraf van drie jaar volstaat voor een 
juiste bestraffing van het geheel en dat er grond is om naar die straf te 
verwijzen.

Het arrest beslist vervolgens dat het feit in zaak V uit hetzelfde 
misdadig opzet voortvloeit als dat voor de feiten die bij het arrest van 
het hof van beroep te Brussel van 13 juni 2006 zijn bestraft, maar dat 
de aldaar uitgesproken straf niet volstaat om alle strafbare feiten te 
bestraffen.

3. Het middel voert een tegenstrijdigheid aan in de redenen van het 
arrest : het feit in zaak V wordt nu eens geacht door het vonnis reeds 
voldoende te zijn bestraft, dan weer onvoldoende te zijn bestraft door 
het hof van beroep.

4. Het feit dat zaak V is opgenomen in de opsomming van de feiten die 
volgens de appelrechters reeds voldoende door de correctionele recht-
bank te Hasselt zijn bestraft, ligt evenwel aan een schrijffout die het 
Hof kan rechtzetten.

Aangezien het aangevoerde vonnis in 2003 is gewezen, speelt het geen 
rol in de bestraffing van een diefstal met geweld uit 2005.
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Dat de door het middel aangeklaagde vergissing slechts een schrijf-
fout is, blijkt uit het dictum van het arrest, op pagina 11. Tot het collec-
tief misdrijf, dat volgens het arrest door het voormelde vonnis reeds op 
voldoende wijze is bestraft, rekent het hof van beroep alleen de feiten 
van de zaken I en III. De aanvullende straf op die van het arrest van 
13 juni 2006 slaat luidens het dictum alleen op de zware diefstal in zaak V.

In strijd met wat het middel aanvoert, werd die diefstal dus niet twee-
maal bestraft en wordt die tegenstrijdigheid opgelost door de verbete-
ring van de foutieve vermelding die haar leek te veroorzaken.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede middel

5. In zaak V werd de eiser (lees : verweerder) vervolgd wegens een zware 
diefstal in de nacht van 23 op 24 juni 2005, met de omstandigheid dat hij 
het misdrijf heeft gepleegd sinds hij bij vonnis van de correctionele recht-
bank te Hasselt van 1 oktober 2003, met kracht van gewijsde op het ogen-
blik van de feiten, tot drie jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens 
zware diefstal, waarbij die straf nog niet was ondergaan of verjaard.

Het arrest beslist dat er geen grond is om met de herhaling rekening 
te houden, op grond dat, enerzijds, die diefstal voortvloeit uit hetzelfde 
misdadig opzet als dat van de feiten die reeds bij het arrest van het hof 
van beroep te Brussel van 13 juni 2006 zijn bestraft en dat, anderzijds, 
rekening moet worden gehouden met de relatieve werking van het verzet.

6. Geen van beide redenen verantwoordt de beslissing naar recht.
7. Wanneer een collectief misdrijf bestaat uit strafbare feiten die zowel 

zijn gepleegd voor als na het antecedent dat als grondslag voor de herha-
ling dient, kan de rechter beslissen dat er herhaling bestaat voor een 
gedeelte van de feiten.

De toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, heeft niet tot 
gevolg dat de te berechten feiten geacht worden op dezelfde dag te zijn 
gepleegd als de reeds berechte feiten.

De vaststelling dat een in 2005 gepleegde diefstal uit hetzelfde misdadig 
opzet voortvloeit als een diefstal uit 2003, belet dus niet dat wordt 
gewezen op de aanwezigheid, in het tijdsverval tussen beide feiten, van 
een gerechtelijk antecedent dat herhaling voor de tweede diefstal kan 
gronden.

8. Het verzet van de veroordeelde heeft alleen tot doel hem geheel of 
ten dele te ontlasten van de tegen hem uitgesproken veroordelingen, 
zodat het niet tot gevolg kan hebben dat zijn toestand in zijn nadeel 
wordt gewijzigd.

De rechter die een bij verstek gewezen beslissing bevestigt, miskent de 
relatieve werking van het verzet dus niet.

Bij verstekarrest van 21 april 2010 nam het hof van beroep de in de 
dagvaarding vermelde staat van herhaling in aanmerking.

Het hof van beroep dat kennisnam van het verzet van de veroordeelde, 
was dus bevoegd om die staat van herhaling al dan niet in aanmerking 
te nemen.
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Het gerecht op verwijzing na cassatie beschikt over dezelfde bevoegd-
heden als het gerecht waarvan de beslissing werd vernietigd en in de 
plaats waarvan het, door de verwijzing, werd gesteld.

De relatieve werking van het verzet ontnam het hof van beroep op 
verwijzing bijgevolg de bevoegdheid niet om de aan de verweerder ten 
laste gelegde herhaling te beoordelen.

Het middel is gegrond.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is, behoudens de onwet-
tigheid die hierna ongedaan moet worden gemaakt, overeenkomstig de 
wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmid-
dellijke aanhouding

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser (lees : 
verweerder) op borgtocht was vrijgelaten op 13 maart 2013 ingevolge een 
de dag ervoor gewezen arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

Daaruit volgt dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft. 

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

de straf die de verweerder is opgelegd wegens de enige telastlegging in 
zaak V.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

4 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vergauwen (bij de balie 
te Brussel) en mevr. Venet (bij de balie te Brussel).

N° 420

2o kamer — 4 september 2013
(P.13.0960.F)

1o TuSSenkomST. — STraFzaken. — vrIJwILLIge oF geDwongen TuSSen-
komST. — onTvankeLIJkHeID. — voorwaarDen.

2o JeugDBeSCHermIng. — HuLpverLenIng aan Jongeren. — BruSSeLS HooFD-
STeDeLIJk geweST. — TuSSenkomST van De JeugDreCHTBank. —  aFDwIngBare 
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peDagogISCHe HuLpmaaTregeLen. — JeugDreCHTBank DIe uITSpraak moeT 
Doen over De maaTregeL, De verLengIng, opHeFFIng oF vervangIng ervan. — 
vrIJwILLIge TuSSenkomST van een perSoon meT wIe De Jongere een verwanT-
SCHapSBanD HeeFT. — onTvankeLIJkHeID.

3o TuSSenkomST. — STraFzaken. — JeugDBeSCHermIng. — HuLpverLenIng 
aan Jongeren. — BruSSeLS HooFDSTeDeLIJk geweST. — TuSSenkomST van De 
JeugDreCHTBank. — aFDwIngBare peDagogISCHe HuLpmaaTregeLen. — JeugD-
reCHTBank DIe uITSpraak moeT Doen over De maaTregeL, De verLengIng, 
opHeFFIng oF vervangIng ervan. — vrIJwILLIge TuSSenkomST van een perSoon 
meT wIe De Jongere een verwanTSCHapSBanD HeeFT. — onTvankeLIJkHeID.

1o De vrijwillige of gedwongen tussenkomst in strafzaken is ontvankelijk als 
ze in een bijzondere wet is bepaald  (1).

2o en 3o Net als iedereen met wie de jongere een verwantschapsband heeft, 
heeft de grootmoeder van het kind dat aan een afdwingbare pedagogische 
maatregel is onderworpen, het recht om vrijwillig tussen te komen voor het 
jeugdgerecht dat over de maatregel, de verlenging, opheffing of vervanging 
ervan, uitspraak moet doen. (Artt. 2, 2o, 8, 10, § 1, en 11, § 2, Ordonnantie 
Brussels hoofdstedelijk gewest van 29 april 2004 inzake hulpverlening 
aan jongeren)

(e. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, jeugdkamer, van 18 maart 2013. 

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FeITen

De zaak werd door het openbaar ministerie bij de jeugdrechtbank 
aanhangig gemaakt met het oog op het verlengen, intrekken of wijzigen 
van de bij vonnis van 15 december 2011 ten aanzien van het minderjarige 
kind I. E. B., zoon van de eiser, met toepassing van de ordonnantie van 
29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren genomen afdwingbare 
pedagogische hulpmaatregelen.

Het beroepen vonnis van 21 december 2012 stelt het kind onder toezicht 
van de sociale dienst, verlengt zijn plaatsing in een pleeggezin met bege-
leiding door een gespecialiseerde dienst, regelt de persoonlijke verhou-
dingen tussen het kind en zijn ouders en stelt hun bijdrage vast in de 
kosten van de maatregelen. Het verklaart het verzoek tot vrijwillige 
tussenkomst van de eiseres, grootmoeder van het kind, en strekkende 
tot de opvang van het kind, niet-ontvankelijk.

  (1)  Zie Cass. 15 sept. 2010, AR P.10.1218.F, AC 2010, nr. 525, met concl. adv.-gen. Vander-
meersch in Pas.
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Het bestreden arrest bevestigt de beslissingen van de eerste rechter 
en verklaart het door de eiseres bij conclusie gedane verzoek om de 
plaatsingsmaatregel te herzien en dat het kind haar zou worden toever-
trouwd, niet ontvankelijk.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser

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

B. Cassatieberoep van de eiseres

Ambtshalve middel : schending van artikel 11, § 2, van de ordonnantie 
van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren

De vrijwillige of gedwongen tussenkomst in strafzaken is ontvanke-
lijk, als ze in een bijzondere wet is bepaald.

Artikel 11, § 2, van de ordonnantie van 29 april 2004 bepaalt dat de 
afdwingbare pedagogische maatregelen bedoeld in artikel 10, § 1, te allen 
tijde, op verzoek van de jongere, van zijn familie of zijn naasten, of van 
het openbaar ministerie, kunnen worden ingetrokken of vervangen door 
een andere maatregel waarin dat artikel voorziet.

Het recht om te allen tijde een dergelijk verzoek in te dienen, houdt 
het recht in om daartoe tussen te komen voor de rechtbank die over 
de maatregel, de verlenging, opheffing of vervanging ervan, uitspraak 
moet doen.

Artikel 2 van de ordonnantie preciseert dat onder de familie waaraan 
dat recht is toegekend, de personen moeten worden begrepen met wie de 
jongere een verwantschapsband heeft.

De eiseres had bijgevolg het recht om vrijwillig tussen te komen voor 
de rechtbank waar de zaak van haar kleinzoon, met toepassing van 
artikel 8 van de ordonnantie van 29 april 2004, aanhangig is gemaakt.

Doordat het arrest haar dat recht ontzegt, schendt het de in het middel 
aangegeven bepalingen.

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

hoger beroep van de eiseres.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiseres ten laste van de 

Staat en veroordeelt de eiser tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, 

jeugdkamer, anders samengesteld. 

ARREST-2013-9.indb   1717 04/07/14   14:34



1718 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.9.13 - N° 421

4 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 421

2o kamer — 4 september 2013
(P.13.1454.F)

1o wrakIng. — STraFzaken. — onDerzoekSreCHTer. — regeLIng van De 
reCHTSpLegIng. — verSLag In De raaDkamer — onparTIJDIgHeIDSpLICHT. — 
geweTTIgDe verDenkIng. — voorwaarDen.

2o onDerzoekSreCHTer. — regeLIng van De reCHTSpLegIng. — verSLag In 
De raaDkamer — onparTIJDIgHeIDSpLICHT. — verzoek ToT wrakIng. — geweT-
TIgDe verDenkIng. — voorwaarDen.

3o reCHTerLIJke organISaTIe. — STraFzaken. — BeSLISSIng om De 
verkLarIngen In HeT proCeS-verBaaL van De reCHTSzITTIng Te Doen opTe-
kenen. — BevoegDHeID van De reCHTer.

1o en 2o Uit het feit alleen dat de onderzoeksrechter tijdens zijn verslag in 
de raadkamer voor de regeling van de rechtspleging heeft verwezen naar 
de vordering van de procureur des Konings of de verklaring van een 
andere partij, kan niet worden afgeleid dat de onderzoeksmagistraat in 
zijn onpartijdigheidsplicht tekort geschoten is ; om daarin een grond van 
gewettigde verdenking te zien moet de aangeklaagde verwijzing nog, door 
haar voorwerp of draagwijdte, getuigen van een vooroordeel, een vooringe-
nomenheid of een onvermogen van de magistraat om het evenwicht tussen 
de beschuldiging en de verdediging te bewaren. (Art. 828, 1o, Gerechtelijk 
Wetboek)

3o Het staat aan de rechter, en niet aan het openbaar ministerie, om te 
beslissen of verklaringen al dan niet in het proces-verbaal van de rechtszit-
ting worden opgetekend.

(H.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 25 juli 2013. 

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Uit het feit alleen dat de onderzoeksrechter tijdens zijn verslag in de 
raadkamer voor de regeling van de rechtspleging heeft verwezen naar 
de vordering van de procureur des Konings of de verklaring van een 
andere partij, kan niet worden afgeleid dat de onderzoeksmagistraat 
in zijn onpartijdigheidsplicht tekortgeschoten is. Om daarin een grond 
van gewettigde verdenking te zien moet de aangeklaagde verwijzing ook 
nog, door haar voorwerp of draagwijdte, getuigen van een vooroordeel, 
een partijdigheid of een onvermogen van de magistraat om het even-
wicht tussen de beschuldiging en de verdediging te bewaren.

Het arrest oordeelt dat de eiser, die het bewijs of een begin van 
bewijs dient te leveren van de door hem aangevoerde wrakingsgrond, de 
bewoordingen van de door de onderzoeksmagistraat gemaakte verwij-
zing evenals het voorwerp ervan en de context waarin ze werd geformu-
leerd, slechts op onduidelijke en onbestendige wijze omschrijft.

Het hof van beroep antwoordt aldus op de conclusie van de eiser en 
verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert de miskenning aan van het recht op wapengelijkheid, 
op grond dat de inverdenkinggestelde niet over dezelfde mogelijkheden 
beschikt als het openbaar ministerie om de werkelijkheid van de op de 
rechtszitting afgelegde verklaringen aan te tonen.

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de wapengelijkheid dat 
zich zou onderscheiden van de rechtsbeginselen van de eerbiediging van 
het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces.

Voor het overige staat het aan de rechter en niet aan het openbaar 
ministerie om te beslissen of verklaringen al dan niet in het proces-
verbaal van de rechtszitting worden opgetekend.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

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

4 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : 
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de heer Kennes (bij de balie te Brussel), de heer Klees (bij de balie te 
Brussel) en de heer Mary (bij de balie te Brussel).

N° 422
1o kamer — 5 september 2013

(C.12.0259.N)

1o vennooTSCHappen. — aLLerLeI. — aanSTeLLIng van een voorLopIg 
BewInDvoerDer. — reCHTSmIDDeLen. — vorDerIng. — TITuLarIS. 

2o vorDerIng In reCHTe. — vennooTSCHap. — aanSTeLLIng van een voor-
LopIg BewInDvoerDer. — reCHTSmIDDeLen. — TITuLarIS. 

1o en 2o Wanneer ter zake van een vennootschap wordt geoordeeld dat een 
voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld, teneinde in de plaats van de zaak-
voerders het bestuur waar te nemen met opschorting van alle bevoegdheden 
van de zaakvoerders, moet deze vennootschap tegen die aanstelling van een 
bewindvoerder kunnen opkomen door de middelen bij de wet bepaald  (1)  (2).

(CHIna InveST B.v.B.a. T. L’aTeLIer ConTemporaIn n.v. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 12 december 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

3. Krachtens artikel 20 Gerechtelijk Wetboek kan een vonnis alleen 
worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

4. Hieruit volgt dat ter zake van een vennootschap wordt geoordeeld 
dat een voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld, teneinde “in de 

  (1)  Het O.M. concludeerde tot verwerping ; het was van oordeel dat het middel niet 
ontvankelijk was bij gebrek aan belang gezien de bestreden beslissing verantwoord is 
door de zelfstandige niet-bekritiseerde reden waarin het hoger beroep als ongegrond 
wordt afgewezen. 

  (2)  Zie Cass. 13 sept. 1991, AR 7015, AC 1991-92, nr. 22.
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plaats van de zaakvoerders het bestuur waar te nemen met opschorting 
van alle bevoegdheden van de zaakvoerders”, deze vennootschap tegen 
de aanstelling van een bewindvoerder moet kunnen opkomen door de 
middelen bij de wet bepaald.

Door te oordelen dat het hoger beroep van de eiseres niet toelaat-
baar is omdat zij “niet vertegenwoordigd was door haar op dat ogen-
blik bevoegd orgaan — namelijk de bij de uitvoerbaar bij voorraad 
verklaarde beschikking van 23 juni 2010 aangestelde voorlopig bewind-
voerder”, verantwoordt de appelrechter zijn 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 aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

5 september 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° 423

1o kamer — 5 september 2013
(C.12.0374.N)

1o InTereSTen. — aLgemeen. — arTIkeL 1154 van HeT BurgerLIJk weTBoek. 
— kapITaLISaTIe. — anaToCISme. — ToepaSSIngSgeBIeD. — CompenSaToIre 
InTereST. — SCHaDevergoeDIng wegenS onreCHTmaTIge DaaD. 

2o anaToCISme. — InTereST. — arTIkeL 1154 van HeT BurgerLIJk weTBoek. 
— kapITaLISaTIe. — ToepaSSIngSgeBIeD. — CompenSaToIre InTereST. — SCHa-
DevergoeDIng wegenS onreCHTmaTIge DaaD. 

3o aanSprakeLIJkHeID BuITen overeenkomST. — SCHaDe. — 
InTereST. — arTIkeL 1154 van HeT BurgerLIJk weTBoek. — kapITaLISaTIe. — 
anaToCISme. — SCHaDevergoeDIng wegenS onreCHTmaTIge DaaD. 

1o, 2o en 3o Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op 
de compensatoire interest die toegekend wordt op het door de rechter vast-
gestelde bedrag van de schadevergoeding die wegens onrechtmatige daad 
verschuldigd is ; deze wetsbepaling verhindert ook niet dat de rechter  interest 
op dergelijke interest toekent, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige 
vergoeding van de schade vereist is  (1). (Artt. 1154 en 1382 BW)

  (1)  Zie Cass. 22 dec. 2006, AR C.05.0210.N, AC 2006, nr. 670 ; Cass. 30 april 2012, AR 
S.10.0051.F, AC 2012, nr. 266.
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(STaD genT T. geweSTeLIJke maaTSCHappIJ  
voor De kLeIne LanDeIgenDom HeT voLk C.v.B.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 17 april 2012.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

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

Tweede onderdeel en eerste subonderdeel van het derde onderdeel 
samen

6. Krachtens artikel 1154 Burgerlijk Wetboek kan vervallen interest 
van kapitalen interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechte-
lijke aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, 
mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interest die 
ten minste voor een heel jaar verschuldigd is.

7. Deze bepaling is niet van toepassing op de compensatoire interest 
die toegekend wordt op het door de rechter vastgestelde bedrag van 
de schadevergoeding die wegens onrechtmatige daad verschuldigd is. 
Ze verhindert ook niet dat de rechter interest op dergelijke interest 
toekent, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de 
schade vereist is.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 1154 Burgerlijk Wetboek 
zich verzet tegen de toekenning van gekapitaliseerde compensatoire 
interest op grond van een onrechtmatige daad en het subonderdeel dat 
ervan uitgaat dat die bepaling de kapitalisatie van dergelijke interest 
regelt, falen naar recht. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

5 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en 
mevr. Geinger.
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N° 424

1o kamer — 5 september 2013
(C.12.0445.N)

1o vorDerIng In reCHTe. — BurgerLIJke zaken. — parTIJ DIe vergoeDIng 
vorDerT van InDIvIDueLe SCHaDe. — aarD. — gevoLg. 

2o FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — reCHTSpLegIng. — FaILLISSemenT. — CuraTor. — aLge-
mene opDraCHT.

3o FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — reCHTSpLegIng. — FaILLISSemenT. — vorDerIng In reCHTe. 
— vorDerIng van De CuraTor. — DraagwIJDTe. 

4o vorDerIng In reCHTe. — BurgerLIJke zaken. — FaILLISSemenT. — 
vorDerIng van De CuraTor. — DraagwIJDTe. 

5o FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — reCHTSpLegIng. — FaILLISSemenT. — vorDerIng In reCHTe. 
— vorDerIng van De CuraTor. — voorwerp. — gemeenSCHappeLIJke reCHTen 
van aLLe SCHuLDeISerS. — BegrIp.

6o FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — gevoLgen (perSonen, goeDeren, verBInTenISSen). 
— SCHuLDenaar. — FaILLISSemenT. — SCHuLDeISer. — InDIvIDueLe SCHaDe. — 
vorDerIng In reCHTe. — Tegen DerDe. 

7o aanSprakeLIJkHeID BuITen overeenkomST. — DaaD. — FouT. 
— BeSTuurDer oF zaakvoerDer. — nIeT DoorSTorTen van De BeDrIJFSvoor-
HeFFIng. 

8o InkomSTenBeLaSTIngen. — voorHeFFIngen en BeLaSTIng-
kreDIeT. — BeDrIJFSvoorHeFFIng. — nIeT-DoorSTorTIng. — aanSprake-
LIJke BeSTuurDerS oF zaakvoerDerS. — onreCHTmaTIge DaaD. 

9o vennooTSCHappen. — HanDeLSvennooTSCHappen. — aLgemeen. — 
aanSprakeLIJkHeID BeSTuurDerS oF zaakvoerDerS. — nIeT DoorSTorTen van 
De BeDrIJFSvoorHeFFIng.

10o FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTe-
LIJk akkoorD. — gevoLgen (perSonen. goeDeren. verBInTe-
nISSen). — FaILLISSemenT. — SCHuLDeISer. — DIvIDenD. — onzekerHeID. 
— InDIvIDueLe SCHaDe. — aanSpraak JegenS een DerDe. 

1o De vraag of een partij aanspraak kan maken op de vergoeding door een 
andere partij van door haar geleden individuele schade, heeft betrekking op 
een subjectief recht ; het onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van 
het subjectief recht betreft niet de ontvankelijkheid, maar de gegrondheid 
van de vordering  (1). 

2o De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefail-
leerde te gelde te maken en het provenu te verdelen  (2).

  (1)  Zie concl. O.M.
  (2)  Id.
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3o en 4o Wanneer de curator namens de boedel optreedt, oefent hij de gemeen-
schappelijke rechten van de schuldeisers uit  (1).

5o De gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten die 
voortvloeien uit de schade aan de boedel ten gevolge van de fout van wie 
ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd, het 
actief wordt verminderd, of het actief dat ter beschikking moest staan van 
de schuldeisers niet effectief voorhanden is in de boedel (2). 

6o Het faillissement van de schuldenaar staat er niet aan in de weg dat een 
schuldeiser vergoeding vordert van een derde door wiens fout schade is 
ontstaan die hem alleen treft (3). 

7o, 8o en 9o De fout van een bestuurder of een zaakvoerder met betrekking tot 
het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap kan 
individuele schade opleveren voor de fiscus die erin bestaat dat de bedrijfs-
voorheffing niet kan worden geïnd bij de vennootschap (4). 

10o De omstandigheid dat het onzeker is of een schuldeiser een dividend 
zal ontvangen uit het faillissement sluit niet uit dat hij jegens een derde 
aanspraak kan maken op de volledige vergoeding van zijn individuele 
schade (5). 

(L. e.a. T. BeLgISCHe STaaT, mInISTer van FInanCIën,  
In aanwezIgHeID van a. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal (uittreksels) :

SITuerIng en proCeDurevoorgaanDen

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
huidige procedure betrekking op de aansprakelijkheidsvorderingen die 
verweerder heeft ingesteld tegen eisers en tegen de in gemeenverkla-
ring opgeroepen partijen, wegens fouten begaan in het bestuur van een 
aantal failliet verklaarde vennootschappen, bestaande uit onder meer 
het systematisch niet-doorstorten van de ingehouden bedrijfsvoorhef-
fing. 

2. Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde van 
2 november 2010 werden deze vorderingen onontvankelijk verklaard 
om reden dat verweerder een vergoeding vroeg voor zijn aandeel in de 
collectieve schade, terwijl enkel de curator tijdens de duur van het fail-
lissement een dergelijke vordering kan instellen.

3. Op het hoger beroep van verweerder verklaarde het bestreden arrest 
van het hof van beroep te Antwerpen van 10 mei 2012 de oorspronkelijke 
vorderingen gegrond en veroordeelde het eisers en de eerste in gemeen-
verklaring geroepen partij in solidum tot betaling van 450.845,13 EUR, 
vermeerderd met de intresten. Ten aanzien van de tweede in gemeen-
verklaring geroepen partij werd de vordering eveneens voor hetzelfde 
bedrag gegrond verklaard en werd de zaak naar de faillissementsrechter 
verwezen voor opname van de schuldvordering in het passief. 

  (1) tot (5) Zie concl. O.M.
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4. Het cassatieberoep van eisers maakt het voorwerp uit van huidige 
procedure. 

HeT enIg CaSSaTIemIDDeL

5. In hun enig cassatiemiddel, ontwikkeld in drie onderdelen, voeren 
eisers schending aan van artikel 149 van de Grondwet, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 40, 49, 51, 57 en 99 van de Faillissementswet en 17 van het Gerech-
telijk Wetboek. 

6. In het eerste onderdeel voeren de eisers aan dat verweerder, blijkens 
de overwegingen van het bestreden arrest, een vergoeding vorderde voor 
het feit dat zijn schuldvordering in de litigieuze faillissementen niet 
werd gehonoreerd en dat verweerder aldus in werkelijkheid een vergoe-
ding vroeg voor zijn aandeel in de collectieve schade ; eisers voeren aan 
dat verweerder geen dergelijke vergoeding kan krijgen voor zijn aandeel 
in de collectieve schade die door een fout van een derde werd veroorzaakt 
nu enkel de curator de hoedanigheid heeft om voor de vergoeding ervan 
op te komen. Het bestreden arrest zou aldus de uitsluitende bevoegdheid 
van de curator hebben miskend. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. In het derde onderdeel voeren eisers schending aan van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek doordat het bestreden arrest eisers in 
solidum veroordeelt tot het betalen van de onbetaald gebleven bedrijfs-
voorheffing, zonder dat blijkt of verweerder een dividend, en voor welk 
bedrag, uit de faillissementen heeft of zal ontvangen, en dus zonder dat 
blijkt dat de schade vaststaand en zeker is. 

BeSprekIng van HeT eerSTe onDerDeeL

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

13. Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 4 februari 2011  (1) dat de vraag 
of de curator aanspraak kan maken op de vergoeding van collectieve 
schade geleden door de boedel, betrekking heeft op een subjectief recht, 
en dat het onderzoek naar het bestaan en de draagwijdte van het subjec-
tief recht niet de ontvankelijkheid, maar wel de gegrondheid van de 
vordering betreft.

In zijn bespreking van dit arrest wees J. Vananroye op de voordelen 
van deze benadering, waardoor onder meer het leerstuk van de collec-
tieve/individuele schade conceptueel eenvoudiger wordt en de verschui-
ving van het perspectief van de curator naar de boedel een duidelijke 
omschrijving van het begrip “boedelvorderingen” toelaat  (2). 

14. In het licht van dit arrest komt het mij voor dat ook de vraag of 
verweerder aanspraak kan maken op vergoeding van individuele schade 
eveneens betrekking heeft op een subjectief recht en dat het onderzoek 
naar het bestaan en de draagwijdte ervan eveneens de gegrondheid van 
de vordering betreft.

  (1)  Cass. 4 feb. 2011, AR C.09.0420.N, AC 2011, nr. 103.
  (2)  J. Vananroye, “Collectieve en individuele schade na faillissement : een kwestie 

van concrete schadebegroting”, noot onder Cass. 4 feb. 2011, RW 2011-12, 371. 
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15. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, lijkt het mij naar recht te falen.

16. Het Hof heeft, in zijn arrest van 5 december 1997  (1), zijn constante en 
meer dan een eeuw oude rechtspraak bevestigend, de algemene opdracht 
van de curator als volgt omschreven : hij bestaat erin de activa van de 
gefailleerde te gelde te maken en het opgebrachte geld te verdelen ; 
wanneer de curator namens de massa in rechte optreedt, oefent hij de 
gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun 
individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn 
samengevoegd ; de gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers 
zijn de rechten die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout 
van wie ook, waardoor het passief van het faillissement vermeerderd of 
het actief ervan verminderd wordt ; wegens de schade die aldus is veroor-
zaakt aan de massa van de goederen en rechten die het gemeenschap-
pelijk pand van de schuldeisers vormen, is die fout de oorzaak van een 
collectief nadeel voor die schuldeisers en krenkt ze de rechten die zij, 
gelet op de aard ervan, gemeen hebben. 

In het arrest van 24 oktober 2002 werden deze principes nogmaals 
bevestigd  (2). 

17. Ook in zijn arrest van 4 februari 2011 herhaalde het Hof dat “de 
curator namens de boedel de gemeenschappelijke rechten van de schuld-
eisers (uitoefent) ; aldus is de curator bevoegd om op te komen voor de 
vergoeding van de collectieve schade ten gevolge van de fout van wie 
ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd of 
het actief wordt verminderd”.

18. De curator treedt aldus als vertegenwoordiger van de boedel exclu-
sief op voor de vergoeding van de collectieve schade. Het gaat immers 
om onrechtmatige daden die in eerste instantie de failliete boedel treffen 
en slechts bij weerkaatsing de schuldeisers aantasten in hun verhaals-
rechten.

19. Deze algemene bevoegdheid van de curator voor het vorderen van 
vergoeding wegens collectieve schade laat echter het vorderingsrecht 
van de schuldeisers tot vergoeding van hun individuele schade onaan-
getast ; deze schade is immers verschillend van deze van de boedel en 
staat los van het aandeel van de schuldeiser in de collectieve schade. Het 
faillissement van de schuldenaar staat er dus niet aan in de weg dat de 
schuldeiser vergoeding vordert van een derde door wiens fout schade is 
ontstaan die hem alleen treft. 

20. De vraag die te dezen aan de orde is, is of de fout van een bestuurder 
of een zaakvoerder met betrekking tot het niet-doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing door de vennootschap een individuele schade kan 
opleveren voor de fiscus, erin bestaande dat die voorheffing niet kan 
worden geïnd bij de vennootschap.

21. De vraag of onbetaalde bedrijfsvoorheffing beschouwd moet worden 
als collectieve schade, dan wel als individuele schade van de fiscus, 

  (1)  Cass. 5 nov. 1997, AR C.96.0306.F, AC 1997, nr. 532.
  (2)  Cass. 24 okt. 2002, AR C.00.0476.N-C.00.0477.N, AC 2002, nr. 564, met concl. van Adv. 

Gen. G. Dubrulle.
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rijst doorgaans in situaties waarin de fiscus de persoonlijke aanspra-
kelijkheid van een bestuurder of zaakvoerder voor de niet-betaling van 
bedrijfsvoorheffing tracht in het gedrang te brengen. Uiteraard rust 
de verplichting tot betaling van de bedrijfsvoorheffing op de vennoot-
schap, zodat haar tekortkoming niet automatisch impliceert dat ook 
haar bestuurders of zaakvoerders foutief hebben gehandeld. Hun gedrag 
moet worden getoetst aan dat van een redelijk zorgvuldige bestuurder, 
geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden. 

In een arrest van 21 september 2012  (1) oordeelde het Hof dat “de 
bestuurder of zaakvoerder derhalve enkel uit onrechtmatige daad 
aansprakelijk is voor de schade die de fiscus heeft geleden door het niet 
kunnen innen van de bedrijfsvoorheffing indien de beslissing de bedrijfs-
voorheffing niet door te storten een inbreuk uitmaakt op de algemene 
zorgvuldigheidsnorm in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek. De fout die door de bestuurder of zaakvoerder werd begaan en 
die verband houdt met het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing in 
het raam van het verderzetten van een verlieslatende activiteit kan de 
oorzaak zijn van schade bij de fiscus die bestaat in de bedrijfsvoorheffing 
die niet kan geïnd worden bij de vennootschap.”

22. Over de vraag of de onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing indi-
viduele dan wel collectieve schade betreft, blijken rechtsleer en recht-
spraak verdeeld te zijn. 

23. Een arrest van het Hof van 17 januari 2008  (2) besliste, met betrek-
king tot btw-schulden, dat, als de appelrechters vaststellen dat de fiscus 
een bedrag vordert “dat exact overeenstemt met het bedrag van de niet-
geïnde belastingen die de vennootschap had moeten betalen”, zij zo vast-
stellen dat “de Belgische Staat in werkelijkheid een vergoeding vordert 
voor het feit dat zijn schuldvordering in het faillissement niet wordt 
gehonoreerd, en dus een vergoeding vraagt voor zijn aandeel in de collec-
tieve schade.”

24. Anderzijds besliste Uw Hof in het voormelde arrest van 4 februari 
2011 : “dat een bepaalde schuld op het tijdstip van het faillissement onbe-
taald is gebleven, nog geen collectieve schade (doet) ontstaan waarvoor 
de curator bevoegd is om voor de vergoeding ervan op te komen”.

25. Deze uitspraken zijn slechts schijnbaar in tegenspraak. De bood-
schap blijft immers dezelfde : zowel bij een vordering door de curator als 
bij een vordering door een individuele schuldeiser dient schade in oorza-
kelijk verband met een fout te worden aangetoond op het niveau van de 
boedel respectievelijk de vorderende individuele schuldeiser  (3).

26. Het gaat in beide gevallen niet op om een niet-betaalde schuld 
“zomaar” als schade in aanmerking te nemen. Toegepast op de huidige 
casus, is de niet-betaalde bedrijfsvoorheffing niet ipso facto individuele 
schade van de fiscus, maar kan de niet-doorstorting ervan aan de basis 
liggen van zowel individuele als collectieve schade.

  (1)  Cass. 21 sept. 2012, AR F.11.0085.N, AC 2012, nr. 481.
  (2)  Cass. 17 jan. 2008, AR F.06.0079.N, AC 2008, nr. 33.
  (3)  J. Vananroye, o.c., 374, nr. 7.
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27. De rechter zal aldus steeds in concreto de aard en de omvang van de 
gebeurlijke individuele schade ten gevolge van de niet-betaling van een 
fiscale schuld dienen te onderzoeken. Er moet aldus aan concrete scha-
debegroting worden gedaan ; de schade kan echter naar mijn mening, 
naar gelang de concrete omstandigheden van de zaak, gelijk zijn aan het 
bedrag van de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing.

28. Te dezen hebben de appelrechters naar mijn mening deze beoorde-
ling in concreto effectief uitgevoerd. Zij gronden hun oordeel dat de onbe-
taald gebleven bedrijfsvoorheffing individuele schade van verweerder is 
immers op volgende concrete omstandigheden : 

— de vennootschappen lieten sinds februari/maart 2004 voor een 
periode variërend van 17 maanden tot 30 maanden stelselmatig na de 
bedrijfsvoorheffingen te betalen ;

— eisers hebben in deze periode de bedrijvigheid van de vennoot-
schappen voortgezet ;

— eisers hebben een foutieve keuze gemaakt door de bedrijfsactiviteit 
voort te zetten en de lonen en bezoldigingen, basis van de oplopende 
schulden inzake bedrijfsvoorheffing, te blijven betalen of toekennen ;

— het kan aan verweerder niet worden verweten in mei 2004 betalings-
faciliteiten te hebben toegestaan.

29. Deze motieven maken naar mijn mening duidelijk dat de appel-
rechters de onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing niet zomaar ipso facto 
ten laste hebben gelegd van de gewezen bestuurders, maar de schade in 
oorzakelijk verband met een fout in het bestuur van de vennootschappen 
in concreto hebben beoordeeld en begroot : zonder de foutieve verderzet-
ting van de bedrijfsactiviteit van de betrokken vennootschappen vanaf 
het eerste kwartaal van 2004 was de bedrijfsvoorheffing immers niet 
verschuldigd geweest.

30. In het licht van de hierboven geformuleerde regel dat niet-betaalde 
bedrijfsvoorheffing individuele schade in hoofde van de fiscus kan 
uitmaken, vermochten de appelrechters dan ook, zonder de aangevoerde 
schending, op grond van de hierboven vermelde vaststellingen in het kader 
van hun onderzoek in concreto, te oordelen dat enkel verweerder, die noch 
de aanzuivering van het passief, noch het herstel van het actief van de 
boedels vraagt, maar enkel vergoeding vordert voor de onbetaald gebleven 
bedrijfsvoorheffingen, “er zich op (kan) beroepen dat de bestuurders van de 
belastingschuldige vennootschappen, naar gelang van de concrete omstan-
digheden, een fout hebben begaan door de belastingschuldige vennoot-
schappen de belastingen niet te hebben doen betalen” en dat “deze fout 
geen collectieve schade, gemeenschappelijk aan alle schuldeisers van de 
failliete vennootschappen, (heeft) doen ontstaan, maar een individuele 
schade waarvoor alleen de Belgische Staat vergoeding kan vorderen”.

31. Het onderdeel lijkt mij in zoverre niet aangenomen te kunnen worden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BeSprekIng van HeT DerDe onDerDeeL

35. De mogelijkheid dat een schuldeiser later een dividend uit het fail-
lissement zou ontvangen voor zijn aandeel in de collectieve schade, doet 
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naar mijn mening geen afbreuk aan het vaststaand en zeker karakter 
van zijn individuele schade. 

36. De vordering wegens individuele schade strekt immers niet tot 
vergoeding voor het feit dat de schuldvordering in het faillissement 
niet wordt gehonoreerd, maar beoogt de vergoeding van de eigen schade 
berokkend door de fout. 

37. Enkel wanneer een faillissementsdividend wordt uitgekeerd alvo-
rens over de aansprakelijkheidsvordering wordt beslist, zal met dit divi-
dend rekening moeten worden gehouden bij de begroting van de indivi-
duele schade. Anderzijds zal ook de schadevergoeding die de individuele 
schuldeiser ontvangt doorgaans in mindering moeten worden gebracht 
van het later dividend.

38. De schade van de boedel en die van individuele schuldeisers zullen 
immers elkaar vaak overlappen waardoor het nodig is te vermijden dat 
de schadeveroorzaker dubbel betaalt en bepaalde schuldeisers tweemaal 
zouden worden vergoed. Het is immers duidelijk dat éénzelfde fout kan 
leiden tot zowel individuele als collectieve schade  (1). 

39. Die verrekening betreft evenwel niet het bestaan van de individuele 
schade (schadezekerheid), maar de omvang ervan (schadebegroting).

40. Het onderdeel 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 Antwerpen van 10 mei 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 15 april 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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 

Eerste onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegrondheid

3. De vraag of de verweerder aanspraak kan maken op de vergoeding 
door de eisers van door hem geleden individuele schade, heeft betrek-
king op een subjectief recht. Het onderzoek naar het bestaan en de 

  (1)  J. Vananroye, o.c., 373.

ARREST-2013-9.indb   1729 04/07/14   14:35



1730 ARRESTEN VAN CASSATIE 5.9.13 - N° 424

draagwijdte van het subjectief recht, betreft niet de ontvankelijkheid, 
maar de gegrondheid van de vordering.

In zoverre het onderdeel de schending van artikel 17 Gerechtelijk 
Wetboek aanvoert, faalt het naar recht. 

4. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de 
gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen.

Wanneer de curator namens de boedel optreedt, oefent hij de gemeen-
schappelijke rechten van de schuldeisers uit.

De gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten 
die voortvloeien uit de schade aan de boedel ten gevolge van de fout van 
wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeer-
derd, het actief wordt verminderd, of het actief dat ter beschikking 
moest staan van de schuldeisers niet effectief voorhanden is in de 
boedel.

5. Het faillissement van de schuldenaar staat er niet aan in de weg dat 
een schuldeiser vergoeding vordert van een derde door wiens fout schade 
is ontstaan die hem alleen treft.

6. De fout van een bestuurder of een zaakvoerder met betrekking tot 
het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap 
kan individuele schade opleveren voor de fiscus die erin bestaat dat de 
bedrijfsvoorheffing niet kan worden geïnd bij de vennootschap.

7. Uit het arrest blijkt dat :

— de vennootschappen sinds het eerste kwartaal van 2004 tot hun fail-
lietverklaring stelselmatig nalieten de bedrijfsvoorheffingen te betalen, 
verschuldigd voor een periode variërend van 17 maanden (Axtron Fire & 
Safety Consulting) tot 30 maanden (Axon Environmental Consulting en 
Axtron Geoconsulting) ;

— de eisers in deze periode de bedrijvigheid van de vennootschappen 
hebben voortgezet ;

— de eisers een foutieve keuze hebben gemaakt door de bedrijfsactivi-
teit voort te zetten en de lonen en bezoldigingen, basis van de oplopende 
schulden inzake bedrijfsvoorheffing, te blijven betalen of toe te kennen ;

— het aan de verweerder niet kan worden verweten in mei 2004 beta-
lingsfaciliteiten te hebben toegestaan.

8. De appelrechters die aldus oordelen dat enkel de fiscus, de verweerder, 
die noch de aanzuivering van het passief, noch het herstel van het actief 
van de boedels vraagt, maar enkel de vergoeding vordert voor de onbe-
taald gebleven bedrijfsvoorheffingen, “er zich [kan op] beroepen dat 
de bestuurders (…), naar gelang van de concrete omstandigheden, een 
fout hebben begaan door de (…) vennootschappen de belastingen niet 
te hebben doen betalen” en dat “deze fout geen collectieve schade (…) 
[heeft] doen ontstaan, maar een individuele schade waarvoor alleen [de 
verweerder] vergoeding kan vorderen”, schenden geen van de andere 
aangevoerde wetsbepalingen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde onderdeel

10. De eisers voeren aan dat de appelrechters artikel 1382 Burgerlijk 
Wetboek schenden doordat zij de eisers hebben veroordeeld tot de beta-
ling van het totale bedrag van de onbetaalde bedrijfsvoorheffing, hoewel 
nog niet gekend was of en voor welk bedrag de verweerder een dividend 
uit de faillissementen zou ontvangen, waardoor zijn schade nog niet 
vaststaand en zeker was.

11. De omstandigheid dat het onzeker is of een schuldeiser een divi-
dend zal ontvangen uit het faillissement sluit niet uit dat hij jegens een 
derde aanspraak kan maken op de volledige vergoeding van zijn indivi-
duele schade.

12. De appelrechters die oordelen dat de verweerder aanspraak kan 
maken op de vergoeding van de individuele schade ten gevolge van de 
fout van de eisers waardoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de 
vennootschappen onbetaald is gebleven en dat “het feit dat de faillis-
sementen nog niet gesloten werden de beoordeling van deze eis [niet 
belet]”, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

5 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer Van Eeckhoutte.

N° 425
1o kamer — 5 september 2013

(C.12.0476.N)

HuweLIJkSvermogenSSTeLSeLS. — aLgemeen. — eCHTgenooT. 
— eIgen vermogen. — eIgen wonIng. — InSpannIngen. — meerwaarDe. — 
vergoeDIng aan HeT gemeenSCHappeLIJk vermogen. — voorwaarDe. 

De echtgenoot die tijdens het huwelijk inspanningen levert ten voordele 
van een eigen goed waardoor een meerwaarde werd gerealiseerd, is geen 
vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen wanneer die 
inspanningen een bijdrage in de lasten van het huwelijk uitmaken ; wanneer 
zij geen bijdrage in de lasten van het huwelijk vormen, geven die inspan-
ningen slechts aanleiding tot vergoeding in zoverre het gemeenschappelijk 
vermogen hierdoor inkomsten heeft moeten derven  (1). (Artt. 221, eerste lid, 
en 1432 BW)

(D. T. D.)

  (1)  Zie gedeeltelijk andersl. concl. O.M.
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Advocaat-generaal C. Vandewal heeft in substantie gezegd :

In deze zaak is de rechtsvraag aan de orde of in het wettelijk stelsel, de 
echtgenoot die door eigen, niet-professionele arbeid een eigen goed tot 
stand brengt of er een meerwaarde aan realiseert, vergoeding verschul-
digd is aan het gemeenschappelijk vermogen.

Eiser voert in zijn eerste onderdeel van het enig middel aan dat de 
appelrechters deze vraag ten onrechte bevestigend beantwoorden. 

De basis van de vergoedingsregelingen is terug te vinden in de arti-
kelen 1432 en 1435 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens artikel 1432 is 
elk der echtgenoten vergoeding verschuldigd van de bedragen die hij uit 
het gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld 
te voldoen, en, in het algemeen, telkens hij persoonlijk voordeel heeft 
getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen. 

Krachtens artikel 1405, 1o, van het Burgerlijk Wetboek zijn gemeen-
schappelijk de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtge-
noten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, 
evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten.

Ik meen dat men uit deze bepaling niet zomaar kan afleiden dat de 
vrucht van niet-professionele arbeid steeds aan de gemeenschap zou 
toekomen. Al worden beroepsinkomsten in de rechtsleer ruim geïnter-
preteerd, toch meen ik niet dat elke vrucht van arbeid een beroepsin-
komst uitmaakt.

Uit de voormelde wetsbepalingen volgt naar mijn mening dat de enkele 
omstandigheid dat een echtgenoot werken, die niet te beschouwen zijn 
als beroepsbezigheden, uitvoert aan een eigen goed en dit goed daardoor 
een meerwaarde verwerft, niet tot gevolg heeft dat het eigen vermogen 
van die echtgenoot persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeen-
schappelijk vermogen en dat dit eigen vermogen vergoeding zou verschul-
digd zijn aan het gemeenschappelijk vermogen. Het gemeenschappelijk 
vermogen heeft zich immers naar mijn mening niet verarmd.

Anders zou het naar mijn mening wel zijn als door deze werkzaam-
heden het normale bezoldigd werk, waarvan de vruchten wel aan de 
gemeenschap toekomen, in het gedrang zou komen en de gemeenschap 
daardoor beroepsinkomsten zou ontberen.

Het onderdeel gaat geheel uit van de stelling dat de vruchten van 
arbeidskracht in elk geval gemeenschappelijk zijn, ongeacht de verschij-
ningsvorm ervan. Het lijkt mij aldus te berusten op een verkeerde 
rechtsopvatting en naar recht te falen.

In het tweede onderdeel voert eiser een motiveringsgebrek aan wegens 
gebrek aan antwoord op zijn verweer dat het niet opgaat de facturen die 
hij van voor het huwelijk nog kon bijbrengen aangaande de ruwbouw-
werkzaamheden enkel in rekening te brengen aan de nominale waarde 
en dat die ruwbouwwerken eveneens moeten begroot worden aan de 
waarde op de datum van de ontbinding van het stelsel.

Eiser heeft inderdaad dit verweer gevoerd dat naar mijn mening niet 
door de appelrechters werd beantwoord. Het onderdeel lijkt mij gegrond 
te zijn. 
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ConCLuSIe

Vernietiging in zoverre het arrest oordeelt dat van de huidige waarde 
van de constructie de nominale waarde van de facturen daterend van 
voor het huwelijk moeten worden afgetrokken.

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 17 april 2012.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 221, eerste lid, 1405, 1o, 1432 en 1435 van het Burgerlijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten laste van 

een ander mag verrijken, zoals onder meer bevestigd in de artikelen 1235, 1376 en 
1377 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

In het bestreden arrest verklaart het hof van beroep het hoger beroep van de 
eiser ongegrond en beslist het dat de stelling van de notaris m.b.t. het onroerend 
goed te Ramsel moet worden bijgetreden en dat de eiser met name een vergoeding 
verschuldigd is aan de gemeenschap voor de huidige waarde van de constructie, 
onder aftrek van de facturen die dateren van vóór het huwelijk. Het hof van 
beroep neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en motieven waarop 
zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het 
bijzonder de volgende :

 “het onroerend goed te Ramsel, (…)
1. De boedelnotaris stelt dat [de eiser] een vergoeding verschuldigd is aan het 

gemeenschappelijk vermogen ten bedrage van de waarde van de constructies 
zoals geschat door landmeter Van Dun op 162.000 euro, maar verminderd met de 
waarde van de facturen betaald voor het huwelijk, zijnde 5.387,05 euro. [...]

2. [De eiser] heeft op 26 september 1989, d.w.z. vóór het huwelijk de woning 
aangekocht. Bijgevolg is de woning een eigen goed. Het wordt niet betwist dat 
de later opgetrokken constructies door natrekking eveneens eigen zijn. Nadien 
werd de woning nagenoeg volledig afgebroken, op een enkele muur na en werd zij 
helemaal opnieuw opgebouwd. [...]

Hieruit volgt dat bewezen is dat het grootste deel der werken is uitgevoerd 
tijdens het huwelijk.

3. De facturen hebben veelal slechts betrekking op de aankoop van bouwmate-
rialen. De inspanningen van de [eiser], die er kennelijk voor gekozen heeft een 
groot deel van de werken zelf uit te voeren, dienen vanaf de datum van het huwe-
lijk beschouwd te worden als een bijdrage in de gemeenschappelijke lasten, zodat 
de vrucht van deze inspanningen gemeenschappelijk is. [...]

5. De met gemeenschapsgelden betaalde facturen, hebben betrekking op werken 
die alleszins gediend hebben tot verbetering van het onroerend goed. Dit geldt 
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ook voor de werkzaamheden van de klussende echtgenoot die daardoor een meer-
waarde realiseert aan een eigen goed.

De meerwaarderegel van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek is derhalve wel dege-
lijk van toepassing.

6. Bijgevolg dient de stelling van de notaris te worden bijgetreden, met name 
dat vergoeding verschuldigd is voor de huidige waarde van de constructie, onder 
aftrek van de facturen die dateren van vóór het huwelijk.”

Grieven

1. Eerste onderdeel

Luidens artikel 1405, 1o, Burgerlijk Wetboek zijn gemeenschappelijk, de inkom-
sten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoe-
dingen die ze vervangen of aanvullen, evenals de inkomsten uit openbare of parti-
culiere mandaten.

Op grond van die bepaling zijn de vruchten van de arbeidskracht van de echtge-
noten gemeenschappelijk, ongeacht de verschijningsvorm ervan.

Overeenkomstig artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoe-
ding verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk 
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen, en, in het algemeen, 
telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk 
vermogen.

Dat recht op vergoeding is gesteund op de theorie van de vermogensverschui-
ving zonder oorzaak.

Een vermogensverschuiving is zonder oorzaak wanneer er geen rechtsgrond is 
voor de verarming van het ene vermogen en de verrijking van het andere.

Krachtens artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet kleiner zijn 
dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen. Hebben de in het 
vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter gediend tot 
het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding 
gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed bij de ontbin-
ding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedings-
plichtige vermogen.

Naar luid van artikel 221, eerste lid, Burgerlijk Wetboek draagt iedere echtge-
noot bij in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen.

Uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat de echtgenoot die tijdens het 
huwelijk aan een eigen goed werken uitvoert en daaraan aldus een meerwaarde 
realiseert, voor die meerwaarde geen vergoeding verschuldigd is aan het gemeen-
schappelijk vermogen wanneer zijn inspanningen moeten worden beschouwd als 
een bijdrage in de lasten van het huwelijk, aangezien in dat geval een oorzaak 
bestaat voor de vermogensverschuiving tussen het gemeenschappelijk vermogen 
en zijn eigen vermogen.

Na te hebben overwogen, enerzijds, dat de inspanningen van de eiser, die er 
kennelijk voor gekozen heeft een groot deel van de werken zelf uit te voeren, 
vanaf de datum van het huwelijk moeten worden beschouwd als een bijdrage in de 
gemeenschappelijke lasten, en, anderzijds, dat de klussende echtgenoot door zijn 
werkzaamheden een meerwaarde realiseert aan een eigen woning, beslist het hof 
van beroep niet wettig dat de eiser aan de gemeenschap vergoeding verschuldigd 
is voor de huidige waarde van de constructie, onder aftrek van de facturen die 
dateren van vóór het huwelijk.

Aldus beslist het hof van beroep niet wettig dat de stelling van de notaris moet 
worden bijgetreden, met name dat door de eiser aan de gemeenschap vergoeding 
verschuldigd is voor de huidige waarde van de constructie, onder aftrek van de 
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facturen die dateren van vóór het huwelijk en verklaart het hoger beroep van de 
eiser niet wettig ongegrond (schending van de artikelen 221, eerste lid, 1405, 1o, 
1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat niemand 
zich zonder oorzaak ten laste van een ander mag verrijken, zoals onder meer 
bevestigd in de artikelen 1235,1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel

In zijn definitief proces-verbaal van antwoord op beweringen en zwarigheden 
stelde de boedelnotaris zijn standpunt dat door de eiser een vergoeding verschul-
digd is aan de gemeenschap voor de constructies ten belope van 162.000 euro, zoals 
verwoord in de staat van vereffening, in principe te handhaven, doch akkoord 
te gaan met een vermindering ten bedrage van de tegenwaarde van de facturen 
betaald vóór het huwelijk, zijnde 217.313 frank (5.387,05 euro).

Het hof van beroep treedt de stelling van de notaris bij, met name dat vergoe-
ding verschuldigd is voor de huidige waarde van de constructie, onder aftrek van 
de facturen die dateren van vóór het huwelijk.

Het hof overweegt daarbij dat de met gemeenschapsgelden betaalde facturen 
betrekking hebben op werken die alleszins gediend hebben tot verbetering van 
het onroerend goed en dat dit ook geldt voor de werkzaamheden van de klus-
sende echtgenoot die daardoor een meerwaarde realiseert aan een eigen woning, 
zodat de meerwaarderegel van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek wel degelijk van 
toepassing is.

Noch door die motivering, noch door enige andere motivering beantwoordt 
het hof van beroep de aanvoering van de eiser, in zijn regelmatig ter griffie 
neergelegde conclusie van 14 november 2011 dat het niet opgaat de facturen die 
hij van vóór het huwelijk nog kon bijbrengen aangaande de ruwbouwwerkzaam-
heden ten bedrage van 5.387,05 euro enkel in rekening te brengen aan nomi-
nale waarde, dat die ruwbouwwerken eveneens moeten worden begroot aan de 
waarde op de datum van de ontbinding en dat het niet opgaat appelen met 
citroenen te vergelijken.

Conclusie

Het arrest is aldus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 Grondwet).

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk van de echtge-
noten vergoeding verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het 
gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te 
voldoen en, in het algemeen, telkens als hij persoonlijk voordeel heeft 
getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.

Artikel 221, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere echtge-
noot bijdraagt in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen.

2. Hieruit volgt dat de echtgenoot die tijdens het huwelijk inspan-
ningen levert ten voordele van een eigen goed waardoor een meerwaarde 
werd gerealiseerd, geen vergoeding verschuldigd is aan het gemeenschap-
pelijk vermogen wanneer die inspanningen een bijdrage in de lasten van 
het huwelijk uitmaken.
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Wanneer zij geen bijdrage in de lasten van het huwelijk vormen, 
geven die inspanningen slechts aanleiding tot vergoeding in zoverre het 
gemeenschappelijk vermogen hierdoor inkomsten heeft moeten derven.

3. De appelrechter stelt vast dat :
— de eiser voor het huwelijk een woning heeft aangekocht, die bijge-

volg zijn eigen goed is ;
— deze woning nagenoeg volledig werd afgebroken en nadien heropge-

bouwd ;
— het grootste deel van de werken aan die woning is uitgevoerd tijdens 

het huwelijk.
Hij oordeelt dat de inspanningen die de eiser heeft gedaan door een 

groot deel van de werken aan de woning zelf uit te voeren, vanaf de 
datum van het huwelijk beschouwd moeten worden als een bijdrage in 
de gemeenschappelijke lasten.

4. Door te oordelen dat de meerwaarde die de eiser door zijn inspan-
ningen gerealiseerd heeft aan de eigen woning gemeenschappelijk is, 
zodat de eiser vergoeding verschuldigd is voor de huidige waarde van 
de constructie, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar 
recht.

Het middel is in zoverre gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het heeft geoordeeld over 

de vergoeding verschuldigd met betrekking tot het onroerend goed te 
Ramsel.

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 Brussel.

5 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gedeeltelijk anderslui-
dende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Van Eeckhoutte.

N° 426

1o kamer — 5 september 2013
(C.12.0599.N)

1o reCHT van verDeDIgIng. — BurgerLIJke zaken. — gereCHTe-
LIJk reCHT. — reCHTSpLegIng. — opDraCHT van De reCHTer. — amBTSHaLve 
aanvuLLen van reDenen. — DraagwIJDTe. 

2o reCHTBanken. — BurgerLIJke zaken. — aLgemeen. — opDraCHT 
van De reCHTer. — amBTSHaLve aanvuLLen van reDenen. — DraagwIJDTe.
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3o reDenen van De vonnISSen en arreSTen. — aLgemeen. — 
BurgerLIJke zaken (HanDeLSzaken en SoCIaLe zaken InBegrepen). — opDraCHT 
van De reCHTer. — amBTSHaLve aanvuLLen van reDenen. — DraagwIJDTe.

1o, 2o en 3o De rechter is gehouden het geschil te berechten overeenkomstig de 
daarop toepasselijke rechtsregels ; hij heeft de verplichting, mits eerbiediging 
van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsgronden op te werpen 
waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het 
bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen  (1) ; hiermee moeten 
worden gelijkgesteld de feiten die de rechter zelf naar voor heeft gebracht 
uit de elementen die hem regelmatig door de partijen werden voorgelegd. 
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging ; Art. 774 
Gerechtelijk Wetboek) 

(kBC Bank n.v. T. m.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 31 juli 2012.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— de artikelen 5, 774 en 1138, 3o, Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter gehouden is om, 

mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de rechtsnorm te bepalen die van 
toepassing is op de bij hem ingestelde rechtsvordering en die regel, welke onder 
meer vervat ligt in de artikelen 5 en 774 Gerechtelijk Wetboek, toe te passen.

Aangevochten beslissingen

De appelrechters verklaren het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en 
gegrond, hervormen het beroepen vonnis en verklaren de oorspronkelijke vorde-
ring van eiseres strekkende tot veroordeling van verweerster tot betaling van 
123.797,26 euro, te vermeerderen met de verwijlintresten vanaf 28 februari 2001 
tot 16 november 2004 en vervolgens met de gerechtelijke intresten, ongegrond en 
veroordelen eiseres tot de gerechtskosten in beide aanleggen, op grond van de 
volgende redengeving :

 “10. [De verweerster] betwist vooreerst dat de bank te dezen toepassing kan 
maken van de leer van de verrijking zonder oorzaak.

De actio de in rem verso veronderstelt een vermogensverschuiving zonder enige 
juridische oorzaak. De ongegronde vermogensverschuiving onderstelt een verrij-
king en een overeenstemmende verarming alsook het gebrek aan juridische 
oorzaak. De vordering heeft een subsidiair karakter, wat betekent dat naar die 

  (1)  Zie Cass. 14 dec. 2012, AR C.12.0018.N, AC 2012, nr. 690.
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vordering enkel bij gebrek aan een andere (wettelijke, contractuele) kan worden 
gegrepen. Waar een wet of een contract de toestand regelt, dient geen toevlucht 
meer te worden genomen tot algemene beginselen.

11. [De verweerster] stelt dat er geen direct causaal verband bestaat tussen de 
verarming van de [de eiseres] en haar eigen verrijking. De vermogensverschui-
ving vond immers plaats via het patrimonium van een derde, de heer D.

Het oorzakelijk verband blijkt de dezen wel voorhanden te zijn. Het is immers 
vereist dat de verrijking voortkomt uit de omstandigheid die de verarming heeft 
veroorzaakt. De aanwezigheid van zulk causaal verband moet worden beoordeeld 
aan de hand van de equivalentieleer. Er dient dus een noodzakelijke band te 
bestaan tussen de verarming en de verrijking, in de zin dat zonder de verarming 
de verrijking zich niet had voorgedaan en omgekeerd.

Te dezen heeft de heer D. gelden verduisterd ten nadele van cliënten van de 
bank, die er toe verplicht werd deze cliënten schadeloos te stellen. De heer D. 
heeft stiekem en onmiddellijk het geld afgegeven aan [de verweerster], diens 
echtgenote, met het oog op de investering in de gezinswoning, eigen goed van 
[de verweerster]. De noodzakelijke band tussen de verarming van de bank en de 
verrijking van het patrimonium van [de verweerster] staat in deze omstandig-
heden vast.

12. Verder betwist [de verweerster] dat de aanwas van haar patrimonium geen 
oorzaak heeft. Hij vindt immers volgens haar zijn oorsprong in de schenking aan 
haar door de heer D. gedaan.

Van verrijking zonder oorzaak is er geen sprake o.a. als de verrijking het gevolg 
is van een rechtsfeit of een contract met een andere persoon dan degene die zich 
heeft verarmd, waardoor het vermogensaccres wordt verantwoord.

Gelet op het bedrieglijk karakter van de ingeroepen schenking kan deze akte 
echter niet aan [de eiseres] worden tegengeworpen, en zulks ingevolge het alge-
meen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corumpit’. [De eiseres] kan weigeren aan een 
dergelijke akte uitwerking te verlenen en de schuldenaar beletten het door hem 
beoogde, verboden resultaat te bereiken, daartoe hoeft zelfs geen pauliaanse 
rechtsvordering op grond van artikel 1167 Burgerlijk Wetboek te worden ingesteld.

Er bestaat bijgevolg geen toelaatbare oorzaak voor de verrijking van het patri-
monium van [de verweerster].

13. Vervolgens stelt [de verweerster] dat de vordering van [de eiseres] niet kan 
worden ingewilligd omdat niet wordt voldaan aan het ondergeschikte karakter 
van de actio de in rem verso.

[De verweerster] stelt dat de vordering moet ontzegd worden aan de eisende 
partij die nog over effectieve en actuele vorderingen beschikt om de vermo-
gensverschuiving ongedaan te maken. Het feit dat een andere schuldenaar kan 
worden aangesproken, met name de heer D., ontneemt aan [de eiseres] niet het 
recht om een vordering wegens verrijking zonder oorzaak tegen [de verweerster] 
in te stellen. [De eiseres] werpt op dat zij deze vordering tegen de heer D. wel 
degelijk heeft ingesteld, en een titel tegen deze laatste heeft verkregen, wat niet 
betwist wordt, maar dat zij er precies niet in slaagt haar titel volledig ten uitvoer 
te leggen. Het open staande saldo t.a.v. de heer D. zou immers nog 230.086,35 euro 
in hoofdsom bedragen.

[De verweerster] houdt verder voor dat de bank haar vorderingsrecht tegen 
haar op grond van artikel 2279, tweede lid, Burgerlijk Wetboek (het recht om 
gedurende drie jaar een vordering in te stellen tegen de derde verkrijger te goeder 
trouw in de hypothese van diefstal of verlies) heeft laten verjaren en dat haar 
verarming dan ook zou te wijten zijn aan een eigen nalatigheid van [de eiseres].

Artikel 2279, tweede lid, Burgerlijk Wetboek is echter te dezen niet van toepas-
sing nu de gevorderde som geen verloren of ontstolen zaak van de bank is ; de 
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toepassing van deze bepaling kan niet worden uitgebreid tot andere gevallen van 
buitenbezitstelling.

14. [De eiseres] ontkent dat [de verweerster] de gelden of titels te goeder trouw 
heeft ontvangen. De bank beroept zich in tegendeel op volgende elementen :

— [De verweerster] kon, gelet op de vermogenstoestand van haar man, loon-
trekkende bij dezelfde werkgever, na een eerste echtscheiding, zware alimenta-
tieverplichtingen en inkoop van de voormalige gezinswoonst, onmogelijk hebben 
gedacht dat de heer D. probleemloos en op wettige wijze een liquide bedrag van 
123.797 euro op korte tijd ter beschikking kon stellen ;

— [De verweerster], die goed geplaatst was om financiële situaties in te 
schatten, moest zich toch zelf rekening geven van de riante levensstijl van haar 
man (dure auto’s, ringen en horloges, geschenken…) ; de verspilzucht van de heer 
D. werd zelfs bevestigd door de moeder en de tante van de heer D. ;

— Deze levensstijl kon kennelijk onmogelijk verklaard worden door de finan-
ciële ondersteuning van de moeder en de tante van de heer D. of door de erfenis 
van diens vader ;

— In 2009 heeft de moeder van [de verweerster] op haar kantoor bij de BNP 
Paribas Fortis twee effecten ter betaling aangeboden die, na onderzoek, bleken 
deel uit te maken van de goederen die de heer D. ten nadele van Mevr. A. verduis-
terde ; [de eiseres] besluit terecht dat [de verweerster] die na de rechtszaak en de 
veroordeling van de heer D. niet kon twijfelen aan de illegale oorsprong van de 
titels, jarenlang gewacht heeft en finaal haar eigen moeder heeft ingeschakeld 
als witwasser in een poging om de illegale oorsprong van de effecten te verdoe-
zelen.

Uit dit alles leidt [eiseres] af dat [de verweerster] op het ogenblik dat zij de 
effecten van de heer D. ontving, op de hoogte was, of minstens moest zijn van de 
misdadige oorsprong ervan, ook al werd zij niet persoonlijk op strafrechtelijk 
gebied vervolgd.

De aldus beschreven handelwijze van [de verweerster] komt duidelijk neer op 
een flagrante fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek vanwege 
[verweerster] t.a.v.de bank, overigens haar werkgever. De omstandigheid dat [de 
verweerster], in de beschreven omstandigheden, verduisterde effecten, minstens 
effecten (of het product van de verkoop daarvan) van zeer verdachte oorsprong, 
zomaar aanvaardde en aanwendde om facturen voor de bouw van haar woning en 
zwembad te betalen, impliceert immers een grove onzorgvuldigheid jegens haar 
eigen werkgever, waardoor deze laatste zware schade zou lijden. Een normaal 
zorgvuldige en voorzichtige persoon had immers in dezelfde omstandigheden 
geplaatst, de fondsen niet aanvaard en niet voor betaling van facturen aange-
wend.

Dit betekent meteen dat [de eiseres], overigens volgens haar eigen stelling, een 
vordering tot schadevergoeding op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek 
tegen [de verweerster] had kunnen instellen en dat haar huidige vordering op 
grond van de leer van de verrijking zonder oorzaak geen subsidiair karakter 
vertoont. Deze vordering kan dan ook niet ingewilligd worden.

Het hoger beroep is gegrond”.

Grieven

Uit het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter gehouden is om, 
mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de rechtsnorm te bepalen die van 
toepassing is op de bij hem ingestelde rechtsvordering en die regel, welke onder 
meer vervat ligt in de artikelen 5 en 774 Gerechtelijk Wetboek, toe te passen, 
vloeit voort dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkom-
stig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard 
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van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, 
ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de 
door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen 
betwisting opwerpt, waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitge-
sloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, 
dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht 
van verdediging van de partijen niet miskent. Dit recht van verdediging wordt 
niet miskend wanneer de rechter zijn beslissing steunt op elementen waarvan de 
partijen, gelet op het verloop van het debat, moeten verwachten dat de rechter ze 
in zijn oordeel zou betrekken en waarover zij tegenspraak hebben kunnen voeren.

Overeenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de 
mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens 
schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Te dezen vorderde de eiseres de veroordeling van de verweerster tot betaling 
van 123.797,26 euro, te vermeerderen met de verwijlintresten vanaf 28 februari 2001 
tot 16 november 2004 en vervolgens met de gerechtelijke interest. Als grondslag 
voor haar vordering liet eiseres gelden dat minstens 4.993.969 frank door de heer 
D., echtgenoot van de verweerster, ten nadele van cliënten van de eiseres werd 
verduisterd en dat minstens 4.993.961 frank werd overgemaakt door de heer D. aan 
de verweerster en werd aangewend voor de betaling van facturen voor de bouw 
van de woning die eigendom was van de verweerster en dat de verweerster, op het 
ogenblik dat zij de effecten van de heer D. ontving, op de hoogte was, of minstens 
moest zijn van de misdadige oorsprong ervan, ook al werd zij niet persoonlijk op 
strafrechtelijk gebied vervolgd.

Op grond daarvan oordelen de appelrechters dat de aldus beschreven handel-
wijze van verweerster duidelijk neerkomt op een flagrante fout in de zin van 
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek vanwege de verweerster ten aanzien van de 
eiseres, dat de omstandigheid dat verweerster in de beschreven omstandigheden 
verduisterde effecten, minstens effecten of het product van de verkoop ervan van 
zeer verdachte oorsprong, zomaar aanvaardde en aanwendde om facturen voor de 
bouw van haar woning en zwembad te betalen, immers een grote onzorgvuldig-
heid jegens haar eigen werkgever impliceert, waardoor deze laatste zware schade 
zou lijden, en dat een normaal zorgvuldige en voorzichtige persoon immers in 
dezelfde omstandigheden geplaatst, de fondsen niet had aanvaard en niet voor 
betaling van facturen aangewend.

De appelrechters oordelen evenwel vervolgens dat dit meteen betekent dat de 
eiseres, overigens volgens haar eigen stelling, een vordering tot schadevergoeding 
op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek tegen de verweerster had kunnen 
instellen en dat haar huidige vordering op grond van de leer van de verrijking 
zonder oorzaak geen subsidiair karakter vertoont en dat deze vordering dan ook 
niet kan worden ingewilligd. Door op die grondslag de vordering van de eiseres 
ongegrond te verklaren zonder te onderzoeken of de vordering van eiseres niet 
gegrond is in toepassing van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ofschoon zij zelf 
vaststellen dat de verweerster een grove onzorgvuldigheid heeft begaan jegens 
de eiseres, waardoor de eiseres zware schade zou lijden, verantwoorden de appel-
rechters hun beslissing niet naar recht en schenden zij het in het middel aange-
duide algemeen rechtsbeginsel overeenkomstig hetwelk de rechter gehouden is 
het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechts-
regels en hij gehouden is de door de eiser aangevoerde redenen ambtshalve aan te 
vullen, beginsel dat onder meer vervat ligt in de artikelen 5 en 774 Gerechtelijk 
Wetboek (schending van het algemeen rechtsbeginsel en van de artikelen 5 en 
774 Gerechtelijk Wetboek). Tevens laten de appelrechters aldus na uitspraak te 
doen over één van de vorderingen (schending van artikel 1138, 3o, Gerechtelijk 
Wetboek). Door vooraf vast te stellen dat de verweerster een grove onzorgvuldig-
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heid heeft begaan jegens de eiseres waardoor deze laatste zware schade lijdt doch 
vervolgens de vordering tot betaling van 123.797,26 euro ongegrond te verklaren, 
schenden de appelrechters tevens artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling 

1. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de 
daarop toepasselijke rechtsregels. Hij heeft de verplichting, mits eerbie-
diging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsgronden op 
te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de 
partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen. 
Hiermee moeten worden gelijkgesteld de feiten die de rechter zelf naar 
voor heeft gebracht uit de elementen die hem regelmatig door de partijen 
werden voorgelegd.

2. De appelrechters stellen vast dat :
— de echtgenoot van de verweerster zich jegens de eiseres schuldig 

heeft gemaakt aan verduistering en de gelden werden aangewend voor 
de bouw van de woning van de verweerster ;

— de eiseres haar vordering tegen de verweerster steunt op de leer van 
de verrijking zonder oorzaak ;

— de eiseres aanvoerde dat de verweerster op de hoogte was of minstens 
diende te zijn van de misdadige oorsprong van de gelden.

De appelrechters oordelen dat :
— de door de eiseres beschreven handelwijze van de verweerster, een 

flagrante fout is in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ;
— dit meteen betekent dat de eiseres, volgens haar eigen stelling, 

een vordering tot schadevergoeding op grond van artikel 1382 Burger-
lijk Wetboek tegen de verweerster had kunnen instellen, zodat haar 
huidige vordering op grond van verrijking zonder oorzaak geen subsi-
diair karakter vertoont en bijgevolg niet kan worden ingewilligd.

3. De appelrechters die oordelen dat de handelwijze van de verweer-
ster een onrechtmatige daad uitmaakt en de vordering van de eiseres 
op grond van verrijking zonder oorzaak afwijzen wegens het subsidi-
aire karakter van deze vordering, zonder ambtshalve, met eerbiediging 
van het recht van verdediging, de mogelijke toepassing op te werpen 
van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, miskennen het algemeen rechtsbe-
ginsel dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkom-
stig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels.

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 Gent.
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5 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
de heer Maes.

N° 427

1o kamer — 5 september 2013

(C.13.0047.N)

1o CaSSaTIeBeroep. — BurgerLIJke zaken. — BeSLISSIngen vaTBaar 
voor CaSSaTIeBeroep. — aLLerLeI. — ConTInuïTeIT van De onDernemIng. — 
SCHuLDenaar. — opSCHorTIng. — verLengIng. — BeSLISSIng.

2o ConTInuITeIT van De onDernemIng. — SCHuLDenaar. — opSCHor-
TIng. — verzoek ToT verLengIng. — BeSLISSIng. — CaSSaTIeBeroep. 

3o FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — gereCHTeLIJk akkoorD. — ConTInuïTeIT van De onDerne-
mIng. — SCHuLDenaar. — opSCHorTIng. — verzoek ToT verLengIng. — BeSLIS-
SIng. — CaSSaTIeBeroep. 

4o ConTInuITeIT van De onDernemIng. — SCHuLDenaar. — opSCHor-
TIng. — verzoek ToT verLengIng. — oproepIng. 

5o FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — gereCHTeLIJk akkoorD. — ConTInuïTeIT van De onDerne-
mIng. — SCHuLDenaar. — opSCHorTIng. — verzoek ToT verLengIng. — oproe-
pIng. 

6o reCHT van verDeDIgIng. — BurgerLIJke zaken. — ConTInuï-
TeIT van De onDernemIng. — SCHuLDenaar. — opSCHorTIng. — verzoek ToT 
verLengIng. — oproepIng.

1o, 2o en 3o Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 38, § 1, WCO, staat 
cassatieberoep open. (Artt. 5, tweede lid, en 38, § 1, WCO)

4o, 5o en 6o De schuldenaar die krachtens artikel 38, § 1, WCO een verzoek heeft 
ingesteld tot verlenging van de termijn van opschorting, moet worden opge-
roepen en gehoord, tenzij hij van dit recht afstand heeft gedaan. (Art. 38, 
§ 1, WCO ; Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging) 

(D. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
rechtbank van koophandel te Brussel van 30 oktober 2012. 

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
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II. CaSSaTIemIDDeL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, 
een middel aan.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Volgens artikel 38, § 1, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen [hierna : Wet Continuïteit Onderne-
mingen] kan de rechtbank op verzoek van de schuldenaar en op verslag 
van de gedelegeerde rechter de opschorting verlengen voor de duur die 
de rechtbank bepaalt. Luidens de derde paragraaf is tegen de beslis-
singen die op grond van artikel 38 zijn gewezen, geen verzet of hoger 
beroep toegelaten.

2. Krachtens artikel 5, tweede lid, Wet Continuïteit Ondernemingen 
kunnen, behoudens andersluidende bepalingen, tegen beslissingen van de 
rechtbank rechtsmiddelen worden aangewend volgens de in het Gerech-
telijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.

3. Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 38, § 1, staat cassatiebe-
roep open.

Het cassatieberoep is ontvankelijk.

Middel

Eerste onderdeel

4. Uit het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging 
vloeit voort dat de schuldenaar die krachtens artikel 38, § 1, Wet Conti-
nuïteit Ondernemingen een verzoek heeft ingesteld tot verlenging van 
de termijn van opschorting, moet worden opgeroepen en gehoord, tenzij 
hij van dit recht afstand heeft gedaan.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de eisers op 18 oktober 2012 een verzoekschrift hebben neergelegd tot 
verlenging van de termijn van de opschorting toegestaan bij vonnis van 
31 augustus 2012, maar niet dat zij werden opgeroepen voor de terecht-
zitting waar dit verzoek werd behandeld of werden gehoord en evenmin 
afstand hebben gedaan van het recht om gehoord te worden.

6. Door in die omstandigheden het verzoek tot verlenging af te wijzen, 
schendt het vonnis het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde-
diging.

Het onderdeel is gegrond. 

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

het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
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Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Brussel, anders 
samengesteld.

5 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Eeckhoutte.

N° 428
1o kamer — 6 september 2013

(C.12.0360.F)

verzekerIng. — LanDverzekerIng. — BurgerreCHTeLIJke aanSprake-
LIJkHeID BuITen overeenkomST. — prIvéLeven. — BegrIp.

Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het beslist dat uit artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimum-
garantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking 
tot het privéleven volgt dat het verzekerde risico bestaat in de mogelijke 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde buiten de uitoefe-
ning van zijn beroepsactiviteit en dat het privéleven, dat in ruime zin moet 
worden verstaan, binnen het eigenlijke kader van de beroepsactiviteiten kan 
passen, aangezien de onderzochte feiten niet voortvloeien uit de eigenlijke 
beroepsactiviteit ; het feit dat een gebouw met lucifers en papier in brand 
wordt gestoken, kan niet worden beschouwd als een feit dat voortvloeit uit 
de beroepsactiviteit  (1). (Art. 1, KB 12 jan. 1984)

(a.g. InSuranCe n.v. T. axa BeLgIum n.v. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 29 maart 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 juli 2013 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert de volgende vier middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, 2 en 6, 1o, van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 (gewij-
zigd bij het koninklijk besluit van 24 december 1992) tot vaststelling van de mini-

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 428.
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mumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot 
het privéleven, artikel 1 zowel vóór als na de wijziging ervan bij het koninklijk 
besluit van 24 december 1992 ;

— de artikelen 1134, 1135, 1156, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verwerpt het verweer van de eiseres, volgens hetwelk de litigieuze 
brand “voortvloeit uit de beroepsactiviteit van J. M.”, dat de brand “geen verband 
houdt met het privéleven” en dus “niet kan worden gedekt door de eiseres, verze-
keraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid privéleven’”, en veroordeelt de eiseres 
bijgevolg om aan elke verweerster, met name de brandverzekeraars van het 
slachtoffer (de abdij Scourmont te Chimay) die in de rechten van laatstgenoemde 
zijn getreden, een bedrag van 434.264,32 euro te betalen, vermeerderd met de 
moratoire en gerechtelijke interesten, en in de kosten van de twee aanleggen, 
om de volgende redenen :

 “De [eiseres] voert aan dat [de verzekerde van de eiseres] heeft bekend dat hij 
de brand op 18 april 1997 heeft aangestoken, vóór het beëindigen van zijn beroep-
sprestaties, en dat de brand, aangezien hij is aangestoken in het kader van het 
beroepsleven, niet wordt gedekt door haar verzekering ‘privéleven’.

Zij grondt haar argument op de omschrijving van het ‘privéleven’, zoals het 
voorkomt in de woordenlijst, pagina 13 van de algemene voorwaarden van de 
verzekeringspolis, volgens welke ‘alle feiten, daden of nalatigheden gedekt 
worden, met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit’.

De verzekeringspolis bepaalt het volgende : ‘Deze overeenkomst omvat de 
wettelijke garantie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid “privéleven” 
overeenkomstig de koninklijke besluiten van 12 januari 1984 en 24 december 1992. 
[De eiseres] vult die wettelijke minimumgarantie gratis aan met uitbreidingen 
van de garantie’.

Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit [van 12 januari 1984] geeft de 
gesloten overeenkomst de verzekerden een dekking die op zijn minst beantwoordt 
aan de bij dat besluit vastgestelde minimumgarantievoorwaarden.

Artikel 19bis, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-
keringsondernemingen preciseert dat alle clausules en overeenkomsten die niet 
in overeenstemming zijn met de bepalingen van die wet of van de besluiten en 
verordeningen ter uitvoering ervan worden geacht vanaf het sluiten van de over-
eenkomst te zijn opgesteld in overeenstemming met die bepalingen.

Uit die bepalingen volgt dat de dekking van de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid met betrekking tot het privéleven contractueel niet méér kan worden 
beperkt dan de wettelijke dekking die bepaald is in het koninklijk besluit van 
12 januari 1984.

Bijgevolg moet worden verwezen naar de daarin vastgestelde minimumgaran-
tievoorwaarden.

Artikel 1 in zijn oorspronkelijke versie bepaalde wat volgt : ‘Voor de toepas-
sing van dit besluit wordt verstaan onder «burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven» de aansprakelijkheid 
krachtens de artikelen 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en 
gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht. Uitgesloten is de aansprakelijk-
heid die voortvloeit uit een beroepsactiviteit, met uitzondering evenwel van die 
voortspruitend uit beroepsverplaatsingen’.

De laatste zin van die bepaling werd gewoonweg geschrapt door het koninklijk 
besluit van 24 december 1992. Hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat de 
Koning het toepassingsgebied ervan heeft willen uitbreiden.
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Uit de oorspronkelijke tekst van de betrokken bepaling volgt dat tegenover 
het privéleven geenszins het beroepsleven maar de uitoefening van een beroeps-
activiteit wordt gesteld ; die bewoordingen zijn als dusdanig opgenomen in de 
omschrijving van ‘privéleven’ in de algemene voorwaarden van de [eiseres] : ‘alle 
feiten, daden of nalatigheden, met uitzondering van die welke voortvloeien uit 
een beroepsactiviteit’.

Uit de bewoordingen zelf van de litigieuze polis kan worden afgeleid dat de 
uitlegging van het begrip privéleven ruim moet worden opgevat, terwijl de 
beperkingen van de toepassing ervan slechts ‘de beroepsactiviteiten’ en niet het 
‘beroepsleven’ betreffen. […]

Betrekkingen in het kader van het beroep hoeven niet noodzakelijkerwijs te 
worden uitgesloten van het kader van het privéleven. […]

Uit die talrijke benaderingen volgt dat het privéleven in een ruime zin moet 
worden begrepen en binnen het kader van de eigenlijke beroepsactiviteiten kan 
passen, op voorwaarde dat de te onderzoeken feiten niet voortvloeien uit de 
eigenlijke beroepsactiviteit”.

Grieven

De heer E.M., vader van J.M., heeft op 16 februari 1993 bij de eiseres een verze-
keringsovereenkomst “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin” gesloten.

Volgens artikel 1 van de algemene voorwaarden van die overeenkomst is de 
eiseres de volgende dekking verschuldigd :

 “Wij verzekeren u wanneer u schade moet vergoeden die aan een derde, buiten 
overeenkomst is toegebracht :

— hetzij omdat u zelf aansprakelijk bent wegens een fout, nalatigheid of 
onvoorzichtigheid (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) ;

— hetzij omdat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die is veroorzaakt 
door personen voor wie u aansprakelijk bent, zoals uw kinderen… (artikel 1384, 
tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek) ;

(…)

— hetzij omdat een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld, al bevindt hij zich 
in een staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid (artikel 1386bis van 
het Burgerlijk Wetboek).

Volgens artikel 2 van de algemene voorwaarden zijn “alle personen die in het 
gezin van de verzekeringnemer wonen” verzekerd.

Het wordt niet betwist dat J.M. in 1997, op het ogenblik dat hij gebouwen van 
de abdij van Scourmont, brasserij Chimay, in brand heeft gestoken, bij zijn vader 
leefde en dus was verzekerd overeenkomstig de door zijn vader ondertekende 
polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin “Privéleven”.

Evenmin wordt betwist dat die polis in overeenstemming is met de wette-
lijke garantie van burgerrechtelijke aansprakelijkheid “Privéleven”, zoals die 
garantie is vastgelegd in het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststel-
ling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten 
tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
met betrekking tot het privéleven (zie wat dat betreft het hoofdstuk “Inleiding” 
van de algemene polisvoorwaarden).

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 bepaalt wat volgt : “het 
verzekeringscontract dat is gesloten tot dekking van (…) de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven, geeft 
aan de verzekerden ten minste een dekking overeenkomstig de minimumgaran-
tievoorwaarden bij dit besluit vastgelegd”.

ARREST-2013-9.indb   1746 04/07/14   14:35



N° 428 - 6.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1747

Vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 24 december 1992, bepaalde 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 dat de aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit een beroepsactiviteit moest worden uitgesloten van het 
begrip “burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het privéleven”. 
Het arrest erkent dat uit de schrapping van die verduidelijking niet kan worden 
afgeleid dat de Koning het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 
12 januari 1984 inzake de dekking van de aansprakelijkheid “met betrekking 
tot het privéleven” heeft willen uitbreiden. Het blijft dus zeker dat de litigieuze 
polis, die bij onderstelling in overeenstemming is met de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 12 januari 1984, de aansprakelijkheid voortvloeiend uit 
een beroepsactiviteit niet dekt.

Dat wordt nogmaals bevestigd door de omschrijving van de woorden “privéleven” 
in de algemene polisvoorwaarden (cf. het hoofdstuk “Woordenlijst”, p. 13) : “onder 
‘privéleven’ moet worden verstaan ‘alle feiten, daden of nalatigheden, met uitzon-
dering van die welke voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit”.

De uitsluiting van alle daden die voortvloeien uit de uitoefening van een 
beroepsactiviteit in ruime zin, wordt onrechtstreeks bevestigd in artikel 6, 1o, 
van het voormelde koninklijk besluit van 12 januari 1984, luidens hetwelk “de 
schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering 
van de dekking kan worden uitgesloten”, alsook door artikel 15, 6, van de litigi-
euze verzekeringspolis, krachtens welke de eiseres geen dekking verleent voor 
“de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onder-
worpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering”.

In zoverre de werknemer, volgens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten, met uitzondering van een kennelijke fout, 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die hij tijdens de uitvoe-
ring van zijn arbeidsovereenkomst aan de werkgever of aan derden toebrengt, 
wordt zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad die 
werd gepleegd tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geacht te zijn 
gedekt door een andere verzekering dan de bij de eiseres gesloten verzekering 
“privéleven”.

Hoewel het arrest te dezen erkent dat J.M. de brand van 18 april 1997 heeft 
aangestoken vóór het beëindigen van zijn “beroepsprestaties” in dienst van de 
vereniging zonder winstoogmerk “Abbaye de Scourmont”, beslist het dat het 
voormelde feit niet viel onder “de uitoefening van de beroepsactiviteit”, zodat 
het geacht moest worden tot het privéleven te behoren.

 “Uit de oorspronkelijke tekst van [artikel 1 van het koninklijk besluit van 
12 januari 1984] volgt dat tegenover het privéleven geenszins het beroepsleven 
maar de uitoefening van een beroepsactiviteit wordt gesteld ; die bewoordingen 
zijn als dusdanig opgenomen in de omschrijving van ‘privéleven’ in de algemene 
voorwaarden van de [eiseres] : ‘alle feiten, daden of nalatigheden, met uitzonde-
ring van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit’”.

In tegenstelling tot wat het arrest beweert, heeft het feit dat werd gepleegd 
“tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit van de verzekerde” of dat, 
volgens de bewoordingen van het arrest, “voortvloeit uit de eigenlijke beroeps-
activiteit”, niet dezelfde betekenis als de bewoordingen die “de feiten die voort-
vloeien (uit de uitoefening) van een beroepsactiviteit” of een aansprakelijkheid 
“die is onderworpen aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering” uitsluiten 
van de betrokken omschrijving van het privéleven in het koninklijk besluit van 
12 januari 1984 en in de algemene voorwaarden van de litigieuze polis.

Uit de omstandigheid dat een feit niet valt onder de uitoefening van de eigen-
lijke beroepsactiviteit van de verzekerde, kan met andere woorden niet worden 
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afgeleid dat het voormelde feit “betrekking heeft op het privéleven” in de zin van 
het koninklijk besluit van 12 januari 1984 of dat het, volgens de oorspronkelijke 
tekst van artikel 1 van dat besluit, niet voortvloeit uit de beroepsactiviteit van 
de verzekerde.

In dezelfde zin is een daad die niet is gesteld tijdens de uitoefening van de 
eigenlijke beroepsactiviteit van de verzekerde daarom nog geen daad die is 
gesteld “in het kader van het privéleven” in de zin van artikel 1 van de algemene 
voorwaarden van de door E.M. ondertekende polis en evenmin een daad die “niet 
voortvloeit uit de uitoefening van een beroepsactiviteit”, zoals omschreven op 
pagina 13 van de algemene polisvoorwaarden of een daad die niet is gedekt door 
een wettelijk verplicht gestelde verzekering (artikel 15, 6, van de polis).

Luidens de bewoordingen van de polis wordt alleen de schade gedekt die is 
veroorzaakt “in het kader van het privéleven” en “buiten elke overeenkomst”.

Krachtens artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek moet men in de overeenkom-
sten nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen 
is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden.

In concreto heeft J.M. volgens het arrest de brand of branden bij zijn werk-
gever gesticht in het kader van zijn “beroepsleven”, maar niet tijdens de uitoe-
fening van de eigenlijke beroepsactiviteit, en zijn het dus geen daden en kunnen 
ze ook geen daden zijn die betrekking hebben op het “privéleven” in de zin van 
het koninklijk besluit van 12 januari 1984 of die zijn gepleegd in het kader van 
het privéleven buiten elke overeenkomst (artikel 1 van de algemene polisvoor-
waarden).

Die daden vloeien immers voort uit de beroepsactiviteit van J.M., aangezien 
ze zijn gepleegd bij en in het nadeel van zijn werkgever, tijdens de uren waarin 
J.M. in dienst van de werkgever werkte, nog afgezien van het feit dat ze verband 
houden met de contractuele verhouding tussen J.M. en zijn werkgever (cf. in 
dat verband de syntheseconclusie in hoger beroep van de eiseres, bladzijde 6 : 
“Verhoor van de heer J.M. op 4 juni 1997 om 9.52 uur : ‘Ik heb brand gesticht 
omdat ik gevraagd had om voltijds te mogen werken maar dat werd me, ondanks 
verschillende aanvragen, steeds geweigerd’”).

Eerste onderdeel

Het arrest, dat beslist dat de eiseres de verweersters krachtens het voormelde 
koninklijk besluit van 12 januari 1984 moet vergoeden voor de schade voort-
vloeiend uit de door de heer J.M. gestichte branden, schendt derhalve het konink-
lijk besluit van 12 januari 1984, meer bepaald de artikelen 1, 2 en 6, 1o, waarin de 
toepassingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst “betreffende het privéleven” zijn vastge-
legd en die de schade “voortvloeiend uit een beroepsactiviteit” (artikel 1 in zijn 
oorspronkelijke vorm) of die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde 
verzekering (artikel 6, 1o) van de dekking “privéleven” uitsluiten.

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

Derde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— Artikel 18, eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.

Aangevochten beslissingen

Hoewel het arrest de toepasselijkheid niet verwerpt van artikel 18 van de wet 
van 3 juli 1978, volgens hetwelk de werknemer niet aansprakelijk is voor aan de 
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werkgever toegebrachte schade, stelt het de heer J.M. niettemin aansprakelijk 
en veroordeelt het de eiseres om aan de verweersters een bedrag van 434.264,32 
euro te storten, dit zijn de vergoedingen die zij voor die schade aan de werkgever 
van J.M. hebben betaald, om de volgende redenen :

 “Gesteld dat artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten wegens het bestaan van een arbeidsovereenkomst te dezen van toepas-
sing is, rijst inzonderheid de vraag of die burgerrechtelijke vrijstelling van de 
werknemer (buiten het geval van kennelijke fouten) ook een werknemer dekt van 
wie wordt erkend dat hij, krachtens artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, 
geen fout heeft kunnen begaan.

Indien hij geen fout heeft kunnen begaan, kan de werkgever, teneinde niet 
aansprakelijk te worden gesteld, ook niet aantonen dat die werknemer in de 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geen kennelijke fout (dat wil zeggen 
een zware fout of gewoonlijk voorkomende lichte fouten) heeft begaan.

De heer J.M. heeft geen fout begaan in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, omdat in dit geval het opzettelijk bestanddeel, met name de controle 
over zijn daden, ontbreekt.

Het staat echter ontegenzeglijk vast dat artikel 1386bis betrekking heeft op de 
persoonlijke aansprakelijkheid van krankzinnigen en abnormalen, te weten alle 
gevallen waarin de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek tegen hen 
konden zijn aangevoerd indien zij oordeelsvermogen hadden bezeten […].

De daad van de heer J.M. moet dus worden gekwalificeerd als een objectief 
onrechtmatige daad, d.w.z. een daad die als een fout zou zijn aangemerkt indien 
de dader oordeelsvermogen had bezeten.

Bijgevolg staat niets eraan in de weg op een soortgelijke manier te onder-
zoeken of de objectief onrechtmatige daad geen kennelijke objectief onrechtma-
tige daad is die kan worden aangemerkt als een ‘zware’ objectief onrechtmatige 
daad in de zin van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten.

De objectief onrechtmatige daad van de heer J.M. is te dezen dus een ‘zware’ 
objectief onrechtmatige daad waarvoor, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 
3 juli 1978, de werknemer burgerrechtelijke aansprakelijk kan worden gesteld.

De [eiseres] kan bijgevolg niet op grond van die wetsbepaling weigeren haar 
dekking te verlenen”.

Grieven

Artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt, in het eerste lid, dat de werk-
nemer, “ingeval hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of 
derden schade berokkent, enkel aansprakelijk is voor zijn bedrog en zijn zware 
schuld” en, in het tweede lid, dat “hij voor lichte schuld enkel aansprakelijk is 
als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt”.

Kortom, de werknemer is, zoals het arrest zegt, met uitzondering van kenne-
lijke fouten niet aansprakelijk voor de schade van zijn werkgever.

Het arrest, dat de eiseres veroordeelt om de verweersters te vergoeden voor 
de door de branden aan de abdij van Scourmont-Chimay toegebrachte schade, 
hoewel het had vastgesteld dat die branden niet te wijten waren aan kenne-
lijke fouten van de heer J.M. maar aan een zware objectief onrechtmatige daad, 
schendt bijgevolg het voormelde artikel 18 van de wet van 3 juli 1978.

Vierde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 en 1386bis van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de vorderingen van de verweersters gegrond en veroor-
deelt de eiseres om hen een bedrag van 434.264,32 euro, vermeerderd met de mora-
toire interest vanaf 18 april 1997 en de kosten te betalen, om de volgende redenen :

 “Het opzettelijk karakter van het schadegeval is een grond tot uitsluiting van 
de dekking, die door de verzekeraar moet worden aangetoond.

[De eiseres] dient dus aan te tonen dat de heer J.M., op het ogenblik van het 
schadegeval, uit vrije wil handelde.

Een deel van de rechtspraak heeft geoordeeld dat de geestesstoornis van de 
dader op het ogenblik van de feiten niet uitsluit dat hij een opzettelijke fout 
heeft begaan waardoor de dekking van de verzekering geweigerd kan worden in 
de zin van artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst. Hoewel de krankzinnige niet steeds handelt uit vrije wil, kan de 
dader het voornemen hebben opgevat om een daad te plegen, wat kan blijken uit 
de omstandigheden waarin de daad is gesteld. Een ernstige geestesstoornis sluit 
dus niet noodzakelijkerwijs uit dat de dader het voornemen of de wil had om een 
schadelijke daad te plegen. (...)

Die oplossing lijkt wel erg betwistbaar wanneer ze naast de onderrichtingen 
uit het strafrecht wordt geplaatst. Ze blijkt immers in één moeite door opzet en 
vrije wil, bedrog en toerekenbaarheid door elkaar te halen. De opzettelijke fout 
veronderstelt, net als elke fout, dat ze vrij en bewust is begaan. Dat bestanddeel 
mag evenwel niet worden verward met het misdadige of strafbare voornemen. 
Het bestaan van het voornemen om een daad te plegen, neemt niet weg dat er 
nog steeds een bepaald oordeelsvermogen vereist is, anders is er geen toereke-
ningsvatbaarheid noch een fout. Indien niet is aangetoond dat de krankzinnige 
de schadelijke daad heeft gepleegd in een helder moment, kan er dus geen sprake 
zijn van een opzettelijke fout.

Het Hof van Cassatie heeft dat standpunt bevestigd in een arrest van 12 februari 
2008. De omstandigheid dat er voor de strafrechter is aangetoond dat de inverden-
kinggestelde, op het ogenblik van de feiten, in een ernstige staat van geestesstoornis 
bevond die hem voor de controle van zijn daden ongeschikt maakte, waardoor de 
rechter hem op grond van de in artikel 71 van het Strafwetboek bepaalde schulduit-
sluitingsgrond vrijspreekt, sluit onvoorwaardelijk uit dat de vrijgesproken dader 
het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt in de zin van artikel 8, eerste lid, van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (B. DuBuISSon e.a., “La 
responsabilité civile — Chronique de jurisprudence 1996-2007 — Volume I : Le fait 
générateur et le lien causal”, Les dossiers du J.T., nr. 74, pp. 79 en 80).

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het vrijwillige en het opzet-
telijke karakter van de gepleegde objectief onrechtmatige daad. Hoewel de dader, 
die zich op het ogenblik van de feiten in een ernstige staat van geestesstoornis 
bevond, dergelijke feiten heeft willen plegen en daarvoor bepaalde middelen 
heeft aangewend, heeft hij die feiten, aangezien hij zich in die staat van ernstige 
geestesstoornis bevond, niet bewust kunnen plegen : hij was ongeschikt om zijn 
daden te controleren. Een aanwijzing voor die ongeschiktheid zijn bijvoorbeeld 
de onzinnige beweegredenen van de dader.

Artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt drie gevallen van vermin-
dering van de verstandelijke vermogens : krankzinnigheid, de staat van ernstige 
geestesstoornis en zwakzinnigheid, die de betrokkene voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maken”.

Grieven

Het arrest herinnert eraan dat artikel 15.1 van de algemene voorwaarden van de 
door de vader van de heer J.M. ondertekende polis de schade voortvloeiend uit de 
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burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde, in 
zijn hoedanigheid van dader van een opzettelijk feit, van dekking uitsluit.

In tegenstelling tot wat het arrest beslist, vereist het opzettelijke feit, dat niet 
met de opzettelijke fout samenvalt, niet dat het feit vrij en bewust is gepleegd.

Het feit dat gepleegd wordt door een dader die zich in een staat van krankzin-
nigheid of ernstige geestesstoornis bevindt in de zin van artikel 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek, sluit immers niet uit dat hij het voornemen of de wil had 
om dat feit te plegen.

Een dergelijk feit blijft met andere woorden een opzettelijk feit. Hoewel de 
heer J.M. wegens zijn geestestoestand niet uit vrije wil heeft gehandeld en bijge-
volg op geen enkele manier strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld, 
kan toch niet worden betwist dat de heer J.M. gehandeld heeft met het oogmerk 
de gebouwen van zijn werkgever in brand te steken en dat hij dus een opzettelijk 
feit heeft gepleegd in de zin van het voormelde artikel 15.1 van de algemene voor-
waarden van de litigieuze verzekeringsovereenkomst.

Het arrest, dat het tegendeel beslist, geeft tegelijkertijd aan het beding dat 
het opzettelijk feit als bedoeld in artikel 15.1 van de algemene polisvoorwaarden 
van dekking uitsluit, een betekenis die niet verenigbaar is met de normale bete-
kenis en draagwijdte ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), miskent de verbindende kracht van dat beding (schending 
van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) en past artikel 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek niet naar recht toe (schending van die bepaling).

III. BeSLISSIng van HeT HoF

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststel-
ling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereen-
komsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst met betrekking tot het privéleven, zoals het op de feiten 
van toepassing is, bepaalt dat voor de toepassing van dat besluit, onder 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrek-
king tot het privéleven de aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1382 
tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepa-
lingen van buitenlands recht wordt verstaan.

Uit die bepalingen volgt dat het verzekerde risico bestaat in de moge-
lijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde buiten 
de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

Het arrest stelt vast dat de algemene voorwaarden van de litigieuze 
verzekeringspolis de handelingen van het privéleven omschrijven als 
“alle feiten, daden of nalatigheden, met uitsluiting van die welke voort-
vloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit”.

Het arrest beslist dat uit de bewoordingen van die omschrijving volgt 
dat “de uitlegging van het begrip privéleven ruim moet worden opgevat” 
en dat “de beperkingen van de toepassing ervan slechts ‘de beroepsacti-
viteiten’ en niet het ‘beroepsleven’ betreffen”.
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Het arrest beslist dat, bijgevolg, “het privéleven in een ruime zin moet 
worden begrepen en binnen het kader van de eigenlijke beroepsacti-
viteiten kan passen, op voorwaarde dat de te onderzoeken feiten niet 
voortvloeien uit de eigenlijke beroepsactiviteit”, en dat “elke uitge-
breide uitlegging die [de eiseres] aan het begrip ‘beroepsleven’ zou 
willen geven, verworpen moet worden en dat het in brand steken van 
een gebouw met lucifers en papier niet kan worden beschouwd als een 
feit dat voortvloeit uit de beroepsactiviteit”.

Het arrest heeft op grond van die vermeldingen naar recht kunnen 
beslissen dat “het aan J. M. verweten feit dus binnen de toepassing van 
de verzekeringspolis valt”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 18, eerste lid, Arbeids-
overeenkomstenwet is alleen van toepassing op de schade die de werk-
nemer veroorzaakt tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst.

Het arrest beslist, om de in het tweede middel vergeefs bekritiseerde 
redenen, dat de door de verzekerde van de eiseres gepleegde feiten niet 
zijn gepleegd in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

Het voormelde artikel 18, eerste lid, is hier derhalve niet van toepas-
sing.

Het middel dat, gesteld dat het gegrond was, niet tot cassatie kan 
leiden, is niet ontvankelijk.

Vierde middel

Het arrest beslist dat “het opzettelijk karakter van het schadegeval 
een grond tot uitsluiting van de dekking is, die door de verzekeraar 
moet worden aangetoond”, en dat de eiseres, die “betoogt dat de heer 
J.M. op het ogenblik van de feiten, en niettegenstaande de beslissing 
tot internering van de raadkamer van 11 juli 1997, uit vrije wil handelde 
en over voldoende wil beschikte, zodat zijn daad als opzettelijk moet 
worden aangemerkt”, moet “aantonen dat de heer J. M. op het ogenblik 
van het schadegeval uit vrije wil handelde”.

Het arrest beslist ook, op grond van een feitelijke beoordeling, dat 
“uit het onderzoek duidelijk blijkt dat de heer J.M. eerder lijdt aan 
zwakzinnigheid, d.w.z. een mentale achterstand, dan aan een pathologi-
sche psychische aandoening”, dat “de verklaringen van de heer M. duide-
lijk verwarder zijn [dan wat de deskundige van de eiseres beweert]”, dat 
“hij wel herhaaldelijk spreekt van wraak, maar ook andere motieven 
vermeldt en dat moeilijk kan worden achterhaald welk motief de door-
slag heeft gegeven toen hij zijn plan ten uitvoer bracht, als er al een 
motief de bovenhand heeft gekregen”, dat “de heer J.M. kennelijk geen 
normaal realiteitsbesef heeft, dat hij zich niet bewust is van de gevolgen 
van zijn daden en dat zijn motieven schimmig zijn, daar hij nu eens 
spreekt van wraak, dan weer van het verschaffen van werk aan iedereen 
en van een goddelijke missie” en dat “het schadeveroorzakende feit, 
hoewel vrijwillig, niet kan worden geacht opzettelijk te zijn gepleegd”.
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Het arrest geeft van het beding van de algemene voorwaarden van de 
verzekeringspolis, volgens welke de schade voortvloeiend uit de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde, 
in zijn hoedanigheid van dader van een opzettelijk feit, niet wordt 
gedekt, een uitlegging die niet onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan en verleent aan dat beding, in die uitlegging, de gevolgen die het 
tussen de partijen naar recht teweegbrengt.

Het middel verwijt het arrest voor het overige te beslissen dat het door 
de verzekerde van de eiseres gepleegde feit, wegens de vermindering van 
zijn verstandelijke vermogens, geen opzettelijk karakter heeft.

Die grief houdt geen verband met artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek, 
waarvan de schending is aangevoerd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

6 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de 
heer Mahieu.

N° 429
1o kamer — 6 september 2013

(C.12.0386.F)

FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — aLLerLeI. — verSCHoonBaarHeID. — eCHTgenooT. — ToepaS-
SIng.

Noch uit artikel 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals het 
van toepassing was vóór 1 oktober 2002, noch uit enige andere wettelijke 
bepaling die van kracht was op de datum van de verschoonbaarheidsver-
klaring van de verweerder in 2000, volgt dat de echtgenoot van de gefail-
leerde die zich persoonlijk verbonden heeft voor de schuld van de andere 
echtgenoot, van die verplichting wordt bevrijd t.g.v. de verschoonbaarheid. 
(Art. 82 Faillissementswet 1997)

(eoS aremaS BeLgIum n.v. T. B. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 6 maart 2012.

Raadheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
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II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert de volgende drie middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de Faillissementswet van 
8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen ;

— artikel 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals ingevoerd bij 
artikel 29 van de voormelde wet van 4 september 2002 ;

— algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van wetten.

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt dat de loonoverdracht van 26 november 2008, die is opgenomen 
in het modelformulier dat bij de authentieke akte van 18 mei 1988 is gevoegd, 
onregelmatig is, beveelt de opheffing ervan en veroordeelt de eiseres om aan de 
verweerster een bedrag van 7.999,09 euro terug te betalen, vermeerderd met de 
interest tegen de wettelijke rentevoet, om alle redenen die hier als volledig weer-
gegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen :

 “Bovendien moet worden herhaald dat de echtgenoot van de gefailleerde, 
die samen met hem medeschuldenaar is van een schuld die de twee echtge-
noten hebben aangegaan vóór het faillissement en waarvoor de echtgenoot van 
de gefailleerde derhalve persoonlijk aansprakelijk is, door de gevolgen van de 
verschoonbaarheid bevrijd is van zijn verplichting ten aanzien van die schuld (...).

De kwijtschelding ten voordele van de echtgenoot van de gefailleerde, zoals 
bepaald in het tweede lid van artikel 82, is thans van toepassing op alle schulden 
van de gefailleerde waarvoor hij persoonlijk aansprakelijk is, hetzij overeenkom-
stig de wettelijke bepalingen hetzij door zijn wil, als borg dan wel als hoofdelijke 
medeschuldenaar (...).

De echtgenoot geniet, zowel in zijn hoedanigheid van borg als in die van mede-
schuldenaar van de gefailleerde, het voordeel van de verschoonbaarheid van de 
gefailleerde en wordt zodoende bevrijd van de verbintenissen die hij samen met 
of voor de gefailleerde heeft aangegaan (...).

De echtgenoot wordt geheel bevrijd : de wet bepaalt geen uitzondering, noch 
ingeval de schuld ook een eigen schuld is van de echtgenoot van de gefailleerde, 
noch ingeval de schuld niet uitsluitend voor beroepsdoeleinden is aangegaan (...).

De juridische gevolgen van de verschoonbaarheidsverklaring hebben terugwer-
kende kracht tot de datum van het faillissement en strekken zich uit tot de op 
dat ogenblik bestaande schulden.

Aangezien de verschoonbaar verklaarde echtgenoot van de gefailleerde dezelfde 
voordelen van een kwijtschelding geniet, geldt die bevrijding ook voor dezelfde 
schulden die zij op de datum van het faillissement hadden”.

Grieven

De oorspronkelijke tekst van artikel 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 
1997 bepaalde dat de gefailleerde, “wanneer hij verschoonbaar is verklaard, niet 
meer kan worden vervolgd door zijn schuldeisers. Wanneer de gefailleerde niet 
verschoonbaar is verklaard, verkrijgen de schuldeisers opnieuw het recht om 
ieder afzonderlijk hun rechtsvordering tegen zijn goederen uit te oefenen”.
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Op grond van de wet, zoals die destijds van toepassing was, kende de verschoon-
baarheidsverklaring de gefailleerde aldus een strikt persoonlijke exceptie toe 
in de zin van artikel 2036 van het Burgerlijk Wetboek. De verschoonbaarheids-
verklaring had geen enkele weerslag op de toestand van de echtgenoot van de 
gefailleerde.

Artikel 29 van de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van 
vennootschappen heeft een nieuw artikel 82 ingevoerd, dat thans bepaalt dat 
“de verschoonbaarheid de schulden van de gefailleerde tenietdoet en de natuur-
lijke personen die zich kosteloos borg hebben gesteld voor een verbintenis van de 
gefailleerde ontslaat van hun verplichtingen. De echtgenoot van de gefailleerde 
die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van deze laatste, 
wordt ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd van die verplichting”. 

Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel 
van de niet-terugwerkende kracht van wetten beschikt de wet alleen voor het 
toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht. Hoewel de nieuwe wet, 
krachtens die bepaling, in beginsel niet alleen rechtstreeks van toepassing is op 
toestanden die na haar inwerkingtreding zijn ontstaan maar ook op de toekom-
stige gevolgen van toestanden die onder de werking van de oude wet zijn ontstaan 
en die zich voordoen of voortduren onder de werking van de nieuwe wet, kan 
die onmiddellijke toepassing geen afbreuk doen aan onherroepelijk vastgestelde 
rechten.

Hieruit volgt :

Eerste onderdeel

Zoals het arrest vaststelt, heeft de rechtbank van koophandel te Hoei het faillis-
sement van de verweerder afgesloten en hem verschoonbaar verklaard bij vonnis 
van 27 november 2000. Op die datum had artikel 82 van de Faillissementswet van 
8 augustus 1997 alleen tot gevolg dat de tegen de gefailleerde ingestelde vervol-
gingen door zijn verschoonbaarheidsverklaring werden opgeschort. De gevolgen 
van de verschoonbaarheidsverklaring voor de schuldeisers van de echtgenoten zijn 
op die datum dus onherroepelijk vastgesteld, met dien verstande dat de verschoon-
baarheidsverklaring de echtgenoot van de gefailleerde niet ten goede kwam.

Het arrest, dat beslist dat de aan de verweerder toegekende verschoonbaarheid 
aan de verweerster ten goede komt, op grond dat “de juridische gevolgen van de 
verschoonbaarheidsverklaring terugwerkende kracht hebben tot de datum van 
het faillissement en zich uitstrekken tot de op dat ogenblik bestaande schulden”, 
schendt derhalve de artikelen 2 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek, miskent het in 
het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel en schendt artikel 82 van de Faillis-
sementswet van 8 augustus 1997, vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 september 
2002. Het arrest, dat artikel 29 van de wet van 4 september 2002 tot wijziging van dat 
artikel 82 onwettig op dat geschil toepast, schendt tevens laatstgenoemd artikel, 
in de versie zoals het door de wet van 4 september 2002 is ingevoerd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op de toestanden 
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige 
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gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of voortduren onder de werking van de nieuwe wet, voor zover 
die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten.

Het arrest, dat vaststelt dat de rechtbank van koophandel te Hoei 
het faillissement van de verweerder bij vonnis van 27 november 2000 
heeft afgesloten en hem verschoonbaar heeft verklaard, beslist dat de 
verweerster, in haar hoedanigheid van echtgenoot van de verweerder, 
krachtens artikel 82, tweede lid, Faillissementswet van 8 augustus 1997 
is bevrijd van haar verplichting om het saldo van de bij de verweerders 
aangegane hypothecaire lening terug te betalen.

Artikel 29 van de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de Fail-
lissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het 
Wetboek van vennootschappen, dat de gevolgen van de verschoonbaar-
heid heeft uitgebreid tot de echtgenoot van de gefailleerde, is, bij gebrek 
aan bijzondere overgangsmaatregelen, in werking getreden op 1 oktober 
2002.

Artikel 82 van de wet van 8 augustus 1997, zoals het van toepassing was 
op het ogenblik dat de verweerder verschoonbaar is verklaard, bepaalt 
dat de failliet, wanneer hij verschoonbaar is verklaard, niet meer kan 
worden vervolgd door zijn schuldeisers en dat, wanneer hij niet verschoon-
baar is verklaard, de schuldeisers opnieuw het recht verkrijgen om ieder 
afzonderlijk hun rechtsvordering tegen zijn goederen uit te oefenen.

Noch uit dat artikel noch uit enige andere wettelijke bepaling die van 
kracht was op de datum van de verschoonbaarheidsverklaring van de 
verweerder, volgt dat de echtgenoot van de gefailleerde die zich persoon-
lijk verbonden heeft voor de schuld van zijn echtgenoot, van die verplich-
ting is bevrijd ten gevolge van de verschoonbaarheid. 

Het arrest, dat het voordeel van de gevolgen van de verschoonbaarheid 
van de verweerder toekent aan de verweerster, schendt artikel 2 Burger-
lijk Wetboek en artikel 82 Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals 
het op de feiten van toepassing is.

Het onderdeel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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.

6 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.
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N° 430

1o kamer — 6 september 2013
(F.12.0163.F)

FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — aLLerLeI. — ConTInuïTeIT van De onDernemIngen. — reorga-
nISaTIepLan. — gewone SCHuLDeISer In De opSCHorTIng. — akkoorD. — vorm.

Uit artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de conti-
nuïteit van de ondernemingen volgt dat het akkoord van de gewone schuld-
eiser in de opschorting betreffende de maatregelen die zijn rechten aantasten 
en die kunnen worden genomen overeenkomstig het eerste en derde lid van 
dat artikel, de vorm kan aannemen hetzij van een individuele toestemming 
hetzij van een minnelijk akkoord, gesloten overeenkomstig de artikelen 15 
en 43 van de wet ; laatstgenoemde artikelen zijn niet van toepassing op het 
akkoord dat is gesloten door middel van een individuele toestemming  (1). 
(Art. 50, derde lid, Wet 30 jan. 2009)

(BeLgISCHe STaaT, mInISTer van FInanCIën T. LarBIka n.v.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 28 juni 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 juli 2013 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Krachtens artikel 50, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betref-
fende de continuïteit van de ondernemingen mag het reorganisatieplan 
geen enkele andere maatregel bevatten die de rechten van de buitenge-
wone schuldeisers in de opschorting aantast dan die welke zijn bepaald 
in het eerste en het tweede lid, behoudens hun individuele toestemming 
of een minnelijk akkoord gesloten overeenkomstig artikel 15 of 43 van 
de wet, waarvan een kopie is gevoegd bij het plan op het ogenblik van de 
neerlegging op de griffie.

Uit die bepaling volgt dat het akkoord van een buitengewone schuld-
eiser in de opschorting betreffende dergelijke maatregelen de vorm kan 
aannemen hetzij van een individuele toestemming hetzij van een minne-
lijk akkoord, gesloten overeenkomstig de artikelen 15 en 43 van de wet.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 430.
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Die artikelen 15 en 43 zijn niet van toepassing op het akkoord dat is 
gesloten door middel van een individuele toestemming.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

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

6 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 431

1o kamer. — 6 september 2013
(F.12.0166.F)

FaILLISSemenT, FaILLISSemenTSakkoorD en gereCHTeLIJk 
akkoorD. — aLLerLeI. — ConTInuïTeIT van De onDernemIngen. — SCHuLD-
eISer –gewone SCHuLDvorDerIng In De opSCHorTIng. — BeTwISTIng. — onTHou-
DIng. — gevoLg.

Uit artikel 46, §§ 1 en 6, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de conti-
nuïteit van de ondernemingen volgt dat een schuldeiser die op een behoor-
lijke wijze in kennis is gesteld van de aan zijn schuldvordering toegekende 
hoedanigheid van gewone schuldvordering in de opschorting en zich ervan 
onthoudt die hoedanigheid te betwisten door gebruik te maken van de proce-
dure uit het voormelde artikel 46, wordt verondersteld met die hoedanigheid 
akkoord te zijn gegaan  (1). (Art. 46, §§ 1 en 6, Wet 30 jan. 2009)

(BeLgISCHe STaaT, mInISTer van FInanCIën T. wILLou 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 van 28 juni 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 juli 2013 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

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

  (1)  Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 431.
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III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Volgens artikel 17, § 2, 7o, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen moet de schuldenaar die het openen 
van een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, bij het 
verzoekschrift dat hij daartoe aan de rechtbank richt, een volledige lijst 
van de erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting toevoegen, 
met vermelding van hun naam, hun adres, het bedrag van hun schuld-
vordering, en met de bijzondere vermelding van de hoedanigheid van 
buitengewone schuldeiser in de opschorting.

Krachtens artikel 46, § 1 en 6, van dezelfde wet kan elke schuldeiser in 
de opschorting die het bedrag of de hoedanigheid van de door de schul-
denaar vermelde schuldvordering betwist, in geval van voortdurende 
onenigheid met de schuldenaar, de betwisting voor de rechtbank brengen 
die de procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft geopend, overeen-
komstig de artikelen 700 tot 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, en verbe-
tert of vervolledigt de schuldenaar in voorkomend geval de in artikel 17, 
§ 2, 7o, van de wet bedoelde lijst van schuldeisers en legt ze ter griffie neer 
ten laatste acht dagen vóór de in artikel 54 bepaalde rechtszitting.

Uit die bepaling volgt dat een schuldeiser die op een behoorlijke wijze 
in kennis is gesteld van de aan zijn schuldvordering toegekende hoeda-
nigheid van gewone schuldvordering in de opschorting en zich ervan 
onthoudt die hoedanigheid te betwisten door gebruik te maken van de 
procedure uit het voormelde artikel 46, verondersteld wordt met die 
hoedanigheid akkoord te zijn gegaan.

Hoewel de geactualiseerde lijst van de schuldeisers, die met het oog 
op de vergadering van de schuldeisers van 31 januari 2012 in het dossier 
van de rechtspleging is neergelegd op 19 januari 2012, de hoedanigheid 
van buitengewone schuldeiser in de opschorting van de vennootschap 
Axa niet vermeldt en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat die vennootschap haar hoedanigheid achteraf zou 
hebben betwist, beslist het arrest dat die vennootschap een “buitenge-
wone schuldeiser in de opschorting is, aangezien een hypotheek in haar 
voordeel op de onroerende goederen van de echtgenoten B.-B. is genomen 
(reorganisatieplan, p. 4)”.

Het arrest, dat om die redenen aan de vennootschap Axa ambtshalve 
de hoedanigheid van buitengewone schuldeiser toekent, schendt de voor-
melde wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van 
het eerste middel of van de andere middelen, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger 

beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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.

6 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 432

3o kamer — 9 september 2013
(C.13.0066.N)

1o Hoger Beroep. — BurgerLIJke zaken (HanDeLSzaken en 
SoCIaL zaken InBegrepen). — BeSLISSIng en parTIJen. — akkoorD-
vonnIS. — BegrIp. — grenzen. — overeenkomST Door De reCHTer gewIJzIgD. 
— gevoLg.

2o vonISSen en arreSTen. — BurgerLIJke zaken. — aLLerLeI. — 
akkoorDvonnIS. — BegrIp. — grenzen. — overeenkomST Door De reCHTer 
gewIJzIgD. — gevoLg.

3o CaSSaTIeBeroep. — BurgerLIJke zaken. — BeSLISSIngen vaTBaar 
voor CaSSaTIeBeroep. — BeSLISSIngen uIT Hun aarD nIeT vaTBaar voor CaSSa-
TIeBeroep. — akkoorDvonnIS. — BegrIp. — grenzen. — overeenkomST Door 
De reCHTer gewIJzIgD. — gevoLg.

1o, 2o en 3o Er is slechts sprake van een akkoordvonnis wanneer het vonnis 
de tussen de partijen gesloten overeenkomst getrouw weergeeft ; het vonnis 
waarbij de tussen de partijen gesloten overeenkomst door de rechter wordt 
gewijzigd, is geen akkoordvonnis en is voor voorziening vatbaar. (Art. 1043, 
eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek)

(v. T. LaDyLanD B.v. vennooTSCHap naar neDerLanDS reCHT e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 4 oktober 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 juni 2013 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1043, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kunnen de 
partijen de rechter verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die 
zij gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig 
aanhangig is gemaakt.

Krachtens artikel 1043, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek staat tegen 
dit vonnis voor de gedingvoerende partijen geen voorziening open, tenzij 
de overeenkomst niet wettelijk is tot stand gekomen en behoudens de 
wijzen van uitlegging en van verbetering bepaald in de artikelen 793 tot 
801, indien daartoe grond bestaat.

2. Uit deze bepalingen volgt dat er slechts sprake is van een akkoord-
vonnis wanneer het vonnis de tussen de partijen gesloten overeenkomst 
getrouw weergeeft. 

Het vonnis waarbij de tussen de partijen gesloten overeenkomst door 
de rechter wordt gewijzigd, is geen akkoordvonnis en is voor voorziening 
vatbaar.

3. De appelrechters die oordelen dat van zodra de partijen de bedoeling 
hebben gehad akte te laten nemen van de overeenkomst die zij hebben 
gesloten ter oplossing van het geschil dat regelmatig bij de rechter 
aanhangig was gemaakt, het desbetreffend vonnis een akkoordvonnis 
is dat niet voor voorziening vatbaar is, ook al is er betwisting over de 
juiste weergave van het akkoord, verantwoorden hun beslissing niet 
naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Dictum
Het Hof, 
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

9 september 2013 — 3o kamer (beperkt). — Voorzitter en verslaggever : 
de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

ARREST-2013-9.indb   1761 04/07/14   14:35



1762 ARRESTEN VAN CASSATIE 10.9.13 - N° 433

N° 433

2o kamer — 10 september 2013
(P.12.0913.N)

1o vervoer. — goeDerenvervoer. — aLLerLeI. — aDr-verDrag. — 
vervoer van gevaarLIJke SToFFen vIa De weg oF per Spoor. — k.B. 28 JunI 
2009. — weT 21 JunI 1985. — geBrek aan geSCHIkT BranDBLuSapparaaT. — 
STraFBaarSTeLLIng. — weTTeLIJke gronDSLag. 

2o InTernaTIonaLe verDragen. — europeSe unIe. — aDr-verDrag. — 
vervoer van gevaarLIJke SToFFen vIa De weg oF per Spoor. — k.B. 28 JunI 
2009. — weT 21 JunI 1985. — geBrek aan geSCHIkT BranDBLuSapparaaT. — 
STraFBaarSTeLLIng. — weTTeLIJke gronDSLag. 

3o europeSe unIe. — verDragSBepaLIngen. — aLLerLeI. — europeeS 
verDrag BeTreFFenDe HeT InTernaTIonaaL vervoer van gevaarLIJke goeDeren 
over De weg. — k.B. 28 JunI 2009. — weT 21 JunI 1985. — geBrek aan geSCHIkT 
BranDBLuSapparaaT. — STraFBaarSTeLLIng. — weTTeLIJke gronDSLag. 

4o vervoer. — goeDerenvervoer. — aLLerLeI. — aDr-verDrag. — 
vervoer van gevaarLIJke SToFFen vIa De weg oF per Spoor. — k.B. 28 JunI 
2009. — uITruSTIng van De TranSporTeenHeID. — geSCHIkT BranDBLuSappa-
raaT. — BegrIp.

5o InTernaTIonaLe verDragen. — europeSe unIe. — aDr-verDrag. — 
vervoer van gevaarLIJke SToFFen vIa De weg oF per Spoor. — k.B. 28 JunI 
2009. — uITruSTIng van De TranSporTeenHeID. — geSCHIkT BranDBLuSappa-
raaT. — BegrIp.

6o europeSe unIe. — verDragSBepaLIngen. — aLLerLeI. — euro-
peeS verDrag BeTreFFenDe HeT InTernaTIonaaL vervoer van gevaarLIJke 
goeDeren over De weg. — k.B. 28 JunI 2009. — uITruSTIng van De TranSporT-
eenHeID. — geSCHIkT BranDBLuSapparaaT. — BegrIp.

7o vervoer. — goeDerenvervoer. — aLLerLeI. — aDr-verDrag. — 
vervoer van gevaarLIJke SToFFen vIa De weg oF per Spoor. — k.B. 28 JunI 
2009. — uITruSTIng van De TranSporTeenHeID. — verpLICHTIng van De 
vervoerDer. — verpLICHTIng erop Toe Te zIen DaT De voorgeSCHreven uITruS-
TIng aan BoorD IS. — DraagwIJDTe. 

8o InTernaTIonaLe verDragen. — europeSe unIe. — aDr-verDrag. 
— vervoer van gevaarLIJke SToFFen vIa De weg oF per Spoor. — k.B. 
28 JunI 2009. — uITruSTIng van De TranSporTeenHeID. — verpLICHTIng van De 
vervoerDer. — verpLICHTIng erop Toe Te zIen DaT De voorgeSCHreven uITruS-
TIng aan BoorD IS. — DraagwIJDTe. 

9o europeSe unIe. — verDragSBepaLIngen. — aLLerLeI. — euro-
peeS verDrag BeTreFFenDe HeT InTernaTIonaaL vervoer van gevaarLIJke 
goeDeren over De weg. — k.B. 28 JunI 2009. — uITruSTIng van De TranSporT-
eenHeID. — verpLICHTIng van De vervoerDer. — verpLICHTIng erop Toe Te 
zIen DaT De voorgeSCHreven uITruSTIng aan BoorD IS. — DraagwIJDTe. 

1o, 2o en 3o Het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via 
de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplof-
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bare en radioactieve stoffen, is onder meer een uitvoeringsbesluit van de 
wet van 21 juni 1985, betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig 
voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen ; het verrichten of laten verrichten van vervoer met een 
transporteenheid van gevaarlijke goederen van de klasse opgenomen in de 
bijlagen van het ADR-Verdrag, zonder te hebben voldaan aan de bepalingen 
van randnummers 1.4.2.2.1.g en 8.1.4.1 (a) (bijlage A) ADR-verdrag, is straf-
baar overeenkomstig artikel 4, § 1, eerste lid van voormelde wet.

4o, 5o en 6o Nu krachtens randnummer 8.1.4.1 (a) van bijlage A van het ADR 
Verdrag elke transporteenheid, andere dan die bedoeld met randnummer 
8.1.4.2, voorzien moet zijn van ten minste één draagbaar brandblusapparaat, 
dat geschikt is voor de brandbaarheidsklassen A, B en C, met een inhoud 
van ten minste 2 kg poeder of een overeenkomstige inhoud voor een ander 
geschikt blusmiddel en dat in staat is om een brand in de motor of in de 
bestuurderscabine van de transporteenheid te bestrijden en krachtens punt 
4.1, 1o, van de bijlage van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende 
het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen de brandblusap-
paraten, voorgeschreven door afdeling 8.1.4 van voormelde bijlage A, boven-
dien voorzien moeten zijn van het gelijkvormigheidsmerkteken BENOR V of 
van een gelijkvormigheidsmerkteken dat erkend is door een andere lidstaat 
van de Europese Unie of door een land van de Europese Vrijhandelsas-
sociatie dat partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Econo-
mische Ruimte en het ADR, en krachtens punt 4.1.2o van die bijlage de 
brandblusapparaten voorzien van het gelijkvormigheidsmerkteken BENOR 
V een uiterste geldigheidsdatum hebben die gelijk is aan de fabricatiedatum 
vermeerderd met vijf jaar, is een brandblusapparaat waarvan de verval-
datum overschreden is, geen geschikt brandblusapparaat zoals bedoeld met 
voormelde verdrags- en wetsbepalingen.

7o, 8o en 9o Uit randnummer 1.4.1.1, tweede zin, van de bijlage A van het 
ADR Verdrag, dat bepaalt dat alle deelnemers aan het vervoer van gevaar-
lijke goederen in hun respectievelijk gebied in alle gevallen moeten handelen 
overeenkomstig de ADR vereisten en randnummer 1.4.2.2.1 (g) van voormelde 
bijlage A, dat bepaalt dat de vervoerder erop moet toezien dat de uitrusting, 
die in de schriftelijke richtlijnen voor de bestuurder is voorgeschreven, zich 
aan boord van het voertuig bevindt, in hun samenhang, volgt eensdeels dat 
de vervoerder erop moet toezien dat de vereiste uitrusting zich aan boord van 
het voertuig bevindt en anderdeels dat de bestuurder moet beschikken over 
schriftelijke richtlijnen waarin die uitrusting is beschreven en niet dat de 
vervoerder enkel erop zou moeten toezien dat alleen de uitrusting die in de 
schriftelijke richtlijn voor de bestuurder is beschreven, zich aan boord van 
het voertuig bevindt.

(paCk2paCk TranS n.v.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Antwerpen van 16 april 2012.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

1. G. D. heeft geen cassatieberoep aangetekend.
In zoverre de memorie is ingediend namens G. D. is ze niet ontvanke-

lijk. 

Middelen

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM en artikel 14 
Grondwet, alsmede miskenning van het legaliteitsbeginsel : het 
bestreden vonnis veroordeelt de eiseres voor telastlegging E en verklaart 
haar burgerrechtelijk aansprakelijk voor wat de telastlegging C betreft, 
alhoewel er geen voldoende wettige grondslag voor bestaat ; het konink-
lijk besluit van 28 juni 2009 verwijst immers naar verschillende wetten, 
die elk in afzonderlijke strafbepalingen voorzien en die tegelijkertijd 
toepasbaar kunnen zijn.

3. Het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de 
weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplof-
bare en radioactieve stoffen, is onder meer een uitvoeringsbesluit van 
de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voer-
tuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheids-
toebehoren moeten voldoen (hierna Wet Technische Eisen Voertuigen).

4. Het verrichten of laten verrichten van vervoer met een transport-
eenheid van gevaarlijke goederen van de klasse opgenomen in de bijlagen 
van het ADR-verdrag, zonder te hebben voldaan aan de bepalingen van 
randnummers 1.4.2.2.1.g en 8.1.4.1 (a) (bijlage A) ADR-verdrag, is straf-
baar overeenkomstig de Wet Technische Eisen Voertuigen gelet op de 
aard van de verplichtingen die uit die randnummers voortspruiten.

5. Artikel 4, § 1, eerste lid, Wet Technische Eisen Voertuigen bepaalt 
dat overtreding van deze wet en van de besluiten die betrekking hebben 
op de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, 
hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tien 
tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen, onverminderd de 
vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel 

6. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195 
Wetboek van Strafvordering en randnummer 8.1.4.a (lees : 8.1.4.1 (a)) 
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van de bijlage A van het ADR-verdrag : doordat deze, noch enige andere 
bepaling een vervaldatum verplicht stelt voor de brandblusser, stelt het 
bestreden vonnis onwettig vast dat een brandblusser die vervallen is, 
gelijk staat met het gebrek aan een brandblusser.

7. Krachtens randnummer 8.1.4.1 (a) van voormelde bijlage A moet 
elke transporteenheid, andere dan die bedoeld met randnummer 8.1.4.2 
voorzien zijn van ten minste één draagbaar brandblusapparaat dat 
geschikt is voor de brandbaarheidsklassen A, B en C, met een inhoud van 
ten minste 2 kg poeder of een overeenkomstige inhoud voor een ander 
geschikt blusmiddel en dat in staat is om een brand in de motor of in de 
bestuurderscabine van de transporteenheid te bestrijden.

8. Krachtens punt 4.1.1o, van de bijlage van voormeld koninklijk besluit 
van 28 juni 2009 moeten de brandblusapparaten, voorgeschreven door 
afdeling 8.1.4 van voormelde bijlage A, bovendien voorzien zijn van het 
gelijkvormigheidsmerkteken BENOR V of van een gelijkvormigheids-
merkteken dat erkend is door een andere lidstaat van de Europese Unie 
of door een land van de Europese Vrijhandelsassociatie dat partij is bij 
de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en het 
ADR-verdrag. Krachtens punt 4.1.2o van die bijlage hebben de brandblus-
apparaten voorzien van het gelijkvormigheidsmerkteken BENOR V een 
uiterste geldigheidsdatum die gelijk is aan de fabricatiedatum vermeer-
derd met vijf jaar.

8. Een brandblusapparaat waarvan de vervaldatum overschreden is, is 
geen geschikt brandblusapparaat zoals bedoeld met voormelde verdrags- 
en wetsbepalingen.

9. Het arrest dat oordeelt dat een brandblusser die vervallen is, geen 
brandblusser meer is zodat het gebrek eraan vaststaat, verantwoordt 
zijn beslissing naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195 
Wetboek van Strafvordering en randnummer 1.4.2.2.1 (g) van voormelde 
bijlage A : doordat artikel 8.1.4.a (lees 8.1.4.1 (a)) van voormelde bijlage 
A, noch enige andere bepaling een vervaldatum verplicht stelt voor de 
brandblusser, stelt het bestreden vonnis onwettig vast dat een brand-
blusser die vervallen is, gelijk staat met het gebrek aan een brandblusser 
en doordat de appelrechters geen kennis hebben genomen van de richt-
lijnen konden ze niet naar recht aannemen dat die richtlijnen voorzien 
in de verplichte aanwezigheid van een brandblusapparaat.

11. In zoverre het middel is afgeleid van de in het tweede middel 
vergeefs aangevoerde onwettigheid, is het niet ontvankelijk.

12. Krachtens randnummer 1.4.1.1, tweede zin, van de voormelde bijlage 
A moeten alle deelnemers aan het vervoer van gevaarlijke goederen in 
hun respectievelijk gebied in alle gevallen handelen overeenkomstig de 
ADR-vereisten.

Krachtens randnummer 1.4.2.2.1 (g) van voormelde bijlage A moet de 
vervoerder er op toezien dat de uitrusting die in de schriftelijke richt-
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lijnen voor de bestuurder is voorgeschreven, zich aan boord van het 
voertuig bevindt.

13. Uit de voormelde bepalingen in hun samenhang volgt eensdeels 
dat de vervoerder erop moet toezien dat de vereiste uitrusting zich 
aan boord van het voertuig bevindt en anderdeels dat de bestuurder 
moet beschikken over schriftelijke richtlijnen waarin die uitrusting is 
beschreven en niet dat de vervoerder enkel erop zou moeten toezien dat 
alleen de uitrusting die in de schriftelijke richtlijn voor de bestuurder 
is beschreven, zich aan boord van het voertuig bevindt.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

14. 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.

10 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advo-
caat : de heer Vanden Bogaerde (bij balie te Veurne).

N° 434

2o kamer. — 10 september 2013
(P.13.0376.N)

1o reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reCHT op een eerLIJk proCeS. — geBruIk van 
InFormaTIe aLS LouTere InLICHTIngen. — InLICHTIngen waarvan nIeT ConCreeT 
verDuIDeLIJkT worDT Hoe ze werDen verkregen. — voorwaarDe.

2o reCHT van verDeDIgIng. — STraFzaken. — geBruIk van InFormaTIe 
aLS LouTere InLICHTIngen. — InLICHTIngen waarvan nIeT ConCreeT verDuIDe-
LIJkT worDT Hoe ze werDen verkregen. — voorwaarDe.

3o BewIJS. — STraFzaken. — aLLerLeI. — geBruIk van InFormaTIe aLS 
LouTere InLICHTIngen. — InLICHTIngen waarvan nIeT ConCreeT verDuIDeLIJkT 
worDT Hoe ze werDen verkregen. — voorwaarDe.

4o reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reCHT op een eerLIJk proCeS. — verpLICHTIng 
De aanvoerIng DaT InLICHTIngen op onregeLmaTIge wIJze werDen verkregen 
aannemeLIJk Te maken. — BeSTaanBaarHeID.

5o reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reCHT op wapengeLIJkHeID. — verpLICHTIng De 
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aanvoerIng DaT InLICHTIngen op onregeLmaTIge wIJze werDen verkregen 
aannemeLIJk Te maken. — BeSTaanBaarHeID.

6o reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — reCHT op TegenSpraak. — verpLICHTIng De 
aanvoerIng DaT InLICHTIngen op onregeLmaTIge wIJze werDen verkregen 
aannemeLIJk Te maken. — BeSTaanBaarHeID.

7o reCHT van verDeDIgIng. — STraFzaken. — verpLICHTIng De 
aanvoerIng DaT InLICHTIngen op onregeLmaTIge wIJze werDen verkregen 
aannemeLIJk Te maken. — BeSTaanBaarHeID.

8o BewIJS. — STraFzaken. — BewIJSLaST. BeoorDeLIngSvrIJHeID. — BewIJS-
LaST. — geBruIk van InFormaTIe aLS LouTere InLICHTIngen. — InLICHTIngen 
waarvan nIeT ConCreeT verDuIDeLIJkT worDT Hoe ze werDen verkregen. — 
verpLICHTIng De aanvoerIng DaT InLICHTIngen op onregeLmaTIge wIJze werDen 
verkregen aannemeLIJk Te maken. — reCHT op een eerLIJk proCeS. — reCHT 
op wapengeLIJkHeID. — reCHT op TegenSpraak. — BeSTaanBaarHeID.

1o, 2o en 3o Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het 
recht op een eerlijk proces verzetten zich ertegen dat informatie louter als 
inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het onderzoek in een 
bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen 
te verzamelen, zonder dat concreet wordt verduidelijkt hoe de inlichtingen 
werden verkregen, voor zover blijkt dat dit niet op onregelmatige wijze is 
geschied  (1).

4o, 5o, 6o, 7o en 8o De aan een partij opgelegde verplichting om de aanvoering 
dat inlichtingen, die geen bewijswaarde hebben maar slechts in aanmerking 
worden genomen om het onderzoek in een bepaalde richting te sturen en 
aldus op autonome wijze bewijzen te verzamelen, op onregelmatige wijze 
werden verkregen aannemelijk te maken en die het niveau van een loutere 
bewering te laten overstijgen, maakt eisers’ recht van verdediging en zijn 
recht op een eerlijk proces met inbegrip van het recht op de wapengelijkheid 
en het recht op tegenspraak niet theoretisch of illusoir  (2).

(S. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 23 januari 2013.

De eisers voeren elk in gelijkluidende memories die aan dit arrest zijn 
gehecht, een middel aan.

  (1)  Zie Cass. 4 april 2001, AR P.01.0041.N, AC 2001, nr. 201 ; Cass. 12 feb. 2002, AR 
P.01.1534.N, AC 2002, nr. 425 ; Cass. 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, AC 2003, nr. 614 ; Cass. 
23 maart 2005, AR P.04.1528.F, AC 2005, nr. 180 met concl. adv.-gen. Vandermeersch ; Cass. 
30 jan. 2008, AR P.07.1468.F, AC 2008, nr. 72.

  (2)  De regeling inzake de bewijslast m.b.t. de strafuitsluitingsgronden is van toepas-
sing (cf. R. verSTraeTen, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, nr. 1959, 
p. 989).
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde-
diging en het recht op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht 
op wapengelijkheid en het recht op tegenspraak : met het oordeel dat 
het gebrek aan verduidelijking betreffende het in het proces-verbaal 
vermelde voortdurend en doorgedreven onderzoek niet leidt tot een 
miskenning van het recht van verdediging en geen grond oplevert om 
de strafvordering onontvankelijk te verklaren en door de eisers de 
toegang tot die gegevens te ontzeggen, miskent het arrest eisers’ recht 
van verdediging en hun recht op een eerlijk proces, met inbegrip van de 
wapengelijkheid en het recht op tegenspraak ; uit het recht op tegen-
spraak volgt immers de verplichting voor de vervolgende partij om in 
beginsel alle bewijs- en onderzoekselementen aan de verdediging mee te 
delen, alsook de wijze waarop ze werden verkregen, tenzij er redenen zijn 
om die informatie geheim te houden en die geheimhouding in voorko-
mend geval wordt gecompenseerd met een wettigheidscontrole door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter ; in dit dossier zijn er evenwel 
geen redenen tot geheimhouding.

8. Het arrest neemt de in het proces-verbaal van 26 januari 2009 
vermelde informatie niet in aanmerking als bewijs tegen de eisers, maar 
enkel als inlichtingen die toelaten het onderzoek in een bepaalde rich-
ting te sturen en aldus op autonome wijze bewijzen te verzamelen.

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest en 
mist het feitelijke grondslag.

9. Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht 
op een eerlijk proces verzetten zich ertegen dat informatie louter als 
inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het onderzoek in 
een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze 
bewijzen te verzamelen, zonder dat concreet wordt verduidelijkt hoe de 
inlichting werd verkregen, voor zover blijkt dat dit niet op onregelma-
tige wijze is geschied.

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

10. Met het oordeel dat : 

— de eisers over de betwiste inlichtingen verweer hebben kunnen 
voeren ;

— de eisers op geen enkele wijze aannemelijk hebben gemaakt dat die 
inlich tingen op onregelmatige wijze verkregen zouden zijn ;
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— die inlichtingen als dusdanig geen bewijswaarde hebben en louter 
gelden als inlichtingen die toelaten het onderzoek in een bepaalde rich-
ting te sturen en aldus op autonome wijze bewijzen te verzamelen,

verantwoordt het arrest zonder schending respectievelijk misken-
ning van de in het onderdeel aangehaalde verdragsbepaling en algemene 
rechtsbeginselen en naar recht de beslissing dat er geen grond is om 
de bewijselementen welke voortspruiten uit het op deze inlichtingen 
gesteunde onderzoek uit het debat te weren en evenmin om de strafvor-
dering onontvankelijk te verklaren.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde-
diging en het recht op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht op 
wapengelijkheid en het recht op tegenspraak : met het oordeel dat het 
de eisers toekomt aannemelijk te maken dat de in het proces-verbaal 
van 26 januari 2009 weergegeven informatie op onregelmatige wijze zou 
verkregen zijn, maakt het arrest het recht op een eerlijk proces theo-
retisch en illusoir ; de bewijslast van de onregelmatigheid van geheim 
gehouden onderzoeksmaatregelen ligt niet bij de eisers ; het komt immers 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter toe de wettigheid van die 
onderzoeksmaatregelen te toetsen en die rechterlijke controle ontbreekt.

12. In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de tevergeefs met het eerste 
en tweede onderdeel aangevoerde onwettigheden, is het niet ontvanke-
lijk.

13. De aan een partij opgelegde verplichting om de aanvoering dat 
inlichtingen, die geen bewijswaarde hebben maar slechts in aanmerking 
worden genomen om het onderzoek in een bepaalde richting te sturen 
en aldus op autonome wijze bewijzen te verzamelen, op onregelmatige 
wijze werden verkregen aannemelijk te maken en die het niveau van een 
loutere bewering te laten overstijgen, maakt eisers’ recht van verdedi-
ging en hun recht op een eerlijk proces met inbegrip van het recht op de 
wapengelijkheid en het recht op tegenspraak niet theoretisch of illusoir.

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

10 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advo-
caten : de heer Slabbaert (bij de balie te Antwerpen), de heer Calewaert 
(bij de balie te Brussel) en de heer Mary (bij de balie te Brussel).
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N° 435

2o kamer — 10 september 2013
(P.13.1166.N)

1o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — 
arTIkeL 69. — arTIkeL 69bis. — geBrek aan keurIngSBewIJS. — STraFBaar-
STeLLIng. — arTIkeL 4 weT 21 JunI 1985. — veroorDeLIng ToT geLDBoeTe en 
vervangenD rIJverBoD. — weTTIgHeID.

2o STraF. — aLgemeen. STraF en maaTregeL. weTTIgHeID. 
— weTTIgHeID. — geBrek aan keurIngSBewIJS. — STraFBaarSTeLLIng. — 
arTIkeL 4 weT 21 JunI 1985. — veroorDeLIng ToT geLDBoeTe en vervangenD 
rIJverBoD. — arTIkeL 69bis wegverkeerSweT. — ToepaSSeLIJkHeID.

1o en 2o Het arrest dat de beklaagde wegens een inbreuk op artikel 4 Wet Tech-
nische Eisen veroordeelt tot een geldboete en tot een vervangend rijverbod 
in plaats van tot een vervangende gevangenisstraf schendt voormelde wets-
bepaling, artikel 40 Strafwetboek en artikel 69bis Wegverkeerswet, dat 
bepaalt dat voor de toepassing van de Wegverkeerswet en in afwijking van 
artikel 40 Strafwetboek de boete, bij gebreke van betaling binnen de termijn 
van twee maanden na het arrest of het vonnis indien op tegenspraak, of te 
rekenen vanaf de betekening, indien het bij verstek is gewezen, kan worden 
vervangen door een verval van het recht tot het besturen van een motor-
voertuig waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis of arrest van 
veroordeling en die niet langer dan een maand en niet korter dan acht dagen 
zal zijn  (1).

(v.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, eerste kamer zetelend in correctionele zaken, van 30 mei 2013.

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

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

  (1)  De eiser werd vervolgd voor het besturen van een voertuig dat niet voorzien was 
van een geldig keuringsbewijs. Overeenkomstig de artikelen 24, § 1, 26 en 81 van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische 
eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoe-
behoren moeten voldoen, wordt deze inbreuk gestraft met de straffen vastgelegd in de 
wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de 
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Deze laatste wet 
laat het opleggen van een plaatsvervangend rijverbod niet toe.
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De grief is gegrond.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 40, eerste lid, Strafwetboek ;
— artikel 69bis Wegverkeerswet ;
— artikel 4 van de Wet van 21 juni 1985 betreffende de Technische Eisen 

waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals 
het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, hierna Wet Technische Eisen 
Voertuigen ;

9. Artikel 69bis Wegverkeerswet bepaalt dat voor de toepassing van de 
Wegverkeerswet en in afwijking van artikel 40 Strafwetboek de boete, bij 
gebreke van betaling binnen de termijn van twee maanden na het arrest 
of het vonnis, indien op tegenspraak, of te rekenen vanaf de betekening, 
indien het bij verstek is gewezen, kan worden vervangen door een verval 
van het recht tot het besturen van een motorvoertuig waarvan de duur 
zal worden bepaald door het vonnis of arrest van veroordeling, en die 
niet langer dan een maand en niet korter dan acht dagen zal zijn.

10. Het arrest veroordeelt de eiser voor de telastlegging B, zijnde een 
inbreuk op artikel 4 Wet Technische Eisen Voertuigen, tot een geld-
boete en tot een vervangend rijverbod van 8 dagen. Door de eiser voor 
dit feit te veroordelen tot een vervangend rijverbod in plaats van tot 
een vervangende gevangenisstraf schendt het arrest de voormelde wets-
bepalingen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het de eiser :
— voor de telastlegging B veroordeelt tot een vervangend rijverbod ;
— op grond van de veroordeling wegens het feit B tot een geldboete 

van 25,00 euro, verplicht tot betaling van een bijdrage aan het Slachtof-
ferfonds van 25,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen, of 150,00 euro.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot vijf zesden van de kosten.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

10 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advo-
caat : de heer Bourova (bij de balie te Gent).
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N° 436
2o kamer — 11 september 2013

(P.13.0032.F)

1o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — arTIkeL 
59. — arTIkeL 59, § 4. — ToeSTeLLen geBruIkT voor aDemTeST en aDemana-
LySe. — vaSTSTeLLIng van De BIJzonDere geBruIkSmoDaLITeITen. — konInk-
LIJk BeSLuIT van 21 aprIL 2007. — BIJLage. — arTIkeL 3.17. — werkIngSvoor-
waarDen van HeT ToeSTeL. — DraagwIJDTe.

2o BewIJS. — STraFzaken. — geSCHrIFTen. — BewIJSwaarDe. — BewIJS-
waarDe ToT BewIJS van HeT TegenDeeL. — wegverkeer. — wegverkeerSweT. 
— arTIkeL 59, § 4. — ToeSTeLLen geBruIkT voor aDemTeST en aDemanaLySe. — 
vaSTSTeLLIng van De BIJzonDere geBruIkSmoDaLITeITen. — konInkLIJk BeSLuIT 
van 21 aprIL 2007. — BIJLage. — arTIkeL 3.17. — werkIngSvoorwaarDen van 
HeT ToeSTeL. — DraagwIJDTe.

1o en 2o Door als “werkingsvoorwaarden” een relatieve vochtigheid van 30 tot 
90 percent te bepalen, schrijft artikel 3.17 van de bijlage van het koninklijk 
besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanaly-
setoestellen niet voor dat de verbaliserende agenten het toestel slechts mogen 
gebruiken bij een vochtigheidsgraad gelegen tussen die beide grenswaarden ; 
artikel 3.17 betekent alleen dat de toestellen, om getest en goedgekeurd te 
worden, gebruikt moeten kunnen worden ondanks de schommeling van de 
invloedsfactor tussen de vermelde uitersten.

(m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Neufchâteau van 5 december 2012.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd en betoogt thans voor 
het Hof dat geen wettelijke bewijswaarde kan worden toegekend aan de 
ademanalyse die hij heeft ondergaan, omdat de omgevingsvochtigheids-
graad op de plaats van controle hoger was dan het maximumpercen-
tage dat is toegestaan door de reglementaire voorschriften die de goede 
werking van het toestel regelen.

Het middel voert aan dat in dit geval het koninklijk besluit van 21 april 
2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen van 
toepassing is. Het steunt op de grenswaarden van de invloedsfactoren 
bepaald in artikel 3.17 van de bijlage 2 van dat besluit.
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Artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 
bepaalt dat om de modelgoedkeuring en de aanvaardingsmerken zowel 
bij de eerste ijk als bij de herijk en de technische controle te kunnen 
verkrijgen, de ademanalysatoren moeten voldoen aan de voorschriften 
bepaald in de bijlage 2.

Onder de titel “Technische specificaties van de ademanalysetoestellen” 
beschrijft die bijlage dus de voorwaarden die nageleefd dienen te worden 
voor de in artikel 5, tweede lid, gepreciseerde doelstellingen.

Door als “werkingsvoorwaarden” een relatieve vochtigheid van 30 tot 
90 percent te bepalen, schrijft artikel 3.17 van de bijlage niet voor dat 
de verbaliserende agenten het toestel slechts mogen gebruiken bij een 
vochtigheidsgraad gelegen tussen die beide grenswaarden. Artikel 3.17 
betekent alleen dat de toestellen om getest en goedgekeurd te worden, 
gebruikt moeten kunnen worden ondanks de schommeling van de 
invloedsfactor tussen de vermelde uitersten.

Het middel volgens welk de aangevoerde bepalingen de gebruiksvoor-
waarden van het toestel regelen en niet de specificaties waaraan het 
moet voldoen, faalt naar recht.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing bevat geen onwettigheid 
die de eiser kan grieven.

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

11 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Bernard (bij de balie te Neufchâteau).

N° 437

2o kamer — 11 september 2013
(P.13.0351.F)

1o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — 
arTIkeL 62. — maTerIëLe BewIJSmIDDeLen opgeLeverD Door auTomaTISCH 
werkenDe ToeSTeLLen. — goeDkeurIng van HeT ToeSTeL. — vaSTSTeLLIng 
Door De verBaLISanT. — BIJzonDere weTTeLIJke BewIJSwaarDe.

2o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — 
arTIkeL 62. — maTerIëLe BewIJSmIDDeLen opgeLeverD Door auTomaTISCH 
werkenDe ToeSTeLLen. — BIJzonDere weTTeLIJke BewIJSwaarDe. — voor-
waarDe. — aanwezIgHeID In HeT DoSSIer van HeT goeDkeurIngSCerTIFICaaT.

1o De vaststelling van de goedkeuring van een toestel voor het meten van snel-
heid, in overeenstemming met het koninklijk besluit dat de regels daarvan 
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bepaalt, maakt deel uit van de door de verbaliserende agent te verrichten 
materiële vaststellingen en geniet van de bewijskracht die in artikel 62 van 
de wet betreffende de politie over het wegverkeer is bepaald. 

2o Opdat het proces-verbaal waarin de goedkeuring van de gebruikte radar 
wordt vermeld, bijzondere bewijswaarde zou hebben, is niet naar recht 
vereist dat het dossier het goedkeuringscertificaat van het gebruikte radar-
toestel moet bevatten  (1).

(m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brussel van 11 januari 2013.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

De eiser voert aan dat het vonnis de bewijskracht van de akten miskent 
door te vermelden dat de verbalisanten het goedkeuringsnummer hebben 
genoteerd van de radar waarmee de feiten zijn vastgesteld, terwijl dat 
niet in het proces-verbaal is vermeld.

Het vonnis zet uiteen dat het proces-verbaal van vaststelling van de 
snelheidsovertreding het type camera, het serienummer, het certifica-
tienummer en de geldigheidsdatum van de gebruikte camera vermeldt, 
het erkenningsnummer van de operator alsook de overeenstemming van 
de goedkeuring en de homologatie van het toestel met het koninklijk 
besluit van 12 oktober 2010.

Aangezien het proces-verbaal het certificatienummer van de gebruikte 
radar vermeldde, met de vaststelling dat de verbalisanten het goed-
keuringsnummer van dat toestel geldig hebben vastgesteld, geven de 
appelrechters van die akte geen uitlegging die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

De eiser verwijt de appelrechters dat ze niet op zijn conclusie hebben 
geantwoord, waarin hij aanvoert dat de verbalisanten niet zelf hadden vast-

  (1)  Zie Cass. 18 maart 2009, AR P.09.1022.F, geciteerd door A. T’kInT, “La preuve 
légale en matière de circulation routière et la Cour de cassation”, JT 2013,  209.
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gesteld dat het toestel was goedgekeurd en evenmin dat die goedkeuring 
in overeenstemming was met het koninklijk besluit van 12 oktober 2010.

Op dat verweer antwoordt het vonnis dat die “behoorlijk vastgestelde” 
homologatie door geen enkel gegeven in twijfel kon worden getrokken. 
Het verduidelijkt vervolgens dat die vermelding inhoudt dat dit mate-
rieel bestanddeel door de verbaliserende agent was vastgesteld.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

De vaststelling van de goedkeuring van een toestel voor het meten van 
snelheid, in overeenstemming met het koninklijk besluit dat de regels 
daarvan bepaalt, maakt deel uit van de door de verbaliserende agent 
te verrichten materiële vaststellingen en heeft de bewijswaarde die in 
artikel 62 Wegverkeerswet is bepaald.

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

Derde middel

Het middel voert miskenning aan van de regels van de bewijslast in 
strafzaken en het recht van verdediging. De eiser heeft voor de correc-
tionele rechtbank de geldigheid van het bewijs van de snelheidsover-
treding betwist, op grond dat het proces-verbaal met betrekking tot de 
gebruikte radar alleen de vermelding bevatte “goedgekeurd in overeen-
stemming met het koninklijk besluit van 12 oktober 2010” en dat die 
informatie niet werd gestaafd door de vermelding van een goedkeurings-
nummer. Hij heeft daaruit afgeleid dat het dus aan het openbaar minis-
terie stond om het goedkeuringscertificaat over te leggen.

De appelrechters oordelen dat de geldigheid van de homologatie van 
dat toestel behoorlijk door de verbalisanten was vastgesteld.

Aangezien niet naar recht vereist is dat, opdat het proces-verbaal 
waarin de goedkeuring van het gebruikte radar is vermeld bijzondere 
bewijswaarde zou hebben, het dossier het goedkeuringscertificaat van 
die radar moet bevatten, kan uit het ontbreken van dat certificaat geen 
miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.

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.

11 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
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conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Castiaux (bij de balie te Brussel).

N° 438
2o kamer — 11 september 2013

(P.13.0505.F)

1o STraF. — anDere STraFFen. — BIJzonDere verBeurDverkLarIng. — 
reCHTSTreekS uIT HeT mISDrIJF verkregen vermogenSvoorDeeL. — Door De 
reCHTer uITgeSproken verBeurDverkLarIng. — voorwaarDe. — SCHrIFTe-
LIJke vorDerIng van HeT openBaar mInISTerIe.

2o STraF. — anDere STraFFen. — BIJzonDere verBeurDverkLarIng. — 
reCHTSTreekS uIT HeT mISDrIJF verkregen vermogenSvoorDeeL. — ramIng. 
— onaanTaSTBare BeoorDeLIng Door De FeITenreCHTer. — grenS. — SCHrIF-
TeLIJke vorDerIng van HeT openBaar mInISTerIe. — eerBIeDIgIng van HeT 
BegInSeL van TegenSpraak.

1o en 2o Naar luid van artikel 43bis, eerste lid, van het Strafwetboek, kan 
bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 
3o, door de rechter in elk geval worden uitgesproken, maar slechts voor zover 
ze door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd ; hoewel de 
rechter niet gebonden is door het bedrag dat in de vordering van het open-
baar ministerie is vermeld, dient hij de vermogensvoordelen te ramen die uit 
het door hem bewezen verklaarde misdrijf zijn verkregen, met eerbiediging 
van het beginsel van tegenspraak dat in die bepaling is vastgelegd  (1). 

(H.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 18 februari 2013.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 2 september 2013 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 11 september 2013 heeft raadsheer Benoît Deje-
meppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Middel

Het middel voert aan dat de appelrechters, door tegen de eisers straffen 
van bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken die hoger zijn dan die 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 438.
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welke door de procureur-generaal waren gevorderd, de artikelen 42, 3o en 
43bis Strafwetboek en artikel 6 EVRM schenden en het algemeen rechts-
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging miskennen.

Volgens artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek kan bijzondere verbeurd-
verklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3o, door de 
rechter in elk geval worden uitgesproken, maar slechts voor zover ze 
door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd.

Hoewel de rechter niet gebonden is door het bedrag dat in de vordering 
van het openbaar ministerie is vermeld, dient hij de vermogensvoor-
delen te ramen die uit het door hem bewezen verklaarde misdrijf zijn 
verkregen, met eerbiediging van het beginsel van tegenspraak dat in die 
bepaling is vastgelegd.

Het openbaar ministerie heeft in zijn vordering voor het hof van beroep 
de verbeurdverklaring gevraagd van de vermogensvoordelen die recht-
streeks uit het misdrijf zijn verkregen, van de goederen en waarden die 
in de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit die belegde voor-
delen, ten belope van 600.322 euro.

De appelrechters beperken de verbeurdverklaring bij equivalent tot 
het voormelde bedrag, ten laste van de eerste eiser.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op diens veroordeling, mist het 
feitelijke grondslag.

Volgens het proces-verbaal van de rechtszitting van de correctionele 
rechtbank van 26 januari 2011 heeft de eerste eiser verklaard dat hij 2.000 
euro huur per maand betaalde aan zijn broer, thans de tweede eiser, die 
eigenaar was van het pand en die de verbouwingswerken had bekostigd. 
Hij heeft voorts verklaard dat die huur vervolgens was teruggebracht 
op 1.000 euro. Op dezelfde zitting heeft de tweede eiser verduidelijkt dat 
die huurgelden hem in staat hadden gesteld zijn hypothecaire leningen 
terug te betalen en dat hij sommige niet-aangegeven werkzaamheden 
had betaald, zonder dat hij het bedrag ervan kon preciseren.

Tot staving van een op pagina zes van het arrest samengevatte verkla-
ring van de eerste eiser hebben de appelrechters voorts aangegeven dat zijn 
broer hem met een lening had geholpen om als zelfstandige te beginnen.

Het arrest oordeelt dat 70.000 euro van de tweede eiser moet worden 
verbeurdverklaard, in de eerste plaats op grond dat de vermogensvoor-
delen uit de huurgelden bestaan, afkomstig van de exploitatie gedu-
rende dertig maanden van een huis van ontucht of prostitutie. Het wijst 
er vervolgens op dat beide eisers het eens zijn over een aanvankelijke 
huur van 2.000 euro en dat zij met weinig waarschijnlijkheid aanvoeren 
dat die huur werd verlaagd, zodat dit bedrag als grondslag moet dienen 
voor de berekening van het bedrag van de verbeurdverklaring, waarvan 
het totaal aldus op 60.000 euro neerkomt. De appelrechters vermelden 
ten slotte dat bij die som een bedrag van 10.000 euro diende te worden 
gevoegd, dat overeenstemt met de lening die de eerste eiser was toege-
kend om zijn zaak op te starten.

Aangezien over dat alles tegenspraak is gevoerd, schenden de appel-
rechters de aangevoerde wettelijke bepalingen niet en miskennen zij 
evenmin het aangevoerde algemeen rechtsbeginsel.
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In zoverre het middel betrekking heeft op de verbeurdverklaring 
die ten laste van de tweede eiser is uitgesproken, kan het niet worden 
aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen over de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

11 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : 
mevr. Oosterbosch.

N° 439

2o kamer — 11 september 2013

(P.13.0706.F)

1o veroorDeLIng meT uITSTeL en opSCHorTIng van De veroor-
DeLIng. — proBaTIeuITSTeL. — HerroepIng. — DagvaarDIng ToT 
HerroepIng. — BevoegDHeID van De reCHTer. — vervangIng van De gevange-
nISSTraF Door een werkSTraF.

2o STraF. — vrIJHeIDSSTraFFen. — gevangenISSTraF meT uITSTeL. — 
HerroepIng. — DagvaarDIng ToT HerroepIng. — BevoegDHeID van De reCHTer. 
— vervangIng van De gevangenISSTraF Door een werkSTraF.

1o en 2o In het geval van een verzoek tot herroeping van een probatie-uitstel, 
heeft de beslissing van de rechter om het uitstel te handhaven, te herroepen 
of de voorwaarden ervan aan te vullen, alleen gevolgen voor de tenuitvoer-
legging van de straf zoals ze werd uitgesproken en kan ze de aard of het 
voorwerp ervan niet wijzigen ; de wet staat de rechter bij wie een dagvaar-
ding tot herroeping van het uitstel aanhangig is gemaakt, bijgevolg niet toe 
de gevangenisstraf die samen met het te herroepen uitstel is uitgesproken, te 
vervangen door een werkstraf. (Art. 14, § 2, eerste lid, Probatiewet)

(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 18 maart 2013. 
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan. 

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

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Krachtens artikel 14, § 2, eerste lid, Probatiewet, kan het probatie-
uitstel worden herroepen indien degene ten aanzien van wie de maat-
regel is genomen de opgelegde voorwaarden niet naleeft.

Artikel 14, § 2, tweede lid, Probatiewet preciseert dat als het vonnis-
gerecht het uitstel niet herroept, het aan dat probatie-uitstel nieuwe 
voorwaarden kan verbinden.

De beslissing van de rechter om het uitstel te handhaven, te herroepen 
of de voorwaarden ervan aan te vullen, heeft alleen gevolgen voor de 
tenuitvoerlegging van de straf zoals ze werd uitgesproken en kan de 
aard of het voorwerp ervan niet wijzigen.

De wet staat de rechter bij wie een dagvaarding tot herroeping van het 
uitstel aanhangig is gemaakt, bijgevolg niet toe de gevangenisstraf die 
samen met het te herroepen uitstel is uitgesproken, te vervangen door 
een werkstraf.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, 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.

11 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Barthelemy 
(bij de balie te Dinant).

N° 440

2o kamer — 11 september 2013
(P.13.0889.F)

HerzIenIng. — aLgemeen. — reDen. — nIeuw FeIT. — voorwaarDe. — 
InTrekkIng van De BeSCHuLDIgIngen Door De SLaCHToFFerS.

Artikel 443, eerste lid, 3o, van het Wetboek van Strafvordering, stelt de ontvan-
kelijkheid van de aanvraag tot herziening van de criminele en correctionele 
veroordelingen die kracht van gewijsde hebben, afhankelijk van de voor-
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waarde van een nieuw feit dat zich heeft voorgedaan sedert de veroorde-
ling of van een omstandigheid waarvan de veroordeelde het bestaan niet 
heeft kunnen aantonen ten tijde van het proces, waaruit het bewijs van zijn 
onschuld blijkt voor het geheel of een gedeelte van de feiten waarvoor hij 
werd veroordeeld ; zijn niet aannemelijk om tot herziening te leiden, zoals 
bij wet is vereist, de verklaringen die gezamenlijk in naam van de kinderen 
zijn opgesteld, die minderjarig waren op het ogenblik van de feiten waarvan 
ze het slachtoffer waren verklaard, en die de onschuld van de veroordeelde 
bevestigen maar die het geheel aan vermoedens niet tegenspreken die het 
veroordelend arrest in aanmerking heeft genomen en evenmin aantonen 
waarom ze hem destijds valselijk zouden hebben beschuldigd  (1).

(proCureur-generaaL BIJ HeT HoF van CaSSaTIe, In De zaak L. T. L.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Met een vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, 
die op de griffie is ontvangen op 15 mei 2013, werd bij het Hof een aanvraag 
tot herziening aanhangig gemaakt die luidt als volgt :

 “Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te 

zetten dat de minister van Justitie hem, bij schrijven van 28 februari 
2013, nr. CAB./SL/2013-7266, gelast heeft om namens haar, overeenkom-
stig artikel 444, 3o, Wetboek van Strafvordering, een aanvraag in te 
dienen tot herziening van het arrest van het hof van beroep te Luik van 
6 juni 2006 (lees 21 maart 2006) in de zaak van V. L. 

In een brief van 14 februari 2013, gericht aan de minister van Justitie, 
heeft V. L., wonende (…), verzocht dat zij een aanvraag tot herziening 
zou indienen van zijn veroordeling bij arrest van het hof van beroep 
te Luik van 6 juni 2006 (lees 21 maart 2006), naar luid waarvan hij zou 
zijn veroordeeld ‘tot vijf jaar gevangenisstraf voor het betasten van en 
geweld tegen (zijn) kinderen, ofschoon (hij) onschuldig was’. Tot staving 
van zijn verzoekschrift legt L. een kopie over van twee verklaringen die, 
naar hij beweert, uitgaan van zijn kinderen.

Bij arrest van 21 maart 2006, dat op tegenspraak is gewezen en kracht 
van gewijsde heeft, heeft het hof van beroep te Luik V. L. veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van drie jaar, met vijf jaar uitstel voor de helft 
van de straf, en het verval uitgesproken van de in artikel 31 Strafwet-
boek opgesomde rechten gedurende vijf jaar wegens de volgende telast-
leggingen :

Zaak I.

A.1. tussen 1 januari 2000 en 24 april 2001, poging tot het plegen van de 
misdaad beschouwd als verkrachting met behulp van geweld, door het 
enkele feit van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel 
ook, op de persoon van M. L., minderjarige boven de volle leeftijd van 

  (1)  Zie Cass. 22 sept. 1999, AR P.99.1089.F, AC 1999, nr. 479.
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tien jaar en beneden de volle leeftijd van veertien jaar op het ogenblik 
van de feiten, aangezien hij geboren is op 25 april 1987, met de omstan-
digheid dat de schuldige tot degenen behoort die gezag over het slacht-
offer hebben, in casu de partner van zijn moeder ;

B.2. van 25 april 2001 tot 28 april 2002, poging tot het plegen van de 
misdaad verkrachting op de persoon van M. L., minderjarige boven de 
volle leeftijd van veertien jaar en beneden de volle leeftijd van zestien 
jaar op het ogenblik van de feiten, aangezien hij geboren is op 25 april 
1987, de daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel 
ook, die met name is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list 
of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk 
of geestelijk gebrek van het slachtoffer, met de omstandigheid dat de 
schuldige tot degenen behoort die gezag over het slachtoffer hebben, in 
casu de partner van zijn moeder ;

C. tussen 1 januari 2000 en 28 februari 2002, het plegen van aanrandingen 
van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon van minder-
jarigen beneden de volle leeftijd van zestien jaar op het ogenblik van de 
feiten, met de omstandigheid dat de schuldige tot degenen behoort die 
gezag over het slachtoffer hebben, in casu de partner van zijn moeder,

C.3. op de persoon van M. L., geboren op 25 april 1987 ;
C.4. op de persoon van N. L., geboren op 17 maart 1990.

Zaak II.

A.1. tussen 1 januari 1995 en 17 februari 1998, het plegen van de misdaad 
beschouwd als verkrachting met behulp van geweld, door het enkele feit 
van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, op de 
persoon van J. T., geboren op 14 augustus 1991, minderjarige beneden de 
volle leeftijd van tien jaar op het ogenblik van de feiten ;

B.2. tussen 1 januari 1995 en 17 februari 1998, het plegen van aanran-
dingen van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op de personen van 
J. T., geboren op 14 augustus 1991, M. T., geboren op 27 oktober 1988, en 
L. T., geboren op 9 augustus 1987, minderjarigen beneden de volle leef-
tijd van zestien jaar op het ogenblik van de feiten ;

C.3. met name op 22 februari 1997, het opzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen aan M. T., geboren op 27 oktober 1988, met de 
omstandigheid dat de feiten werden gepleegd door iemand die gezag had 
over de slachtoffers.

Op burgerrechtelijk vlak heeft het hof van beroep V. L. veroordeeld 
om N. L. provisioneel 2.500 euro te betalen en heeft het een deskundige 
aangesteld. Voor het overige heeft het de burgerlijkepartijstelling van 
N. T. niet-gegrond en die van Meester Georges Rigo in zijn hoedanigheid 
van voogd ad hoc van M. L. niet-ontvankelijk verklaard.

V. L. voert aan dat hij ten tijde van het arrest van het hof van beroep 
zijn onschuld niet heeft kunnen bewijzen maar dat de verklaring van 
L. T., M. T. en J. T. bewijst dat hij onschuldig is.

Volgens het Hof beantwoordt de intrekking van een verklaring afge-
legd door het minderjarig slachtoffer van een door zijn vader gepleegde 
aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, alleen aan de 
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voorwaarden van artikel 443, eerste lid, 3o, Wetboek van Strafvordering, 
in zoverre een gegeven de oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk 
maakt (Cass., 22 september 1999, AR P.99.1089.F, AC 1999, nr. 479).

Om die redenen,
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof 

moge behagen uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van de onder-
havige aanvraag tot herziening.

Brussel, 14 mei 2013
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) D. Vandermeersch».
Op de rechtszitting van 11 september 2013 heeft raadsheer Benoît Deje-

meppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Het arrest waarvan de herziening is aangevraagd, heeft betrekking 
op zedenfeiten en feiten van geweld die tot twee afzonderlijke zaken 
behoren die het hof van beroep had gevoegd wegens samenhang. De tot 
staving van de aanvraag aangevoerde gegevens hebben betrekking op de 
tweede zaak.

Volgens de stukken die gevoegd zijn bij de brief van de minister van 
Justitie aan de procureur-generaal, hebben L., M. en J. T., die minder-
jarig waren op het ogenblik van de feiten waarvan ze het slachtoffer 
waren verklaard, daarin bevestigd dat V. L. onschuldig was.

Artikel 443, eerste lid, 3o, Wetboek van Strafvordering, stelt de 
ontvankelijkheid van de aanvraag tot herziening van de criminele en 
correctionele veroordelingen met kracht van gewijsde, afhankelijk van 
de voorwaarde van een nieuw feit dat zich heeft voorgedaan sedert de 
veroordeling of van een omstandigheid waarvan de veroordeelde het 
bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het proces, waaruit 
het bewijs van zijn onschuld blijkt voor het geheel of een gedeelte van 
de feiten waarvoor hij werd veroordeeld.

In de tweede zaak grondt het arrest de schuldigverklaring van V. L. 
voornamelijk op de beschuldigingen van de drie kinderen, door de 
omstandigheden te preciseren waarin ze die beschuldigingen hebben 
geuit.

De appelrechters hebben aldus eerst geoordeeld dat J. T. spontane 
verklaringen aan de politie heeft afgelegd en dat zijn verhaal als samen-
hangend was beschouwd door een deskundige, die erop wees dat de door 
het kind verstrekte details zijn verklaring aannemelijk maakten. Zij 
hebben vervolgens erop gewezen dat de aanvankelijke verklaringen van 
L. T. niet waren afgenomen door haar moeder maar door een derde, die 
ze tijdens het onderzoek heeft bevestigd, en dat een deskundige van 
mening was dat haar verklaring erg waarschijnlijk was en dat elke vorm 
van beïnvloeding van buitenaf was uitgesloten. Ten slotte geven ze aan 
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dat de onthulling van de feiten door M. T. heeft plaatsgevonden in een 
context die niet strookt met de stelling van manipulatie, aangezien de 
deskundige niet heeft kunnen uitsluiten dat de feiten zich daadwerke-
lijk hadden voorgedaan.

De verklaringen die gezamenlijk in naam van de kinderen van de 
veroordeelde zijn opgesteld en die dateren van 18 september 2007 en 
31 januari 2012, beweren alleen dat de door hun moeder geformuleerde 
beschuldigingen vals zijn, dat de zaak volledig door haar is verzonnen 
en dat zijzelf ervoor gekozen hebben om bij hun vader te gaan wonen. 
Ze spreken evenwel het geheel aan vermoedens niet tegen die het arrest 
in aanmerking had genomen om V. L. schuldig te bevinden en tonen 
evenmin aan waarom ze hem destijds valselijk zouden hebben beschul-
digd.

De tot staving van de aanvraag tot herziening aangevoerde feiten 
vertonen niet het geloofwaardige karakter dat bij wet vereist is om deze 
zaak te herzien.

De aanvraag tot herziening is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verklaart de aanvraag tot herziening niet ontvankelijk.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

11 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 441

2o kamer — 11 september 2013
(P.13.1052.F)

1o onDerzoek In STraFzaken. — regeLmaTIgHeID van De reCHTSpLegIng. 
— ToezICHT. — kamer van InBeSCHuLDIgIngSTeLLIng. — onregeLmaTIge HanDe-
LIng. — nIeTIgHeID. — gevoLg. — DaaropvoLgenDe HanDeLIngen. — regeLma-
TIgHeID. — onaanTaSTBare BeoorDeLIng.

2o onDerzoekSgereCHTen. — kamer van InBeSCHuLDIgIngSTeLLIng. — 
ToezICHT op De regeLmaTIgHeID van De reCHTSpLegIng. — onregeLmaTIge 
HanDeLIng. — nIeTIgHeID. — gevoLg. — DaaropvoLgenDe HanDeLIngen. — 
regeLmaTIgHeID. — onaanTaSTBare BeoorDeLIng.

3o onDerzoek In STraFzaken. — regeLmaTIgHeID van De reCHTSpLe-
gIng. — ToezICHT. — kamer van InBeSCHuLDIgIngSTeLLIng. — onregeLmaTIge 
proCeSHanDeLIngen. — BevoegDHeID ToT nIeTIgverkLarIng. — ToepaSSIngS-
geBIeD.

4o onDerzoekSgereCHTen. — kamer van InBeSCHuLDIgIngSTeLLIng. — 
ToezICHT op De regeLmaTIgHeID van De reCHTSpLegIng. — onregeLmaTIge 
proCeSHanDeLIngen. — BevoegDHeID ToT nIeTIgverkLarIng. — ToepaSSIngS-
geBIeD.
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1o en 2o Met toepassing van artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van Straf-
vordering, wordt de nietigheid van een handeling die volgt op een onregel-
matige handeling alleen uitgesproken “als daartoe grond bestaat” ; de kamer 
van inbeschuldigingstelling is dus bevoegd om, nadat ze een onderzoeksver-
richting nietig heeft verklaard, te oordelen dat de daaropvolgende hande-
lingen, waarvan zij op onaantastbare wijze beslist dat die niet noodzakelijk 
daaruit voortvloeien, regelmatig zijn  (1).

3o en 4o De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van 
artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, 
kan de handelingen van de rechtspleging nietig verklaren die door een 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zijn aangetast, die invloed heeft op 
een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging, en kan bevelen 
dat de nietig verklaarde stukken en de stukken die onvermijdelijk daaruit 
voortvloeien, uit het dossier worden verwijderd ; de bevoegdheid die door 
deze bepaling aan de kamer van inbeschuldigingstelling is toegekend, 
strekt zich niet uit tot de vordering van het openbaar ministerie, de beslis-
singen van de onderzoeksgerechten of de conclusie van een partij, ook niet 
wanneer die stukken melding maken van gegevens uit de nietig verklaarde 
handelingen.

(a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 mei 2013. 

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van Straf-
vordering en miskenning van het recht op verdediging en het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak. Volgens de eiser had de kamer 
van inbeschuldigingstelling het verhoor van een mede-inverdenking-
gestelde door de onderzoeksrechter nietig moeten verklaren nadat zij 
in een vorig arrest de huiszoeking in de verblijfplaats van die mede-
inverdenkinggestelde en het daaropvolgende verhoor van laatstge-
noemde nietig had verklaard, omdat dat verhoor over dezelfde feiten 
ging en was beïnvloed door gegevens die op onregelmatige wijze waren 
verkregen.

  (1)  Cass. 15 juni 2005, AR P.05.0627.F, AC 2005, nr. 346.
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Met toepassing van artikel 235bis, § 6, van dat wetboek wordt de nietig-
heid van een handeling die volgt op de onregelmatig verklaarde hande-
ling, alleen uitgesproken “als daartoe grond bestaat”. De kamer van 
inbeschuldigingstelling is dus bevoegd om, nadat ze een onderzoeks-
verrichting nietig heeft verklaard, te oordelen dat de daaropvolgende 
handelingen waarvan ze op onaantastbare wijze beslist dat die niet 
noodzakelijk daaruit voortvloeien, regelmatig zijn.

Het arrest beslist dat het voormelde verhoor van een mede-inverden-
kinggestelde regelmatig is, op grond dat die handeling niet het recht-
streekse gevolg is van de nietig verklaarde handelingen maar voort-
vloeit uit de uitleg van de eiser tijdens zijn verhoren door de politie en 
de onderzoeksrechter.

Het middel dat die feitelijke beoordeling door de appelrechters betwist 
of waarvan de beoordeling een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.

Tweede middel

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van 
artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, kan de 
handelingen van de rechtspleging nietig verklaren die door een onre-
gelmatigheid, verzuim of nietigheid zijn aangetast die invloed heeft op 
een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging, en kan bevelen 
dat de nietig verklaarde stukken alsook de stukken die noodzakelijk 
daaruit voortvloeien, uit het dossier worden verwijderd.

De bevoegdheid die door deze bepaling aan de kamer van inbeschuldi-
gingstelling is toegekend, strekt zich niet uit tot de vordering van het 
openbaar ministerie, de beslissingen van de onderzoeksgerechten of de 
conclusie van een partij, ook niet wanneer die stukken melding maken 
van gegevens uit de nietig verklaarde handelingen.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

11 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Divry (bij de Doornik).
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N° 442

2o kamer — 11 september 2013
(P.13.1497.F)

1o vreemDeLIngen. — maaTregeL ToT verwIJDerIng van HeT gronDgeBIeD. 
— maaTregeL van vrIJHeIDSBerovIng. — Beroep BIJ De reCHTerLIJke maCHT. 
— onDerzoekSgereCHTen. — voorwerp van HeT ToezICHT.

2o onDerzoekSgereCHTen. — vreemDeLIngen. — maaTregeL ToT verwIJ-
DerIng van HeT gronDgeBIeD. — maaTregeL van vrIJHeIDSBerovIng. — Beroep 
BIJ De reCHTerLIJke maCHT. — voorwerp van HeT ToezICHT.

3o vreemDeLIngen. — maaTregeL ToT verwIJDerIng van HeT gronDgeBIeD. 
— maaTregeL van vrIJHeIDSBerovIng. — voorwaarDen. — arTIkeL 27, § 3, 
eerSTe LID, vreemDeLIngenweT. — DraagwIJDTe.

1o en 2o Het toezicht bepaald in artikel 72 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen heeft betrekking op de formele geldigheid 
van de maatregel, met name of deze met redenen is omkleed, in overeen-
stemming is met zowel de internationaalrechtelijke regels met rechtstreekse 
werking in het intern recht als met de wet van 15 december 1980 en ook of 
de door de bestuurlijke overheid aangevoerde feiten zich werkelijk hebben 
voorgedaan en met de werkelijkheid overeenstemmen  (1).

3o Artikel 27, § 3, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, dat is vervangen 
door artikel 7 van de wet van 19 januari 2012, bepaalt dat de vreemdeling 
die een bevel gekregen heeft om het grondgebied te verlaten en die er binnen 
de gestelde termijn geen gevolg aan heeft gegeven, te dien einde kan worden 
opgesloten tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen 
doeltreffend kunnen worden toegepast ; geen enkele wetsbepaling stelt de 
wettigheid van een vordering tot opsluiting afhankelijk van de verplichting 
voor de administratieve overheid om te vermelden dat de vreemdeling zich 
niet tegen een van de repatriëringspogingen heeft verzet of van de verplich-
ting om zijn beweringen te weerleggen betreffende de redenen, al zijn ze 
gewettigd, die hem ertoe drijven in het land te willen blijven waar hij ille-
gaal is binnengekomen (2). 

(BeLgISCHe STaaT, STaaTSSeCreTarIS voor aSIeL en mIgraTIe,  
maaTSCHappeLIJke InTegraTIe en armoeDeBeSTrIJDIng T. D.)

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 19 augustus 2013. 

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

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 442.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 6 september 2013 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 11 september 2013 heeft raadsheer Gustave 
Steffens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Het middel voert de schending aan van onder meer de artikelen 27, 62 
en 72 Vreemdelingenwet. Het arrest wordt verweten dat het de vrijheids-
berovende maatregel interpreteert op grond van overwegingen die de 
perken van het aan de rechterlijke macht opgedragen wettigheidstoe-
zicht te buiten gaan.

Het toezicht bepaald in artikel 72 van de wet heeft betrekking op de 
formele geldigheid van de maatregel, met name of deze met redenen is 
omkleed, in overeenstemming is met zowel de internationaalrechtelijke 
regels met rechtstreekse werking in het intern recht als met de wet van 
15 december 1980 en ook of de door de bestuurlijke overheid aangevoerde 
feiten zich werkelijk hebben voorgedaan en met de werkelijkheid over-
eenstemmen.

Artikel 27, § 3, eerste lid, Vreemdelingenwet, dat is vervangen door 
artikel 7 van de wet van 19 januari 2012, bepaalt dat de vreemdeling 
die een bevel gekregen heeft om het grondgebied te verlaten en die er 
binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft, te dien einde 
kan worden opgesloten tenzij andere afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden toegepast.

Het arrest stelt met name het volgende vast :

— de verweerder heeft zich tegen twee pogingen tot repatriëring 
verzet ;

— hij heeft zich niet tegen de derde poging verzet, vermits het vlieg-
tuig wegens technische problemen rechtsomkeer heeft moeten maken ;

— de verweerder beweert dat hij bij die mislukte poging het slacht-
offer is geweest van onevenredig geweld van zijn bewakers bij zijn terug-
keer in het verblijfs-centrum ;

— de Belgische Staat wijt dat geweld aan de vreemdeling zelf ;

— de betrokkene diende na die feiten te worden geopereerd ;

— hij heeft zich burgerlijke partij gesteld ;

— een vierde poging tot repatriëring is mislukt wegens de verbale 
weigering van de verweerder, wat een nieuwe vordering tot opsluiting 
tot gevolg had, namelijk de hier bestreden administratieve beslissing.

Het arrest wijst erop dat de voormelde vordering is gemotiveerd met 
verwijzing naar artikel 27 van de wet. Volgens de appelrechters vermeldt 
de akte dat de eiser op 23 november 2012 kennis was gegeven van een 
verbod om het grondgebied te betreden gedurende drie jaar, dat hij geen 
gevolg gegeven heeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat 
hem op 15 april 2013 ter kennis is gebracht en dat hij ondanks de eerdere 
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opsluiting de uitvoering heeft verhinderd van de verwijderingsmaat-
regel die op 11 juli 2013 werd georganiseerd.

Het arrest oordeelt niet dat die motivering ontbreekt, op een kenne-
lijke beoordelingsfout of feitelijke vergissing berust of in strijd is met de 
wet. Het arrest zegt evenmin dat de administratie, na de vierde poging 
tot repatriëring van de verweerder, nog over maatregelen beschikte die 
minder dwingend waren dan een nieuwe opsluiting, om hem daadwerke-
lijk te verwijderen.

Om toch te kunnen beslissen dat de vrijheidsberovende maatregel 
onwettig is, stelt het arrest vast dat, enerzijds, die maatregel geen reke-
ning houdt met het feit dat de verweerder zich niet tegen de derde repa-
triëringspoging heeft verzet en dat, anderzijds, die maatregel de bewe-
ring van de verweerder niet weerlegt volgens welke hij belang erbij heeft 
in België te blijven om er verder te worden verzorgd en in het kader van 
zijn klacht te worden gehoord.

Noch de in het middel bedoelde wetsbepalingen noch enige andere 
wetsbepaling stellen de wettigheid van een vordering tot opsluiting 
echter afhankelijk van de verplichting voor de administratieve over-
heid om te vermelden dat de vreemdeling zich niet tegen een van de 
repatriëringspogingen heeft verzet of van de verplichting om zijn bewe-
ringen te weerleggen betreffende de redenen, al zijn ze gewettigd, die 
hem ertoe drijven om in het land te willen blijven waar hij illegaal is 
binnengekomen.

De appelrechters die beslissen dat de betwiste administratieve akte 
onwettig is omdat de motivering ervan geen rekening houdt met “de 
gegevens eigen aan de zaak”, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht.

Het middel is dienaangaande 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 Brussel, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

11 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Andersluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Derriks (bij de balie te Brussel) en mevr. Detournay (bij de balie 
te Brussel).
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N° 443

1o kamer — 12 september 2013
(C.13.0045.N)

1o vennooTSCHappen. — aLgemeen. gemeenSCHappeLIJke 
regeLS. — reCHTSvorDerIngen en verJarIng. — TermIJnen. — arTIkeL 198, 
§ 1, vIerDe STreepJe, vennooTSCHappenweT.

2o verJarIng. — BurgerLIJke zaken. — TermIJnen (aarD. Duur. 
aanvang. eInDe). — aanvang. — vennooTSCHappen. — reCHTSvorDerIngen.

1o en 2o Uit artikel 198, § 1, vierde streepje, Wetboek Vennootschappen volgt dat 
de verjaring begint te lopen van zodra de verrichtingen niet meer verborgen 
worden gehouden en de benadeelde derhalve in de mogelijkheid verkeert deze 
te kennen. (Art. 198, § 1, vierde streepje, Vennootschappenwet)

(eeg SLaCHTHuIS verBIST Izegem n.v. e.a. T. D. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 25 juni 2012.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is 
gehecht, twee middelen aan.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 198, § 1, vierde streepje, Wetboek Vennootschappen bepaalt dat 
alle rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, commissarissen 
of vereffenaars wegens verrichtingen in verband met hun taak verjaren 
door verloop van vijf jaar te rekenen van die verrichtingen of, indien ze 
met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen van hun ontdekking.

2. Uit die wetsbepaling volgt dat de verjaring begint te lopen van zodra 
de verrichtingen niet meer verborgen worden gehouden en de benadeelde 
derhalve in de mogelijkheid verkeert deze te kennen.

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

3. De appelrechters overwegen dat :
— het aan de hand van de gegevens die voorhanden waren op de datum 

van het faillissement van de vennootschap, voor de deskundige mogelijk 
was om de aangeklaagde handelingen te onderzoeken, vast te stellen en 
een verslag op te maken en dat de betrokken daden met andere woorden 
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vanaf de datum van het faillissement niet meer verborgen werden 
gehouden door de verweerders ;

— ook de eisers, als benadeelde schuldeisers, vanaf de datum van het 
faillissement de mogelijkheid hadden tot kennisname van het cijferma-
teriaal van hun schuldenaar en in elk geval van zodra de curatoren hun 
verslag bedoeld in artikel 39, 7o en 39 in fine Faillissementswet ter griffie 
hadden neergelegd, namelijk op 8 april 2002 ;

— uit dit verslag de spectaculaire wijziging blijkt van de omzet, de 
voorraad, de vorderingen op klanten, de leveranciersschulden, het resul-
taat en het eigen vermogen van de gefailleerde vennootschap, lopende 
vanaf 31 december 2000, over de prognose van de bedrijfsrevisoren tot de 
balans opgesteld op 23 augustus 2001, waaruit kennelijk de voortzetting 
van een deficitaire onderneming bleek ;

— vanaf het faillissement de deficitaire toestand van de onderneming 
uiteraard niet meer verborgen was en de eisers uiterlijk dan beseften 
hoe financieel ongezond hun debiteur was ; 

— de beweerde volstorting van het maatschappelijk kapitaal door 
middel van leningen gebeurde in juli 2001 en dus gekend was bij de fail-
lietverklaring, uiterlijk na het neerleggen van het curatorenverslag op 
8 april 2002.

Zij vermelden aldus de redenen op grond waarvan zij oordelen dat de 
eisers op datum van het faillissement, minstens bij de neerlegging van 
het verslag van de curatoren op 8 april 2002, kennis konden hebben van 
de voordien verborgen gehouden verrichtingen en hoefden niet meer te 
antwoorden op de in het middel aangehaalde, daarmee strijdige argu-
menten van de eisers, die geen afzonderlijk middel vormen.

4. In zoverre het middel schending van de motiveringsverplichting 
aanvoert, kan het niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

12 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Geinger.

N° 444
1o kamer — 12 september 2013

(C.13.0089.N)

1o vervoer. — goeDerenvervoer. — rIvIer- en zeevervoer. — zeever-
voer. — CognoSSemenT. — BevoegDHeIDSBeDIng. — DerDe-HouDer.

2o SCHIp. SCHeepvaarT. — goeDerenvervoer. — zeevervoer. — CognoS-
SemenT. — BevoegDHeIDSBeDIng. — DerDe-HouDer.
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1o en 2o De derde-houder van een cognossement wordt niet geacht in te 
stemmen met een bevoegdheidsbeding dat erin is vervat, door het louter 
aanbieden van het cognossement aan de zeevervoerder.

(vF europe B.v.B.a. e.a. T. upS oCean FreIgHT ServICeS InC.,  
vennooTSCHap naar amerIkaanS reCHT)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 4 juni 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht 
is, een middel aan.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Vierde onderdeel

1. De derde-houder van een cognossement wordt niet geacht in te 
stemmen met een bevoegdheidsbeding dat erin is vervat, door het louter 
aanbieden van het cognossement aan de zeevervoerder.

2. De appelrechters oordelen op grond van eigen redengeving en deze 
van de eerste rechter waarnaar zij verwijzen en die zij overnemen dat, 
krachtens het door hen toegepaste Belgische recht, “door het cognos-
sement aan te bieden, de derde-houder uiteraard [toetreedt] tot de 
voorwaarden van de vervoerovereenkomst die in het cognossement zijn 
neergelegd” zodat “alle clausules van het cognossement hem dus kunnen 
worden tegengeworpen”.

De appelrechters die op deze gronden oordelen dat het bevoegdheids-
beding in het cognossement aan de eiseressen als derde-houders van 
het cognossement “rechtsgeldig, tegenstelbaar en bindend is”, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vorde-

ring van de eiseressen tegen de verweerster en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
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12 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer Verbist.

N° 445

1o kamer — 13 september 2013
(C.12.0238.F)

1o verJarIng. — BurgerLIJke zaken. — TermIJnen (aarD. Duur. 
aanvang. eInDe). — Duur. — geneeSkunDIge verSTrekkIngen, DIenSTen en 
goeDeren. — reCHTSvorDerIng van De verzorgIngSInSTeLLIng. — paTIënT. — 
BegrIp.

2o verJarIng. — BurgerLIJke zaken. — TermIJnen (aarD. Duur. 
aanvang. eInDe). — Duur. — geneeSkunDIge verSTrekkIngen, DIenSTen en 
goeDeren. — reCHTSvorDerIng van De verzorgIngSInSTeLLIng. — paTIënT. 
— BeTaLIngSverBInTenIS van HeT openBaar CenTrum voor maaTSCHappeLIJk 
weLzIJn. — gevoLg.

1o Onder patiënt moet elke persoon worden begrepen die aan de verzorgings-
instelling de in die bepaling bedoelde verstrekkingen moet betalen, wanneer 
de verjaring van de rechtsvordering jegens hem niet door een bijzondere 
bepaling is geregeld  (1). (Art. 2277bis BW)

2o Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dat zich ten aanzien 
van een instelling voor geneeskundige verzorging ertoe heeft verbonden het 
gedeelte te betalen van de verzekering voor geneeskundige verzorging van 
de facturen die de ziekenhuisopname van een rechthebbende op maatschap-
pelijke dienstverlening betreffen en de factuur van de ziekenhuisopname 
rechtstreeks op zijn naam ontvangt, is t.a.v. die instelling gehouden tot 
betaling van haar verstrekkingen en heeft de hoedanigheid van patiënt in 
de zin van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 2277bis BW)

(o.C.m.w. Te DoornIk T. CLInIqueS unIverSITaIreS SaInT-LuC v.z.w.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 18 november 2011.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

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

  (1)  Cass. 28 nov. 2003, AR C.01.0241.F, AC 2003, nr. 605.
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III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 2277bis Burgerlijk Wetboek verjaart de rechtsvor-
dering van de verzorgingsinstelling met betrekking tot de geleverde of 
gefactureerde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen ten 
overstaan van de patiënt door verloop van een termijn van 2 jaar te 
rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn verstrekt.

Onder patiënt moet elke persoon worden begrepen die aan de verzor-
gingsinstelling de in die bepaling bedoelde verstrekkingen moet betalen, 
wanneer de verjaring van de rechtsvordering jegens hem niet door een 
bijzondere bepaling is geregeld.

Hieruit volgt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
dat zich ten aanzien van een instelling voor geneeskundige verzorging 
ertoe heeft verbonden het gedeelte te betalen van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging van de facturen die de ziekenhuisopname 
van een rechthebbende op maatschappelijke dienstverlening betreffen, 
en dat de factuur van de ziekenhuisopname rechtstreeks op zijn naam 
ontvangt, ten aanzien van die instelling gehouden is tot betaling van 
haar verstrekkingen en de hoedanigheid van patiënt in de zin van die 
bepaling heeft.

Het arrest, dat beslist dat de eiser de in artikel 2277bis Burgerlijk 
Wetboek bepaalde verjaring niet aan de rechtsvordering van de verweer-
ster kan tegenwerpen, op grond dat hij niet kan worden beschouwd 
als een persoon die de in die bepaling bedoelde verstrekkingen aan de 
verzorgingsinstelling dient te betalen, schendt de voormelde bepaling.

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

het eerste middel en van de overige middelen, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dat arrest het hoger beroep 

van de verweerster gedeeltelijk gegrond verklaart, de eiser jegens haar 
veroordeelt en hem in zijn kosten laat.

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.

13 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.
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N° 446

1o kamer — 13 september 2013
(C.12.0329.F)

1o CaSSaTIeBeroep. — BurgerLIJke zaken. — BeSLISSIngen vaTBaar 
voor CaSSaTIeBeroep. — gemIS aan BeLang oF BeSTaanSreDen. — gemIS aan 
BeLang. — mIDDeL van nIeT-onTvankeLIJkHeID. — mIDDeL DaT geen verBanD 
HouDT meT HeT DICTum BeTreFFenDe De TweeDe verweerDer.

2o verzekerIng. — wam-verzekerIng. — europeSe unIe. — SCHaDe-
gevaL op BeLgISCH gronDgeBIeD. — voerTuIg DaT gewoonLIJk IS geSTaLD op 
HeT gronDgeBIeD van een van De In arTIkeL 2, TweeDe LID, van HeT konInkLIJk 
BeSLuIT 13 FeBruarI 1991 vermeLDe STaTen. — aFwIJkIng Door een van DIe 
STaTen van De verpLICHTIng ToT verzekerIng van De BurgerLIJke aanSpra-
keLIJkHeID. — verpLICHTIng van HeT BeLgISCH Bureau van De auToverzeke-
raarS.

1o Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond, wanneer het hieruit is 
afgeleid dat het enige middel dat de eiser aanvoert tot staving van zijn cassa-
tieberoep, geen kritiek uitoefent op de beslissing van het arrest waarbij de 
door de eiser tegen de tweede verweerder ingestelde vordering tot vrijwaring 
niet-gegrond wordt verklaard, daar de vernietiging waartoe dat middel zou 
kunnen leiden, geen gevolgen voor die beslissing zou hebben  (1).

2o Wanneer is aangetoond dat het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt in 
een van de in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 februari 
1991 vermelde Staten is gestald, maar een voertuig betreft waarvoor de Staat 
van oorsprong heeft afgeweken van de verplichting tot verzekering van de 
burgerlijke aansprakelijkheid, dient het Belgisch bureau van de autoverze-
keraars de benadeelde te vergoeden, behalve wanneer de Staat die dat voer-
tuig van een kentekenplaat heeft voorzien, in België een autoriteit of een 
instelling heeft aangewezen die met die vergoeding is belast  (2). (Artt. 2, § 2, 
en 11, WAM 1989 ; art. 1, a), en 2, tweede lid, KB 13 feb. 1991 houdende de 
inwerkingtreding WAM-wet ; art. 2.2, 3.1, 4 a), Richtlijn 72/166/EEG van 
de Raad van 24 april 1972)

(BeLgISCH Bureau van De auToverzekeraarS v.z.w. T. D. 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 Luik van 11 januari 2012.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 23 juli 2013 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie concl. OM in Pas. 2012, nr. 446.
  (2)  Zie 1.
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II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2, § 2, en 19bis-1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen ; 

— artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwer-
kingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van 
toepassing was zowel vóór als na de wijziging ervan bij de koninklijke besluiten 
van 17 mei 2004, 20 februari 2006, 28 augustus 2007 en 11 april 2012 ;

— de artikelen 2, 3 en 4 van richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende 
de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming 
aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de 
verzekering tegen deze aansprakelijkheid, zoals die artikelen 2 en 4 van toepas-
sing waren zowel vóór als na de vervanging en wijziging ervan bij de richtlijn 
2005/14/EG van 11 mei 2005 van het Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van de richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG van 
de Raad en richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad betref-
fende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming 
aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven, en zoals die richtlijn 
72/166/EEG van kracht was vóór de opheffing ervan bij de richtlijn 2009/103/EG 
van 16 september 2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan 
het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verze-
kering tegen deze aansprakelijkheid ;

— de artikelen 2 tot 5 van richtlijn 2009/103/EG van 16 september 2009 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke 
aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen 
aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijk-
heid ;

— de artikelen 1134, 1156 tot 1164, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond, 
bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de vordering tot schadevergoeding 
van de eerste verweerder tegen de eiseres ontvankelijk en gegrond had verklaard 
op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de eiseres had 
veroordeeld om aan de eerste verweerder het provisionele bedrag van 2.500 euro te 
betalen en, alvorens recht te doen, een medisch deskundige had aangewezen, om 
alle redenen en in het bijzonder om de volgende redenen :

 “2. Beschikking van de Commissie van 28 juli 2003 betreffende de toepassing 
van richtlijn 72/166/EEG van de Raad betreffende de controle op de verzekering 
tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer 
van motorrijtuigen aanleiding kan geven

[De eiseres] betwist ook dat ze de schade moet vergoeden op grond van 
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, aangezien de beschikking van de 
Commissie van 28 juli 2003 voor Denemarken een uitzondering maakt voor de 
‘militaire voertuigen waarop internationale overeenkomsten van toepassing 
zijn’.
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De overeenkomst tussen de bureaus van nationale verzekeraars van de lidstaten 
van de Europese Economische Ruimte en andere geassocieerde staten bepaalt in 
de preambule het volgende (bladzijde L192/25) :

‘Overwegende dat in richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 (eerste 
richtlijn motorrijtuigenverzekering) wordt bepaald dat de nationale bureaus van 
verzekeraars een overeenkomst sluiten waarbij elk nationaal bureau, overeen-
komstig de eigen nationale wetgeving betreffende de verplichte verzekering, de 
afwikkeling van ongevallen waarborgt die zich op zijn grondgebied hebben voor-
gedaan en die zijn veroorzaakt door deelneming aan het verkeer van al dan niet 
verzekerde voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere lidstaat 
zijn gestald. Overwegende dat de genoemde richtlijn bepaalt dat voertuigen die 
gewoonlijk in een derde land zijn gestald, worden behandeld als voertuigen die 
gewoonlijk in de Gemeenschap zijn gestald wanneer elk nationaal bureau, over-
eenkomstig de eigen nationale wetgeving betreffende de verplichte verzekering, 
de afwikkeling van ongevallen waarborgt die zich op zijn grondgebied hebben 
voorgedaan en die zijn veroorzaakt door deelneming aan het verkeer van deze 
voertuigen (…)’.

Het doel van die overeenkomst is ervoor te zorgen dat het slachtoffer van een 
verkeersongeval, dat is veroorzaakt door een voertuig dat gewoonlijk in het 
buitenland is gestald, de vergoeding van zijn schade kan verkrijgen van het nati-
onaal bureau van autoverzekeraars van de plaats van het ongeval.

Een lijst van uitzonderingen voor elk land is opgenomen op bladzijde L192/36.

Voor Denemarken is er weliswaar een uitzondering gemaakt met betrekking 
tot de militaire voertuigen waarop internationale overeenkomsten van toepas-
sing zijn, maar voor België is die uitzondering niet gemaakt.

De analyse van de eerste rechter volgens welke [de eiseres], bij gebrek aan 
een soortgelijke uitzondering voor België, de schade van een verkeersongeval 
moet vergoeden dat op het Belgische grondgebied is veroorzaakt door voertuigen 
die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, ook wanneer het gaat om mili-
taire voertuigen waarop internationale overeenkomsten van toepassing zijn, is 
correct.

Het feit dat de overeenkomst betrekking heeft op de wederkerige verbinte-
nissen tussen de bureaus kan het tegendeel niet bewijzen, aangezien de bewoor-
dingen van de overeenkomst, wat betreft de uitzonderingen en de draagwijdte 
ervan, duidelijk genoeg zijn.

Het beroepen vonnis zal dus bevestigd worden, in zoverre het de door [de eerste 
verweerder] tegen [de eiseres] ingestelde vordering tot schadevergoeding ontvan-
kelijk en gegrond verklaart op basis van artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989.

3. Vordering tot vrijwaring tegen [de tweede verweerder]

[De eiseres] vordert de veroordeling [van de tweede verweerder] teneinde haar 
te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen haar zouden kunnen worden uitge-
sproken, op grond dat laatstgenoemde een fout heeft begaan, omdat hij zich niet 
had voorbereid op het geval waarin [de eiseres] het schadegeval ten laste moet 
nemen zonder dat haar schade vergoed kon worden. Zij meent dat zij door de fout 
[van de tweede verweerder] schade heeft geleden.

De militaire voertuigen blijven door de Deense Staat verzekerd. Uit de litigi-
euze afwijking kan niet het tegendeel worden afgeleid.

Die uitzondering bepaalt alleen dat het Deense bureau, voor de militaire 
voertuigen waarop internationale overeenkomsten van toepassing zijn, niet de 
vergoeding hoeft te waarborgen van de schade uit verkeersongevallen die zich op 
zijn grondgebied hebben voorgedaan. Die uitzondering is hier niet van toepassing.
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[De eiseres] heeft het Deense bureau trouwens gevraagd om haar de gegevens 
van de verzekeraar van het voertuig mee te delen of, bij ontstentenis daarvan, 
haar te bevestigen of hij het ongeval ten laste kon nemen, waarop het Deense 
bureau in een brief van 30 juni 2010 heeft geantwoord dat het voertuig door de 
militairen zelf was verzekerd”,

en, voor zover het bestreden vonnis daadwerkelijk ernaar verwijst, om de redenen 
van het beroepen vonnis van de politierechtbank te Luik van 10 september 2010 :

 “[De eiseres] meent ook dat zij in dit geval kan weigeren de schade om die 
reden te vergoeden en beroept zich daartoe op een uitzondering die Denemarken 
heeft gemaakt in het kader van een overeenkomst tussen de bureaus van nati-
onale verzekeraars van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en 
andere geassocieerde staten, die gevoegd is bij een beschikking van de Europese 
Commissie van 28 juli 2003 betreffende de toepassing van richtlijn 72/166/EEG van 
de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de aansprakelijkheid 
waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven. 
Die uitzondering betreft de ‘militaire voertuigen waarop internationale overeen-
komsten van toepassing zijn’.

Luidens de preambule van die overeenkomst bepaalt richtlijn 72/166/ EEG van 
de Raad van 27 april 1972 echter het volgende :

‘De nationale bureaus van verzekeraars sluiten een overeenkomst waarbij elk 
nationaal bureau, overeenkomstig de eigen nationale wetgeving betreffende de 
verplichte verzekering, de afwikkeling van ongevallen waarborgt die zich op zijn 
grondgebied hebben voorgedaan en die zijn veroorzaakt door deelneming aan het 
verkeer van al dan niet verzekerde voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied 
van een andere lidstaat zijn gestald’.

Artikel 5 van die overeenkomst bepaalt dat de overeenkomst, die is ‘opge-
steld in drie exemplaren in de Engelse en de Franse taal’, is ondertekend door de 
hieronder genoemde ondertekenende bureaus en dat zij betrekking heeft op ‘het 
grondgebied van de staat waarvoor elk van deze bureaus bevoegd is’.

De Europese reglementering strekt dus tot vereenvoudiging van de procedures 
voor het vergoeden van slachtoffers van verkeersongevallen die zijn veroorzaakt 
door voertuigen die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, door hen in staat 
te stellen hun schade te doen vergoeden door het nationaal bureau van autover-
zekeraars van de plaats van het ongeval.

De lijst van uitzonderingen in het derde aanhangsel van de overeenkomst kan 
bijgevolg, voor elk land dat daarin wordt bedoeld, alleen betrekking hebben op de 
bijzondere uitzonderingen op de toepassing van de vereenvoudigde procedure die 
gelden voor zijn eigen bureau van autoverzekeraars.

De uitzondering die Denemarken heeft gemaakt wat betreft de ‘militaire voer-
tuigen waarop internationale overeenkomsten van toepassing zijn’, betekent met 
andere woorden dat het Deense bureau niet de vergoeding hoeft te waarborgen 
van de schade uit een verkeersongeval dat zich heeft voorgedaan op Deens grond-
gebied en dat is veroorzaakt door militaire voertuigen die gewoonlijk in het 
buitenland zijn gestald en waarop internationale overeenkomsten van toepas-
sing zijn.

Aangezien België geen soortgelijke uitzondering heeft gemaakt, moet [de 
eiseres] de vergoeding waarborgen van de schade uit verkeersongevallen die op 
Belgisch grondgebied zijn veroorzaakt door voertuigen die gewoonlijk in het 
buitenland zijn gestald, ook wanneer het militaire voertuigen betreft waarop 
internationale overeenkomsten van toepassing zijn.

De vordering tot schadevergoeding die [de eerste verweerder] heeft ingesteld op 
grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, is dus ontvankelijk en 
gegrond, in zoverre ze gericht is tegen [de eiseres].”
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Grieven

Krachtens artikel 2 van de in het middel bedoelde richtlijn 72/166/EEG moeten 
de nationale bureaus van verzekeraars, waaronder de eiseres, een overeenkomst 
sluiten waarbij elk nationaal bureau de afwikkeling van ongevallen waarborgt 
die zich op zijn grondgebied hebben voorgedaan en zijn veroorzaakt door deelne-
ming aan het verkeer van al dan niet verzekerde voertuigen die gewoonlijk op het 
grondgebied van een andere Lidstaat zijn gestald. Krachtens de artikelen 3 en 4 
van dezelfde richtlijn treffen de Lidstaten de nodige maatregelen opdat de wette-
lijke aansprakelijkheid met betrekking tot de deelneming aan het verkeer van 
voertuigen die gewoonlijk op zijn grondgebied zijn gestald, door een verzekering 
is gedekt, maar kunnen ze hiervan afwijken ten aanzien van bepaalde natuur-
lijke personen of rechtspersonen en ten aanzien van bepaalde typen voertuigen of 
bepaalde voertuigen met een speciale kentekenplaat.

De artikelen 2 tot 5 van de in het middel bedoelde richtlijn 2009/103/EG van 
16 september 2009, die richtlijn 72/166/EEG en andere richtlijnen betreffende de 
verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan 
het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven gecodificeerd heeft, bepalen 
hetzelfde.

De nationale bureaus van verzekeraars hebben overeenkomstig de principes 
van artikel 2, § 2, van richtlijn 72/166/EEG de “Overeenkomst tussen de bureaus 
van nationale verzekeraars van de lidstaten van de Europese Economische 
Ruimte en andere geassocieerde staten” goedgekeurd die te Rethymno is gesloten 
op 30 mei 2002. Die overeenkomst is gevoegd bij de beschikking van de Commissie 
van 28 juli 2003 betreffende de toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad 
wat betreft de controle op de verzekering tegen de aansprakelijkheid waartoe de 
deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven.

De bepalingen die de betrekkingen tussen de bureaus regelen zijn, krachtens 
die overeenkomst, in één enkele tekst gebundeld met de titel “Algemeen regle-
ment van de raad van bureaus”, dat is goedgekeurd op 30 mei 2002 en bij die over-
eenkomst is gevoegd.

Overeenkomstig de voormelde richtlijn 72/166/EEG zijn de nationale bureaus 
dus overeengekomen dat elk van hen de afwikkeling van ongevallen waarborgt 
die zich op zijn grondgebied hebben voorgedaan en die zijn veroorzaakt door 
deelneming aan het verkeer van voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied 
van een andere lidstaat zijn gestald. Die waarborg is dus beperkt tot de onge-
vallen die worden veroorzaakt door de deelneming aan het verkeer van “voer-
tuigen die gewoonlijk op het grondgebied van een andere Lidstaat zijn gestald” 
(artikel 2 van richtlijn 72/166/EEG en artikel 2 van de voormelde richtlijn 2009/103/
EG). Artikel 19bis-1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt ook dat “het nati-
onaal bureau van verzekeraars, hierna het Belgisch Bureau genoemd”, dus de 
eiseres, de opdracht heeft “de schade te vergoeden, in België veroorzaakt door 
motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn”.

De Lidstaten kunnen ten aanzien van bepaalde voertuigen niettemin afwijken 
van hun verplichting om de nodige maatregelen te nemen teneinde de wettelijke 
aansprakelijkheid betreffende de deelneming aan het verkeer van voertuigen 
die gewoonlijk op hun grondgebied gestald zijn, door een verzekering te dekken 
(artikel 4 van richtlijn 72/166/EEG en artikel 5 van richtlijn 2009/103/EG). Die voer-
tuigen worden in dat geval niet beschouwd als voertuigen die gewoonlijk op het 
grondgebied zijn gestald en geven dus geen aanleiding tot de toepassing van de 
waarborg tot afwikkeling, zoals die door de bureaus moet worden nagekomen.

Zo is er een “lijst van uitzonderingen” gevoegd bij de “Overeenkomst tussen de 
bureaus van nationale verzekeraars van de lidstaten van de Europese Economi-
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sche Ruimte en andere geassocieerde staten” van 30 maart 2002. Die lijst preci-
seert :

 “België : Voertuigen met tijdelijke kentekenplaten die betrokken zijn bij onge-
vallen welke meer dan twaalf maanden na de afloopdatum die op de tijdelijke 
kentekenplaten wordt vermeld, hebben plaatsgevonden.

[…] Denemarken (en de Faeröer) : 1. Voertuigen met tijdelijke kenteken-
platen die betrokken zijn bij ongevallen welke meer dan twaalf maanden na de 
afloopdatum die op de tijdelijke kentekenplaten wordt vermeld, hebben plaats-
gevonden ; 2. Militaire voertuigen waarop internationale overeenkomsten van 
toepassing zijn”.

De eiseres voerde te dezen aan dat zij het schadegeval niet daadwerkelijk hoefde 
te vergoeden, aangezien het betrokken voertuig een Deens militair voertuig was 
waarop internationale overeenkomsten van toepassing waren, waardoor de verze-
keringsverplichting hierop niet van toepassing was en bijgevolg uitgesloten was 
uit de waarborgregeling van de bureaus, die gegrond is op de “gewoonlijke stal-
ling” van de voertuigen.

Het bestreden vonnis beslist dat er voor Denemarken weliswaar een uitzonde-
ring is gemaakt met betrekking tot de militaire voertuigen waarop internatio-
nale overeenkomsten van toepassing zijn, maar dat die uitzondering niet voor 
België is gemaakt. Volgens het bestreden vonnis moet de eiseres dus de vergoe-
ding van de schade uit een verkeersongeval waarborgen dat zich in België heeft 
voorgedaan en dat is veroorzaakt door militaire voertuigen waarop internatio-
nale overeenkomsten van toepassing zijn en die gewoonlijk op het grondgebied 
van een andere Lidstaat, met inbegrip van het grondgebied van Denemarken, zijn 
gestald.

Het bestreden vonnis miskent zodoende de draagwijdte van de teksten betref-
fende de waarborgregeling van de schadegevallen tussen de nationale bureaus 
van verzekeraars. De door de nationale bureaus bepaalde uitzonderingen sluiten 
immers bepaalde voertuigen uit van de categorie “voertuigen die gewoonlijk 
gestald zijn” op hun grondgebied en waarop hun waarborg net van toepassing is. 
Aangezien die voertuigen zijn uitgesloten van de categorie van voertuigen die 
gewoonlijk zijn gestald op het grondgebied van de Lidstaat waarvoor die uitzon-
dering geldt, geven ze geen aanleiding tot schadevergoeding door de nationale 
bureaus wanneer ze betrokken zijn in verkeersongevallen op het grondgebied van 
een andere Lidstaat.

Denemarken heeft de “militaire voertuigen waarop internationale overeenkom-
sten van toepassing zijn” uitgesloten, waardoor het die categorie van voertuigen 
heeft uitgesloten van die welke gewoonlijk op zijn grondgebied zijn gestald en 
heeft dus uitgesloten dat de nationale bureaus hun waarborg moeten verlenen 
voor de schadegevallen waarin die voertuigen betrokken zijn.

Het bestreden vonnis heeft de eiseres dus niet kunnen verplichten de schade te 
vergoeden die voortvloeit uit het litigieuze ongeval, waarin een Deens militair 
voertuig is betrokken waarop internationale overeenkomsten van toepassing zijn, 
terwijl die voertuigen net uitgesloten worden van de categorie van voertuigen die 
gewoonlijk zijn gestald op het grondgebied van Denemarken en aanleiding geven 
tot dekking door de nationale bureaus overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 
2009/103/EG, artikel 2 van richtlijn 72/166/EEG en de overeenkomst die krachtens 
de laatstgenoemde richtlijn is gesloten “tussen de bureaus van nationale verzeke-
raars van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en andere geassoci-
eerde staten” (schending van de in het middel bedoelde artikelen 2, § 2, en 19bis-1 
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsver-
zekering inzake motorrijtuigen, artikelen 2, 3 en 4 van richtlijn 72/166/EEG van 
de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
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der Lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid 
waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven 
en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, artikelen 2 tot 5 
van richtlijn 2009/103/EG van 16 september 2009 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe 
de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de 
controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, en artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoe-
ring van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen).

Het bestreden vonnis miskent daarenboven de bewoordingen van de “Over-
eenkomst tussen de bureaus van nationale verzekeraars van de lidstaten van de 
Europese Economische Ruimte en andere geassocieerde staten” van 30 mei 2002, 
van het “Algemeen reglement van de raad van bureaus” van 30 mei 2002 en van de 
daarbij gevoegde “lijst van uitzonderingen”. Volgens die overeenkomsten zijn de 
aldus door de Lidstaten gemaakte uitzonderingen immers uitzonderingen op de 
categorie van voertuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van de 
Lidstaat die de voormelde uitzondering heeft ingevoerd en kunnen ze bijgevolg 
geen aanleiding geven tot de toepassing van de waarborg tussen de nationale 
bureaus van verzekeraars. Het bestreden vonnis schendt derhalve die overeen-
komsten wanneer het beslist dat de uitzondering die Denemarken maakt voor de 
militaire voertuigen waarop internationale overeenkomsten van toepassing zijn, 
niet uitsloot dat de eiseres haar waarborg moest verlenen voor de schadegevallen 
die zich in België hebben voorgedaan en die zijn veroorzaakt door de deelneming 
aan het verkeer van die Deense voertuigen (schending van de artikelen 1134 en 
1156 tot 1164 van het Burgerlijk Wetboek). Het geeft bovendien aan die akten, en 
in het bijzonder aan de “lijst van uitzonderingen”, een draagwijdte die onverenig-
baar is met de bewoordingen ervan door hieraan niet de uitzondering te willen 
toekennen die erin vervat is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Het door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep overeen-
komstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is, in zoverre gericht 
tegen de tweede verweerder, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Het enige middel dat de eiser aanvoert tot staving van zijn cassatie-
beroep, oefent geen kritiek uit op de beslissing van het arrest waarbij 
de door de eiser tegen de tweede verweerder ingestelde vordering tot 
vrijwaring niet-gegrond wordt verklaard.

De vernietiging waartoe dat middel zou kunnen leiden, zou geen 
gevolgen hebben voor die beslissing.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Middel

1. Krachtens artikel 2.2 van richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 
24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
Lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijk-
heid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanlei-
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ding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprake-
lijkheid, waarborgt elk nationaal bureau de afwikkeling van ongevallen 
die zich op zijn grondgebied hebben voorgedaan en die zijn veroorzaakt 
door deelneming aan het verkeer van al dan niet verzekerde voertuigen 
die gewoonlijk op het grondgebied van een andere Lidstaat zijn gestald, 
overeenkomstig de eigen nationale wetgeving betreffende de verplichte 
verzekering.

Artikel 3.1 van dezelfde richtlijn bepaalt dat iedere Lidstaat, onver-
minderd de toepassing van artikel 4, de nodige maatregelen treft opdat 
de wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de deelneming aan 
het verkeer van voertuigen die gewoonlijk op zijn grondgebied zijn 
gestald, door een verzekering is gedekt.

Krachtens artikel 4, a), van die richtlijn, zoals ze is gewijzigd bij richt-
lijn 2005/14/EG van 11 mei 2005, kan iedere Lidstaat van de bepalingen 
van artikel 3 afwijken ten aanzien van publiekrechtelijke of privaat-
rechtelijke natuurlijke of rechtspersonen, van wie door deze Staat een 
lijst wordt opgemaakt, die aan de andere Lidstaten en aan de Commissie 
wordt toegezonden. 

De Lidstaat die aldus die afwijking bepaalt, neemt de nodige maatre-
gelen ter verzekering van de schadeloosstelling van de schade, op het 
grondgebied van de andere Lidstaten door aan deze personen toebeho-
rende voertuigen veroorzaakt. Die Staat wijst met name de instantie of 
het lichaam aan in het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden die, 
of dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften van deze Staat, is 
belast met de schadeloosstelling van de benadeelden, in het geval dat de 
in artikel 2.2 bedoelde procedure niet van toepassing is.

2. Krachtens artikel 2, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
worden motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald ook 
tot het verkeer in België toegelaten, mits een bureau, daartoe erkend of 
opgericht op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, zelf tegenover de benadeelden de verplich-
tingen op zich neemt de schade, door de motorrijtuigen in België toege-
bracht, overeenkomstig de bepalingen van deze wet te vergoeden.

Luidens artikel 1, a), van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 
houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, worden, voor de uitvoering van de voormelde wet, de 
tijdelijk ingevoerde motorrijtuigen, andere dan bromfietsen die niet zijn 
voorzien van een in België afgegeven kentekenplaat, geacht gewoonlijk 
in het buitenland te zijn gestald.

Volgens artikel 2, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit worden 
de motorrijtuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van de 
daarin vermelde Staten, waaronder Denemarken, zonder internationaal 
verzekeringsbewijs tot het verkeer in België toegelaten.

3. Krachtens artikel 11 van de wet van 21 november 1989 zijn de motor-
rijtuigen die gewoonlijk zijn gestald buiten het Belgisch grondgebied 
vrijgesteld van de toepassing van artikel 2, wanneer zij in het bezit zijn 
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van een verklaring afgegeven door de regering van een andere Staat, 
waaruit blijkt dat het rijtuig aan die Staat toebehoort en wanneer in 
die verklaring de autoriteit of de instelling wordt aangewezen die belast 
is met de vergoeding van de schade overeenkomstig de Belgische wet en 
die volgens die wet gedagvaard kan worden voor de bevoegde rechter.

4. Uit die bepalingen volgt dat, wanneer is aangetoond dat het voer-
tuig dat de schade heeft veroorzaakt in een van de in artikel 2, tweede 
lid, van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 vermelde Staten is 
gestald, maar een voertuig betreft waarvoor de Staat van oorsprong 
heeft afgeweken van de verplichting tot verzekering van de wettelijke 
aansprakelijkheid, het in artikel 2 van de wet van 21 november 1989 
bedoelde bureau de benadeelde dient te vergoeden, behalve wanneer de 
Staat die dat voertuig van een kentekenplaat heeft voorzien, in België 
een autoriteit of een instelling heeft aangewezen die met die vergoeding 
is belast.

5. Het middel, dat geheel berust op de bewering dat de beslissing van 
Denemarken om van de verzekeringsverplichting af te wijken voor 
de militaire voertuigen waarop internationale overeenkomsten van 
toepassing zijn, op zich voldoende is om de eiseres te ontslaan van haar 
verplichting om de slachtoffers van een verkeersongeval te vergoeden 
dat zich op het Belgische grondgebied heeft voorgedaan en dat is veroor-
zaakt door een Deens militair voertuig, faalt naar recht.

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

13 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer 
Nudelholc.

N° 447

1o kamer — 13 september 2013
(C.12.0422.F–C.12.0606.F)

1o eIgenDom. — onroerenD eIgenDomSreCHT DaT nIeT SamenvaLT meT De 
eIgenDom van De gronD. — voorwerp.

2o eIgenDom. — onroerenD eIgenDomSreCHT DaT nIeT SamenvaLT meT De 
eIgenDom van De gronD. — voorwerp. — geBouwen, werken en BepLanTIngen. 
— BegrIp.

1o Een onroerend eigendomsrecht, dat niet samenvalt met de eigendom van 
de grond, kan alleen betrekking hebben op gebouwen, werken en beplan-
tingen  (1). (Artt. 552, eerste en tweede lid, en 553 BW).

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 447.
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2o Een open ruimte boven de grond die slechts met verflijnen of enig ander 
markeringsmiddel is afgebakend, kan niet met dergelijke werken worden 
gelijkgesteld  (1). (Artt. 552, eerste en tweede lid, en 553 BW).

(aSSoCIaTIon DeS CoproprIéTaIreS De La réSIDenCe pICaSSo B.v.B.a. 
T. SoprInveST n.v. e.a., In aanwezIgHeID van T. e.a. ; SoprInveST n.v. 

e.a. T. aSSoCIaTIon DeS CoproprIéTaIreS De La réSIDenCe pICaSSo 
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 2 februari 2012.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 28 juni 2013 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advo-
caat-generaal Thierry Werquin heeft conclusie genomen.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert volgend middel aan tot staving van haar cassatiebe-
roep dat op de algemene rol is ingeschreven onder nummer C.12.0422.F :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 517 tot 526, 543, 544, 552, 553 tot 555, 577-2, 577-3 en 577-4 tot 577-14 
van het Burgerlijk Wetboek, zowel, wat de laatstgenoemde artikelen betreft, in 
de versie van vóór de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepa-
lingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom als in de versie 
van na die wet ;

— artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal ;
— algemeen rechtsbeginsel van de numerus clausus van de zakelijke rechten, 

zoals het met name en voor zover nodig, is neergelegd in artikel 543 van het 
Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het voor recht zegt dat 
de achttien buitenparkeerplaatsen privatieve gedeelten zijn, op de volgende 
gronden :

 “D. Gegrondheid van de hogere beroepen
Hoofdberoep
Volgens de [mede-eigenaars en de eiseres] zijn de [verweerders] niet de eige-

naars van de litigieuze parkeerplaatsen.
Zij betogen subsidiair dat, als de parkeerplaatsen beschouwd moeten worden 

als individuele goederen, zij onverdeeld aan de mede-eigenaars toebehoren.
Meer subsidiair zou de basisakte in die zin uitgelegd moeten worden dat de 

gedeelten van het gebouw voor gemeenschappelijk gebruik moeten worden geacht 
gemeenschappelijk te zijn.

  (1)  Zie 1.
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1. Analyse van de basisakte
De [mede-eigenaars en de eiseres] wijzen erop dat de litigieuze parkeerplaatsen, 

in de op de hypotheekbewaring overgeschreven basisakte, én als gemeenschap-
pelijk gedeelte én als privatief gedeelte omschreven worden.

Het exemplaar van de basisakte van 17 februari 1993, dat op 12 maart 1993 is over-
geschreven, bepaalt in de beschrijving van het inplantingsplan van het gebouw en 
de directe omgeving (hoofdstuk II van het reglement van mede-eigendom, afde-
ling 1, p. 15), dat volgende privatieve gedeelten kunnen worden onderscheiden :

— achttien (18) buitenparkeerplaatsen, met elk :
a) in privatieve en exclusieve eigendom : de ruimte van de parkeerplaats, zoals 

ze op de grond zal worden afgebakend met verflijnen of enig ander markerings-
middel ;

b) in gedwongen mede-eigendom en onverdeeldheid : geen enkel onverdeeld 
aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten, waaronder de grond.

Uit die tekst volgt duidelijk dat de achttien parkeerplaatsen privatieve 
gedeelten zijn.

In afdeling 4, gemeenschappelijke gedeelten, wordt in punt 8o (p. 47) echter 
vermeld :

‘De buitenparkeerplaatsen, de grasperken en de beplantingen gelegen in de 
directe omgeving van het gebouw, zijn gemeenschappelijk.

De mede-eigendom zorgt voor het onderhoud ervan’.
De [mede-eigenaars en de eiseres] beroepen zich daarenboven op een ander 

exemplaar van de basisakte waarin, in hetzelfde hoofdstuk II van het reglement 
van mede-eigendom, afdeling 1, in de beschrijving van het inplantingsplan van 
het gebouw en de directe omgeving, het volgende wordt vermeld :

‘Volgende gemeenschappelijke gedeelten kunnen met name worden onder-
scheiden : […] achttien (18) buitenparkeerplaatsen’.

Die verschillen zijn te verklaren doordat de eerste versie van de basisakte van 
17 februari 1993, waarin was bepaald dat de buitenparkeerplaatsen gemeenschap-
pelijk waren, is gewijzigd.

Niettemin zijn bepaalde bedingen van de op de hypotheekbewaring overge-
schreven basisakte tegenstrijdig, aangezien de buitenparkeerplaatsen tegelijker-
tijd als gemeenschappelijk gedeelte (p. 47) en als privatief gedeelte (p. 15 en 42) 
worden aangemerkt.

Wanneer, in een overeenkomst, een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, moet 
men het veeleer opvatten in de zin waarin het enig gevolg kan hebben (artikel 1157 
van het Burgerlijk Wetboek).

Het hof [van beroep] wijst er allereerst op dat elke verkoopscompromis die de 
[verweerders] overleggen, vermeldt dat de verkoper, in het gebouw van de Rési-
dence Picasso, een appartement verkoopt met een kelder en een ondergrondse 
parkeerplaats.

Nergens wordt melding gemaakt van het feit dat er tegelijkertijd een buiten-
parkeerplaats wordt verkocht ; die plaatsen blijven de eigendom van de project-
ontwikkelaar-verkoper.

Aangezien de basisakte en de koopakten van de appartementen elkaar niet 
tegenspreken, is het vermoeden van (het oude) artikel 577-3 van het Burgerlijk 
Wetboek, luidens hetwelk bij tegenstrijdigheid tussen titels, de gedeelten van 
gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen 
onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn, te dezen niet van 
toepassing.

Om iedere twijfel weg te nemen over de vraag of die parkeerplaatsen al dan niet 
privatieve gedeelten zijn, heeft de instrumenterende notaris op 17 juni 2005 het 
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volgende geschreven aan de vereniging van mede-eigenaars : ‘U zal, na het lezen van 
bladzijde 15, begrijpen wat er tijdens de ondertekening van de akte is gewijzigd. Bij 
het ondertekenen van de basisakte heeft de vennootschap Astrid Property Holdings 
IBV ons immers erop gewezen […] dat de buitenparkeerplaatsen niet waren aange-
merkt als gemeenschappelijke (lees : privatieve) gedeelten maar als privatieve 
(lees : gemeenschappelijke) gedeelten. Dat verklaart dus waarom de akte tijdens 
het lezen ervan werd verbeterd. Zo sommige mede-eigenaars in het bezit zijn van 
een andere tekst, gaat het hoogstwaarschijnlijk om een ontwerpakte en niet om 
een kopie van de ondertekende en naar behoren geregistreerde basisakte’.

Bij die brief waren de bladzijden van de minuut gevoegd met de wijzigingen 
betreffende het privatieve karakter van de buitenparkeerplaatsen.

Uit die brief kan worden afgeleid dat, ten eerste, het stuk waarop de mede-
eigenaars zich beroepen een ontwerpakte is waarmee geen rekening kan worden 
gehouden bij het beantwoorden van de vraag of de buitenparkeerplaatsen priva-
tieve dan wel gemeenschappelijke gedeelten zijn, en, ten tweede, dat ze beschouwd 
moeten worden als privatieve gedeelten (p. 15 en 42 van de basisakte) [en dat er, 
door onachtzaamheid, werd vergeten om punt 8o van bladzijde 47 van de basis-
akte] in overeenstemming te brengen met bladzijde 15.

Uit de minuut van bladzijde 15 van de basisakte blijkt ondubbelzinnig dat de 
achttien buitenparkeerplaatsen zijn geschrapt van de lijst van gemeenschappe-
lijke gedeelten en in handschrift werden toegevoegd aan de privatieve gedeelten.

De verbeteringen van de andere bedingen van de basisakte, met als doel ze 
in overeenstemming te brengen met de wijziging op bladzijde 15, bevestigen op 
ondubbelzinnige wijze dat de buitenparkeerplaatsen privatieve gedeelten zijn en 
dat de projectontwikkelaar ze ook die bestemming heeft willen geven.

De instrumenterende notaris bevestigt dat die verbeteringen zijn aangebracht 
op de dag zelf van het ondertekenen van de basisakte, op 17 februari 1993, zodat de 
door [de eiseres] zeer subsidiair ingestelde vordering tot onderzoek niet ter zake 
dienend lijkt.

In tegenstelling tot wat [de eiseres] beweert, dienden de wijzigingen van de 
basisakte niet door een algemene vergadering te worden goedgekeurd, aangezien 
de enige comparant bij de basisakte de naamloze vennootschap Astrid Property 
Holdings was, die het initiatief heeft genomen om het op te richten gebouw en 
de grond onder een stelsel van mede-eigendom te plaatsen en die de voorwaarden 
daarvan heeft vastgesteld.

De comparante bij de basisakte, de vennootschap Astrid Holdings, wilde die 
parkeerplaatsen dus wel degelijk als privatieve gedeelten aanmerken.

Uit de vergelijking van het geheel van de akten en stukken kan geen enkele 
andere uitlegging worden afgeleid.

Die uitlegging komt overeen met die welke de instrumenterende notaris reeds 
had gegeven in een brief van 11 juni 2004 aan de raadsman van [de verweerster].

De enige basisakte die voor de partijen bindend is – en erga omnes geldt – is 
die van 17 februari 1993, die dezelfde dag is gewijzigd en op 12 maart 1993 is over-
geschreven, en die bepaalt dat de achttien buitenparkeerplaatsen privatieve 
gedeelten zijn.

De [mede-eigenaars en de eiseres] beweren ten onrechte dat die basisakte hen 
niet kan worden tegengeworpen.

De aldus gewijzigde basisakte van 17 februari 1993 werd overgeschreven vóór 
de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomsten die ernaar verwijzen 
(behalve die welke werd gesloten met de heer D. op 10 maart 1993) en kon dus, a 
fortiori, bij het verlijden van de koopakten van de appartementen aan alle eige-
naars worden tegengeworpen.
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Artikel 7 van de wet-Breyne van 9 juli 1971, die van toepassing is op de verkoop 
van de voormelde appartementen, bepaalt echter dat de koopovereenkomsten, 
op straffe van nietigheid, een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte 
basisakte en van het reglement van mede-eigendom moeten bevatten.

De mede-eigenaars kunnen dus niet beweren dat zij bij het verlijden van de 
koopakte een ander exemplaar van de basisakte dan de overgeschreven akte 
hebben ontvangen.

De kopers die een goed in de mede-eigendom van de Résidence Picasso hebben 
gekocht, hebben zodoende ingestemd met de basisakte, waarvan de naar behoren 
overgeschreven authentieke akte de enige akte is die in het contractuele veld 
is getreden en de rechten en verplichtingen van de projectontwikkelaar en de 
kopers vaststelt.

De bewering van de vijf betrokken mede-eigenaars volgens welke het ontwerp 
van basisakte nog met het oog op de verkoop van de appartementen werd verspreid 
na 12 maart 1993, wordt door geen enkel gegeven uit het dossier gestaafd.

Het feit aan van de parkeerplaatsen geen enkel aandeel in onverdeelde mede-
eigendom is verbonden, belet niet dat ze als privatieve gedeelten worden aange-
merkt of dat de oppervlakte van die plaatsen (de grond) een gemeenschappelijk 
goed blijft.

2. Het eigendomsrecht aan de zijde van de [verweerders]

De [mede-eigenaars en de eiseres] voeren aan dat de [verweerders] niet over 
een eigendomsrecht beschikken maar over een recht van genot op een goed dat 
anderen toebehoort, te dezen een grond dat de mede-eigenaars van de Résidence 
Picasso onverdeeld toebehoort.

Ze baseren zich op de basisakte, hoofdstuk II (reglement van mede-eigendom), 
afdeling 1, waarin, in de beschrijving van het inplantingsplan van het gebouw en 
de directe omgeving, de volgende privatieve gedeelten worden opgesomd :

— achttien (18) buitenparkeerplaatsen, met elk :

a) in privatieve en exclusieve eigendom : de ruimte van de parkeerplaats, zoals 
ze op de grond zal worden afgebakend met verflijnen of enig ander markerings-
middel ;

b) in gedwongen mede-eigendom en onverdeeldheid : geen enkel onverdeeld 
aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten, waaronder de grond.

Zij baseren zich ook op een brief van de instrumenterende notaris van 20 april 
2004, waarin hij het volgende toelicht :

‘Het spreekt dus voor zich dat de ruimte van de buitenparkeerplaatsen een 
gemeenschappelijke zaak blijven.

Het belangrijkste recht dat verbonden is aan de eigendom van die parkeer-
plaatsen, dat wil zeggen het recht op het genot van die plaatsen, is daarentegen 
privatief (…).

Het valt echter te betreuren dat er in de opsomming van die tekst gebruik 
is gemaakt van het begrip “ruimte van de parkeerplaatsen” (“assiette 
d’emplacements de parking”). “Afbakening” was als begrip wenselijker geweest, 
aangezien de ruimte (grond) zelf gemeenschappelijk is gebleven’.

In tegenstelling tot wat de [mede-eigenaars en de eiseres] beweren, volgt uit 
de overgeschreven basisakte, hoofdstuk II, afdeling 1, en uit de brief van de 
notaris dat de buitenparkeerplaatsen als privatieve gedeelten moeten worden 
beschouwd.

Het begrip ‘ruimte’ (‘assiette’) moet in dit geval worden begrepen als de afba-
kening van de buitenparkeerplaatsen, met andere woorden de ruimte waarbinnen 
de parkeerplaatsen zich bevinden.

ARREST-2013-9.indb   1806 04/07/14   14:35



N° 447 - 13.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1807

De eigenlijke ruimte van de parkeerplaatsen, dat wil zeggen de grond, het 
bodemoppervlak, blijft een gemeenschappelijk gedeelte.

De grond waarop het gebouw is opgetrokken wordt, naargelang van de verkoop 
van een privatieve kavel, de onverdeelde mede-eigendom van de mede-eigenaars, 
waarbij elke overdracht leidt tot de afstand, door een mede-eigenaar ten voor-
dele van de andere mede-eigenaars, van onroerende rechten van natrekking van 
de aandelen grond en van dezelfde rechten voor al wat geen betrekking heeft op 
de privatieve kavels, met de daarbij horende aandelen in de gemeenschappelijke 
gedeelten van het goed.

Het eigendomsrecht van de buitenparkeerplaatsen werd (tot in 2004) echter niet 
overgedragen en blijft de eigendom van de projectontwikkelaar-verkoper.

De [mede-eigenaars en de eiseres] baseren zich ook tevergeefs op een ander 
fragment uit de brief van de instrumenterende notaris van 20 april 2004, waarin 
hij preciseert dat ‘de bouwmeester het destijds wenselijk heeft geacht het 
eigendomsrecht aan bepaalde beperkingen te onderwerpen, wat verklaart 
waarom de vereniging van mede-eigenaars zeggenschap heeft over het gebruik, 
het onderhoud van en de toegang tot (de parkeerplaatsen)’, om daaruit af te 
leiden dat de projectontwikkelaar de parkeerplaatsen niet in volle eigendom 
heeft willen overdragen aan een derde, wat in dat geval de eigendom zou 
hebben uitgehold.

Hoewel de vennootschap Astrid Property Holdings, die de houder was van het 
eigendomsrecht op de buitenparkeerplaatsen, hierover naar eigen goeddunken 
kan beschikken, kunnen haar — overeenkomstig de basisakte — bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd teneinde de goede verstandhouding binnen de 
mede-eigendom in stand te houden, inzonderheid de zeggenschap van de vereni-
ging van mede-eigenaars over de toegang tot, het gebruik en het onderhoud van 
de parkeerplaatsen rond het gebouw.

Die beperking van het eigendomsrecht belet de projectontwikkelaar evenwel 
niet de litigieuze parkeerplaatsen te verkopen.

De vennootschap Astrid Property Holdings beschikte niet alleen over een 
genotsrecht maar was wel degelijk de eigenaar van die parkeerplaatsen en heeft 
ze rechtsgeldig kunnen verkopen aan [de verweerster], die ze heeft doorverkocht 
[aan de verweerder]”.

Grieven

Het arrest beslist dat de litigieuze parkeerplaatsen de eigendom zijn van de 
verweerders, op grond van een uitgebreide analyse van de basisakte en van de 
door de partijen overgelegde gegevens, en besluit daaruit dat die parkeerplaatsen 
deel uitmaken van de privatieve gedeelten in de basisakte.

Bij de behandeling van de vraag of de verweerders over een eigendomsrecht 
beschikken, preciseert en stelt het arrest met name het volgende vast :

— het begrip “ruimte” (“assiette”) in de basisakte moet worden begrepen als de 
afbakening van de buitenparkeerplaatsen, met andere woorden de ruimte waar-
binnen de parkeerplaatsen zich bevinden,

— de eigenlijke ruimte van de parkeerplaatsen, dat wil zeggen het bodemop-
pervlak, blijft gemeenschappelijk.

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

Derde onderdeel

Het arrest stelt vast dat de verweerders de eigenaars van de litigieuze parkeer-
plaatsen zijn, op grond, enerzijds, dat het begrip “ruimte” (“assiette”) in de basis-
akte begrepen moet worden als “de afbakening van de buitenparkeerplaatsen, 
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met andere woorden de ruimte waarbinnen de parkeerplaatsen zich bevinden” en, 
anderzijds, dat de eigenlijke ruimte van de parkeerplaatsen, dat wil zeggen het 
bodemoppervlak, een gemeenschappelijk gedeelte blijft.

Het arrest erkent zodoende het bestaan van een privatief eigendomsrecht op 
een open ruimte die sommigen toebehoort en die gelegen is boven de grond van 
de parkeerplaatsen die anderen toebehoren.

Een privaat eigendomsrecht op een open ruimte bestaat niet, aangezien de 
eigendom van de grond, krachtens artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek, de 
eigendom van hetgeen op en onder de grond is in zich bevat. De eigenaar van de 
grond is dus de eigenaar van de ruimte die zich boven die grond bevindt.

Hoewel men krachtens de artikelen 553 tot 555 van het Burgerlijk Wetboek in 
bepaalde omstandigheden eigenaar kan zijn van bepaalde onroerende stoffelijke 
goederen op de grond van derden, is een open ruimte geen lichamelijk onroerend 
goed in de zin van de artikelen 517 tot 525 van dat wetboek of van artikel 1 van de 
wet van 10 januari 1824.

Het arrest, dat beslist dat de grond een gemeenschappelijk gedeelte is dat de 
eiseres toebehoort, heeft niet naar recht kunnen beslissen dat de ruimte die zich 
boven die grond bevindt, waarbinnen de parkeerplaatsen zich zouden bevinden, 
aan de verweerders toebehoorde.

Het arrest, dat zijn beslissing met de bekritiseerde redenen verantwoordt, 
schendt de in het middel bedoelde artikelen, met uitzondering van artikel 149 
van de Grondwet. Het miskent meer bepaald :

— het wettelijk begrip eigendomsrecht (artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek) ;

— de begrippen onroerende goederen, en daarenboven ook de begrippen roerende 
goederen (artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) ;

— het begrip en het stelsel van de mede-eigendom, in het bijzonder de 
gedwongen mede-eigendom van gebouwen (artikelen 577-2 en 577-3 van het Burger-
lijk Wetboek ; artikelen 577-4 tot 577-14 betreffende de regeling van de gedwongen 
mede-eigendom, zowel in de versie van vóór de wet van 30 juni 1994 tot wijzi-
ging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de 
mede-eigendom als in de versie van na die wet) ;

— het begrip en het stelsel van het recht van opstal (artikel 1 van de wet van 
10 januari 1824) ;

— en, derhalve, ook het algemeen rechtsbeginsel van de numerus clausus van 
de zakelijke rechten, zoals het met name, en voor zover nodig, is vastgelegd in 
artikel 543 van het Burgerlijk Wetboek en het schendt bijgevolg ook dat artikel, 
daar ze uitsluiten dat er een ander zakelijk recht – te dezen een privatieve 
eigendom – kan worden ingevoerd dan die welke bij wet zijn ingevoerd en toege-
staan, en op een ander soort goederen dan die welke bij wet zijn ingevoerd en 
toegestaan, te dezen een zakelijk recht op een open ruimte in de lucht.

In het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
C.12.0606.F voeren de eisers in het verzoekschrift waarvan een eensluidend 
verklaart afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat 
grond tot voeging.

Cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder nummer 
C.12.0422.F
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Middel

Derde onderdeel

Artikel 552, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
eigendom van de grond de eigendom van hetgeen op en onder de grond 
is in zich bevat en dat de eigenaar, behoudens de in de titel Erfdienst-
baarheden gestelde uitzonderingen, op de grond naar goeddunken mag 
planten en bouwen.

Volgens artikel 553 van hetzelfde wetboek worden alle gebouwen, 
beplantingen en werken op de grond van een erf vermoed door de eige-
naar, op zijn kosten, tot stand te zijn gebracht en hem toe te behoren. 
Krachtens artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van 
opstal kan een zakelijk recht worden toegekend dat bestaat in de 
eigendom van gebouwen, werken of beplantingen op een aan een ander 
toebehorende grond.

Uit de voormelde bepalingen volgt dat een onroerend eigendomsrecht, 
dat niet samenvalt met de eigendom van de grond, alleen betrekking 
kan hebben op gebouwen, werken en beplantingen.

Een open ruimte boven de grond die slechts met verflijnen of enig 
ander markeringsmiddel is afgebakend, kan niet met dergelijke werken 
worden gelijkgesteld.

Het arrest, dat erop wijst dat, enerzijds, “de eigenlijke ruimte van de 
parkeerplaatsen, dat wil zeggen de grond, het bodemoppervlak, blijft 
een gemeenschappelijk gedeelte” en dat, anderzijds, “de buitenpar-
keerplaatsen als privatieve gedeelten moeten worden beschouwd” die 
overeenstemmen met “de ruimte waarbinnen de parkeerplaatsen zich 
bevinden” en die door een grondmarkering zijn afgebakend, oordeelt dat 
het eigendomsrecht op de litigieuze plaatsen die de promotor- zich in de 
basisakte heeft voorbehouden, betrekking heeft, niet op werken, maar 
op een open ruimte die gelegen is boven de grond die de mede-eigenaars 
onverdeeld toebehoort.

Het arrest, dat aan de verweerders een eigendomsrecht toekent dat 
slechts betrekking heeft op een open ruimte die gelegen is boven een grond 
die anderen toebehoort, schendt de voormelde wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De eiseres heeft daarenboven belang erbij dat dit arrest bindend wordt 

verklaard ten aanzien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partijen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven 

onder de nummers C.12.0422.F en C.12.0606.F.
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van G.T., M.B., S.D., B.M. en 

K.H.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.

ARREST-2013-9.indb   1809 04/07/14   14:35



1810 ARRESTEN VAN CASSATIE 16.9.13 - N° 448

Verwerpt het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven 
onder nummer C.12.0606.F.

Houdt de kosten van de twee cassatieberoepen aan en laat de beslis-
sing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

13 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en 
mevr. Grégoire.

N° 448

3o kamer — 16 september 2013
(C.11.0511.F)

1o BorgToCHT. — HuISHuur. — Huur van korTe Duur. — verLengIng. — 
uITwerkIng. — Borg. — omvang.

2o Huur van goeDeren. — HuISHuur. — eInDe (opzeggIng. verLengIng. 
enz.). — Huur van korTe Duur. — verLengIng. — uITwerkIng. — Borg. — 
omvang. 

3o gereCHTSkoSTen. — BurgerLIJke zaken. — proCeDure vóór De 
FeITenreCHTer. — veroorDeLIng Ten gronDe. — gevoLg. — verpLICHTIng van 
De reCHTer. — DraagwIJDTe. 

1o en 2o De verbintenissen van de borg, in het geval bepaald bij artikel 3, § 6, 
vijfde lid, van de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking 
tot de hoofdverblijfplaats in het bijzonder, vervat in artikel 2 van de wet van 
20 februari 1991, dekken, behoudens een beperking van duur bepaald in de 
borgtocht, de verplichtingen van de huur van de hoofdverblijfplaats voor het 
geheel van de volle negen jaar ; de verplichtingen van de borg blijven aldus 
beperkt tot diegene die volgen uit de huurovereenkomst waarvoor zij zijn 
aangegaan, conform artikel 2015 van het Burgerlijk Wetboek  (1). (Art. 3, § 6, 
vijfde lid, wet 20 feb. 1991 ; art. 2015, BW)

3o Aangezien de veroordeling in de kosten, krachtens artikel 1017, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, een juridisch gevolg van de veroordeling ten 
gronde is, staat het aan de rechter in hoger beroep, die het hoger beroep 
ontvankelijk en gegrond verklaart en de beslissing van de eerste rechter 
wijzigt, jegens de appellant en de geïntimeerde de veroordeling uit te spreken 
in de kosten van eerste aanleg zoals zij resulteert uit zijn beslissing ten 
gronde over het geschil (2). (Artt. 1017, eerste lid, en 1068, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek)

(S. T. r.)

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 448.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 9 maart 2011.

Bij beschikking van de eerste voorzitter van 28 augustus 2013 werd de 
zaak verwezen naar de derde kamer.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 28 augustus 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1738, 1740, 2013 en 2015 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 3, § 6, vervat in artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende 

wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur en 
houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de 
hoofdverblijfplaats van de huurder ;

— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Aangevochten beslissing

Het bestreden vonnis stelt vast dat op 17 juni 2004 een huurovereenkomst 
van korte duur (drie jaar) werd gesloten met betrekking tot de hoofdverblijf-
plaats van de huurder tussen, enerzijds, de verweerster, verhuurster en, ander-
zijds, P. C., huurster, en de eiser, in de hoedanigheid van borg van P. C. ; dat bij 
het verstrijken van de huurovereenkomst geen enkele opzegging werd gegeven 
binnen de wettelijke termijn bepaald in artikel 3, § 6, van de Woninghuurwet en 
dat de huurster in het goed is gebleven zonder dat de verweerster zich daar tegen 
verzette ; dat de huurster de huur van de maanden juli, augustus en september 
2008, en het saldo van de lasten van de jaren 2006 en 2007 niet heeft betaald ; dat bij 
door P. C. niet beroepen vonnis, de vrederechter de huurovereenkomst ten laste 
en ten nadele van deze huurster heeft beëindigd en haar veroordeeld heeft tot het 
betalen van 4.235,01 euro achterstallige huur en 1.885,77 euro wederverhuringsver-
goeding. Vervolgens willigt het bestreden vonnis de vordering van de verweerster 
in en veroordeelt het de eiser als borg tot het betalen van de som van 6.120,78 
euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de kosten.

Deze beslissing steunt op alle motieven van het vonnis die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd en in het bijzonder op de volgende motieven :

 “II.2 Wat betreft de toepassing van artikel 1740 van het Burgerlijk Wetboek op 
de verplichting van de borg.

1. De eerste rechter heeft geoordeeld artikel 1740 van het Burgerlijk Wetboek 
te moeten toepassen dat bepaalt dat ‘in het geval van de artikelen 1738 en 1739, de 
verplichtingen van de borgtocht zich niet uitstrekken tot de verplichtingen die 
uit de wederinhuring ontstaan’.

Uitgaande van de vaststelling dat de wanuitvoering door P. C. na de vermoe-
delijke wederinhuring is gebeurd, wijst de eerste rechter de vordering van de 
verweerster tegen de eiser af op grond van die bepaling.
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2.1. Overeenkomstig dat artikel is de borg niet gehouden tot de verplichtingen 
van de huurder in het geval van een stilzwijgende wederinhuring (artikel 1738 van 
het Burgerlijk Wetboek) of, wat hier niet het geval is, indien de huurder zonder 
titel noch recht in het genot gebleven is na het verstrijken van de huurovereen-
komst, niettegenstaande het bestaan van een opzegging die door de verhuurder 
betekend is, waardoor elke stilzwijgende wederinhuring uitgesloten wordt 
(artikel 1739 van het Burgerlijk Wetboek).

De stilzwijgende wederinhuring is het ‘mechanisme waardoor een nieuwe huur-
overeenkomst tot stand komt wanneer, bij het verstrijken van een schriftelijke 
huurovereenkomst van een uitdrukkelijk bepaalde duur, de huurder het goed 
nog betrekt zonder dat de verhuurder zich verzet’. Per definitie is er dus slechts 
sprake van een stilzwijgende wederinhuring wanneer het gaat om een huur-
overeenkomst van uitdrukkelijk bepaalde duur die automatisch eindigt bij het 
verstrijken van de termijn, onafgezien van enige opzegging.

Indien de huurder het goed verder betrekt zonder dat de verhuurder zich verzet, 
komt een nieuwe huurovereenkomst tot stand onder de voorwaarden van de 
vorige huurovereenkomst, met inbegrip van de duur. De wederinhuring staat 
niet gelijk aan het voortzetten van een vorige huurovereenkomst, maar heeft 
integendeel als kenmerk dat de vorige huurovereenkomst wordt beëindigd en een 
nieuwe huurovereenkomst stilzwijgend wordt gesloten.

2.2 Dit bijzonder lot van de borgtocht dat kadert in het algemeen stelsel van de 
huurovereenkomsten van gemeen recht, moet niettemin wijken voor bijzondere 
aanpassingen waarin de wetgever, zoals in dit geval, voor sommige welbepaalde 
soorten huurovereenkomsten heeft voorzien, zoals artikel 3, § 6, van de Woning-
huurwet dat aan het ontbreken van een opzegging of aan het blijven bewonen van 
het goed door de huurder na het verstrijken van de termijn zonder verzet van de 
verhuurder niet de sanctie van stilzwijgende wederinhuring verbindt, maar inte-
gendeel voorziet in een omzetting van de oorspronkelijke huurovereenkomst, die 
wordt ‘geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de 
datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is 
getreden’.

Dat soort huurovereenkomst wordt derhalve nooit verlengd of hernieuwd als 
een nieuwe huurovereenkomst die dezelfde is als de vorige, maar blijft integen-
deel bestaan en wordt door de wet omgezet in een huurovereenkomst van gemeen 
recht van negen jaar. De wet bewerkstelligt niet het uitdoven van de eerste huur-
overeenkomst van korte duur, maar zijn behoud in een andere vorm.

Ten overvloede gaat het hier evenmin om een loutere verlenging waarbij enkel 
de vervaldag opgeschoven wordt zonder andere wijziging, vermits het stelsel van 
de huurovereenkomsten van negen jaar in de plaats treedt van de bijzondere 
regels die van toepassing zijn op de huurovereenkomst van korte duur.

2.3 Hoe dan ook kan er geen stilzwijgende wederinhuring worden ingeroepen 
aangezien de oorspronkelijke huurovereenkomst niet is beëindigd en artikel 1740 
van het Burgerlijk Wetboek bijgevolg niet kan worden toegepast.

II.3 Draagwijdte van de verbintenis van de borg
1. Artikel 2015 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat borgtocht niet wordt 

vermoed ; hij moet uitdrukkelijk zijn aangegaan, en men mag hem niet verder 
uitstrekken dan de perken waarbinnen hij is aangegaan.

Het is dus van belang om het borgtochtbeding strikt uit te leggen, zonder de 
duidelijke verplichtingen die aangegaan zijn door de borg verder uit te strekken.

Te dezen vermeldt de huurovereenkomst onder de naam van de borg dat hij 
‘verklaart zich hoofdelijk en ondeelbaar borg te stellen voor alle verbintenissen 
van de huurster die uit deze huurovereenkomst voortvloeien en hun gevolgen, 
waarvan hij verklaart kennisgenomen te hebben’.
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Een analyse van de huurovereenkomst zal de grenzen van de verplichting van 
de borg helpen afbakenen. (…)

4. Er moet dus worden aangenomen dat de borg zich verbonden heeft op basis 
van een exemplaar met doorhaling van de vermelding van de omzetting van de 
huurovereenkomst van korte duur in een huurovereenkomst van negen jaar bij 
ontstentenis van een opzegging binnen de termijn bepaald bij de wet. Hij voert 
aan dat die schrapping aantoont dat zijn verbintenis strikt beperkt was tot de 
oorspronkelijke drie jaar.

Er moet nochtans worden vastgesteld dat de schrapping van die vermelding, die 
erop neerkomt dat ze uit de overeenkomst verdwijnt, op zich geen enkel juridisch 
gevolg heeft voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst, 
vermits de geschrapte tekst bijna letterlijk een artikel van de Woninghuurwet 
herneemt, waarvan de bepalingen dwingend zijn krachtens haar artikel 12.

Deze doorhaling bij het ondertekenen van de overeenkomst kon dus niet als 
doel hebben om de verhuurster vrij te stellen van haar wettelijke verplich-
ting een opzegging te geven drie maanden voor het verstrijken van de termijn, 
in zoverre geen van de partijen kon afwijken van deze bepaling bij het onder-
tekenen van de overeenkomst. De omzetting van de huurovereenkomst die 
aanvankelijk van korte duur was in een huurovereenkomst van negen jaar bleef 
dus, onder de in de wet bepaalde voorwaarden, een automatisch en verplicht 
gevolg.

Het doet er dus niet toe of die tekst al dan niet in de overeenkomst staat 
die door de borg ondertekend is om toepasselijk te zijn, zoals hij overigens te 
dezen toegepast is, aangezien de huurovereenkomst inderdaad omgezet is bij het 
verstrijken van zijn oorspronkelijke termijn.

De eiser die zich algemeen borg heeft gesteld voor de verplichtingen van de 
huurster die uit de huurovereenkomst voortvloeien ‘en voor hun gevolgen’, 
zonder de contractuele, gerechtelijke of wettelijke gevolgen te onderscheiden, 
kan niet legitiem de schrapping als voorwendsel gebruiken om zijn verbintenis te 
beperken tot de enkele termijn van drie jaar die oorspronkelijk was aangegaan, 
terwijl de omzetting van de huurovereenkomst van drie jaar in een huurovereen-
komst van gemeen recht van negen jaar, bij ontstentenis van een geldige opzeg-
ging, een wettelijk en verplicht gevolg is van een dergelijke overeenkomst, dat 
overigens voorzienbaar en gangbaar is, indien niet zeker”.

Grieven

In zijn appelconclusie voerde de eiser aan dat krachtens artikel 2015 van het 
Burgerlijk Wetboek de toestemming van de borg uitdrukkelijk moet zijn gegeven 
en niet verder mag worden uitgestrekt dan de perken waarbinnen hij is aange-
gaan ; dat “de huurovereenkomst ondertekend was voor een beperkte duur van 
drie jaar die verviel op 30 juni 2007” en “dat de borg niet ervan op de hoogte is 
gebracht dat de partijen een wederinhuring overwogen en beslist hebben ; een 
hernieuwing van de verbintenis van de borg dienaangaande is niet gevraagd”, om 
eruit af te leiden dat hij niet gehouden kon zijn tot de verplichtingen die voort-
vloeien uit de huurovereenkomst na de periode van drie jaar die oorspronkelijk 
was aangegaan.

Hij voerde ook aan dat krachtens artikel 1740 van het Burgerlijk Wetboek, de 
verplichtingen van de borg zich niet uitstrekken tot de verplichtingen die uit de 
wederinhuring ontstaan, om eruit af te leiden dat de verplichtingen die te dezen 
uit de borgtocht voortvloeien niet de schulden van de huurster konden betreffen 
die waren ontstaan uit de wederinhuring na de oorspronkelijk overeengekomen 
vervaldag, de enige termijn die de borg op het ogenblik van het ondertekenen 
kende.
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Eerste onderdeel

Krachtens artikel 3, § 6, eerste lid, van de Woninghuurwet kan, in afwijking 
van § 1, een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de 
huurder schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan 
drie jaar. Krachtens artikel 3, § 6, vijfde lid, van die wet wordt, indien de huurder 
het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, bij ontstentenis van een 
betekende opzegging door een van beide partijen minstens drie maanden voor het 
verstrijken van de overeengekomen duur of ondanks een dergelijke opzegging, 
de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te 
rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte 
duur in werking is getreden.

Uit dit artikel 3, § 6, volgt dat een huurovereenkomst van korte duur niet kan 
worden “geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar” zonder een hande-
ling van de huurder die het goed blijft bewonen terwijl een opzegging gegeven is 
of bij ontstentenis ervan.

Artikel 1738 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat als de huurder, na beëindi-
ging van een schriftelijk gesloten overeenkomst voor een bepaalde duur, het goed 
zonder verzet van de verhuurder verder blijft bewonen, er wederinhuring is tegen 
dezelfde voorwaarden, ook wat de duur betreft.

Artikel 1740 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in het geval van artikel 1738, 
de verplichtingen van de borgtocht zich niet uitstrekken tot de verplichtingen 
die uit de wederinhuring ontstaan.

Deze bepalingen moeten gelezen worden in overeenstemming met de bijzondere 
regels die betrekking hebben op de verschillende soorten huurovereenkomsten.

Indien het gaat om een huurovereenkomst die betrekking heeft op de hoofdver-
blijfplaats van de huurder, moet artikel 1738 van het Burgerlijk Wetboek aldus 
begrepen worden in de zin dat het de hypothese omvat waarin artikel 3, § 6, vijfde 
lid, van de Woninghuurwet wordt toegepast, met dien verstande dat in dat geval 
de huurovereenkomst een duur heeft van negen jaar, te rekenen vanaf de datum 
waarop de aanvankelijke huurovereenkomst in werking is getreden.

Volgens artikel 1740 van het Burgerlijk Wetboek moet men onder “wederinhu-
ring” elke huurovereenkomst verstaan die wordt verlengd na de aanvankelijk 
voorziene duur, ongeacht het juridisch mechanisme waardoor de huurder kan 
blijven in het goed onder de gelding van een huurovereenkomst.

Hoe dan ook, in de veronderstelling dat artikel 1740 van het Burgerlijk 
Wetboek geen betrekking heeft op de hypothese van artikel 3, § 6, vijfde lid, van 
de Woninghuurwet, kan de borgtocht in ieder geval, krachtens artikelen 2013 en 
2015 van het Burgerlijk Wetboek, niet verder gaan dan de perken waarbinnen hij 
is aangegaan. Deze bepaling is van toepassing op alle verbintenissen, inclusief 
deze die voortvloeien uit een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdver-
blijfplaats van de huurder.

De huurder die het goed blijft bewonen, wat leidt tot de toepassing van artikel 3, 
§ 6, vijfde lid, van de Woninghuurwet, strekt de verplichting van de borg verder 
uit, zodat deze, behoudens hij zijn toestemming geeft, enkel gehouden is tot de 
oorspronkelijke schuld, zijnde de schuld die is aangegaan tijdens de aanvankelijk 
overeengekomen duur, met toepassing hetzij van artikel 1740, hetzij van de arti-
kelen 2013 en 2015 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis dat, zonder vast te stellen dat de eiser heeft ingestemd 
met het behoud van de huurster in het goed bij het verstrijken van de aanvan-
kelijk overeengekomen duur van drie jaar, beslist dat de eiser zich borg moet 
stellen voor de verplichtingen van de huurster die ontstaan zijn na de omzet-
ting van de aanvankelijke huurovereenkomst met een duur van drie jaar in een 
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huurovereenkomst van gemeen recht van negen jaar, schendt bijgevolg de arti-
kelen 1738, 1740, 2013 en 2015 van het Burgerlijk Wetboek en 3, § 6, van de Woning-
huurwet van 20 februari 1991.

Tweede onderdeel

Indien de artikelen 1738, 1740, 2015 van het Burgerlijk Wetboek en 3, § 6, vijfde 
lid van de Woninghuurwet moeten uitgelegd worden in de zin dat de borg van een 
huurovereenkomst van korte duur gehouden is tot de verplichtingen van een huur-
overeenkomst die automatisch omgezet is naar een duur van negen jaar als gevolg 
van het behoud van de huurder in het goed bij het verstrijken van de aanvankelijk 
overeengekomen duur, zelfs indien die borg niet verwittigd is en niet heeft toege-
stemd, dan voeren die bepalingen tussen de personen die zich borg stellen voor de 
verplichtingen van een huurder van een hoofdverblijfplaats bij een huurovereen-
komst van korte duur waarbij de huurder daarna het goed is blijven betrekken, 
enerzijds, en de personen die zich borg stellen voor alle andere verplichtingen, 
anderzijds, een verschillende behandeling in die noch objectief noch redelijker-
wijze gerechtvaardigd is, aangezien in de regel de verplichtingen van de borg niet 
verder kunnen uitgestrekt worden zonder zijn toestemming. In deze uitlegging zijn 
deze bepalingen onverenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis dat beslist dat 1. artikel 1740 van het 
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op grond dat het slechts de hypothese 
betreft waarin “er een stilzwijgende wederinhuring is” en dat het bijzonder lot 
van de borg te dezen geregeld wordt door artikel 3, § 6, van de Woninghuurwet 
waarin geen sprake is van “wederinhuring”, “maar, integendeel, een omzettings-
regeling van de oorspronkelijke huurovereenkomst bepaalt” en dat 2. deze omzet-
ting, aangezien zij een wettelijk, verplicht gevolg is bij ontstentenis van een 
geldige opzegging, niet leidt tot een uitstrekking van de verbintenis met borg-
stelling in de zin van artikel 2015 van het Burgerlijk Wetboek, en dat hieruit 
afleidt dat de eiser gehouden is tot alle verplichtingen uit de huurovereenkomst 
na het verstrijken van de aanvankelijk aangegane duur van drie jaar, de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

In dat geval moet aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag gesteld 
worden die is weergegeven in het dictum van het verzoekschrift.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1200 tot 1216 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 19, 23 tot 28, 1020, tweede lid, 1022, vierde lid, en 1068, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955 ;

— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissing

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser hoofdelijk met mevrouw C. tot de 
kosten van eerste aanleg, zijnde de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 594,98 
euro, op grond van al zijn motieven, die hier als volledig weergegeven worden 
beschouwd en in het bijzonder op grond van de volgende motieven :

 “De rechtbank stelt vast dat de veroordeling die oorspronkelijk door de eerste 
rechter is uitgesproken in zijn niet beroepen vonnis van 3 december 2008 betrek-
king heeft op een bedrag van 4.235,01 euro (huurachterstal en lasten) naast de 
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kosten (594,98 euro) en de gerechtelijke interest, alsook op een bedrag van 1.885,77 
euro (wederverhuringsvergoeding).

Hij houdt zijn beslissing aan over het overige deel van de vordering, met name, 
wat betreft de veroordeling tot een bepaalde geldsom, de veroordeling tot even-
tuele huurschade.

De rechtbank merkt enerzijds op dat de vordering tegen de eiser beperkt is 
tot de sommen waartoe mevrouw C. reeds was veroordeeld, zonder dat gevor-
derd wordt een beslissing aan te houden over de huurschadepost waartoe de borg 
ook gehouden zou kunnen zijn en, anderzijds, dat de verweerster zich misrekent 
wanneer zij de hoofdelijke veroordeling van de eiser vraagt tot het bedrag van 
6.220,78 euro, vermits de som van 4.235,01 euro en 1.885,77 euro 6.120,78 euro is.

De eerste rechter had de verweerster veroordeeld tot de kosten van de eiser in 
eerste aanleg, zijnde een rechtsplegingvergoeding ten belope van 650 euro.

Tegen dat deel van het vonnis heeft de verweerster ook hoger beroep ingesteld 
en zij vordert de hoofdelijke veroordeling (van de eiser en mevrouw C.) tot de 
kosten, zonder deze te bepalen, zodat de rechtbank ambtshalve moet oordelen en 
de eiser als volgt veroordelen.

In dit opzicht bepaalt artikel 1020, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
dat de verwijzing in de kosten hoofdelijk wordt uitgesproken indien, zoals 
te dezen, de voornaamste veroordeling zelf de hoofdelijkheid tussen schul-
denaars medebrengt. De wetgever heeft evenwel niets voorzien wanneer de 
veroordeling tot de kosten mogelijk niet identiek is voor de twee in het onge-
lijk gestelde partijen, zoals in dit geval, aangezien de eiser aantoont dat hij 
recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand, maar mevrouw C., immer niet-
verschijnend, geen enkel bewijs daarvoor aanbrengt en zij dus, in theorie, zou 
moeten veroordeeld worden tot de basisvergoedingen bij gebrek aan andere 
beoordeling selementen.

Uit deze dubbele vaststelling, die in dit geval onvermijdelijk lijkt, met name, 
enerzijds, dat de veroordeling tot de kosten hoofdelijk moet worden uitgesproken 
en, anderzijds, dat de in het ongelijk gestelde partij die recht heeft op juridische 
tweedelijnsbijstand slechts kan worden veroordeeld tot het minimum van de rechts-
plegingsvergoeding (behoudens bijzonder gemotiveerde beslissing in de gevallen 
van een kennelijk onredelijke situatie — quod non), moet derhalve afgeleid worden 
dat de rechtsplegingsvergoeding waartoe deze twee partijen hoofdelijk moeten 
worden veroordeeld identiek moet zijn en derhalve teruggebracht moet worden tot 
de kleinste som die een van de twee veroordeelde partijen verschuldigd is.

De rechtbank moet echter te dezen vaststellen dat geen van beide partijen 
hoger beroep heeft ingesteld tegen de eerste beslissing van 3 december 2008 die de 
kosten bepaalt waartoe mevrouw C. eerst alleen is veroordeeld, zodat het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van deze niet betwiste beslissing ons verplicht de 
eiser hoofdelijk te veroordelen met mevrouw C. tot dit bedrag van 594,98 euro, 
niettegenstaande de argumenten die hij uit het voorgaande had kunnen afleiden”.

Grieven

De eiser voerde in zijn appelconclusie aan dat “indien de rechtbank overigens 
subsidiair zou oordelen dat de eiser moet worden veroordeeld en aldus in het 
ongelijk zou worden gesteld, zij moet aannemen dat hij thans geniet van de juri-
dische tweedelijnsbijstand (in het kader van een schuldbemiddelingsprocedure 
zoals, overigens, mevrouw C.) en dat hij zodoende slechts gehouden kan zijn tot 
de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het minimum (artikel 1022, vierde lid 
van het Gerechtelijk Wetboek)”.

Krachtens artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek heeft het vonnis van de 
vrederechter van het kanton Nijvel van 3 december 2008 enkel de rechtsvordering 
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van de verweerster tegen mevrouw C. onttrokken aan deze rechter. Het gezag 
van gewijsde van deze beslissing in de zin van de artikelen 19 en 23 tot 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek had slechts betrekking op de veroordelingen die uitge-
sproken zijn tegen deze partij.

Uit die bepalingen volgt niet, evenmin als uit de artikelen 1200 tot 1216 van het 
Burgerlijk Wetboek die de hoofdelijke veroordelingen regelen of uit artikel 1020, 
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek dat de kosten in geval van een hoof-
delijke hoofdveroordeling regelt, dat de appelrechter bij wie het hoger beroep 
aanhangig is van de schuldeiser tegen een latere beslissing over de rechtsvorde-
ring van de schuldeiser tegen een andere medeschuldenaar, indien een beslissing 
die niet voorgelegd is aan het appelgerecht een veroordeling uitspreekt in hoofd-
zaak en tot de kosten tegen één van de partijen die gehouden is tot eenzelfde 
schuld, de rechtsplegingsvergoeding van eerste aanleg zou moeten begroten op 
het bedrag dat reeds bepaald was in het eerste vonnis.

Er volgt integendeel, zowel uit artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek als uit artikel 6.1 van het EVRM en uit het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging, dat de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
waarbij het hoger beroep van de verweerster tegen het vonnis van de vrederechter 
van Nijvel van 24 februari 2010 dat haar rechtsvordering tegen de eiser had afge-
wezen aanhangig was, moest oordelen over het geschil in zijn geheel tussen deze 
twee partijen, met inbegrip van de veroordeling tot de kosten en de rechtsple-
gingsvergoeding en, overeenkomstig artikel 1022, vierde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, aangezien zij vaststelt dat de eiser juridische tweedelijnsbijstand 
geniet en de situatie niet kennelijk onredelijk is, het bedrag van de door de eiser 
verschuldigde rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg op het minimum diende 
te bepalen.

Het beroepen vonnis dat beslist dat het de rechtsplegingsvergoeding niet op het 
minimum kan vastleggen op grond dat de veroordeling tot de kosten hoofdelijk 
moet worden uitgesproken en dat het bedrag definitief vastgesteld is door het 
vonnis van 3 december 2008 tegen mevrouw C. alleen, schendt alle in het middel 
aangewezen wetsbepalingen en miskent het aangewezen algemeen rechtsbeginsel.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Artikel 3, § 6, vijfde lid, van de bijzondere regels betreffende de huur-
overeenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de 
huurder, vervat in artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, bepaalt dat 
bij ontstentenis van een tijdig berekende opzegging of indien de huurder 
het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, de huurover-
eenkomst afgesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie 
jaar, geacht wordt te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te 
rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van 
korte duur in werking is getreden en zij derhalve is onderworpen aan de 
paragrafen 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voor-
waarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk afge-
sloten huurovereenkomst van korte duur.

Overeenkomstig artikel 2015 Burgerlijk Wetboek mag men borgtocht 
niet verder uitstrekken dan de perken waarbinnen hij is aangegaan.
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Behoudens een beperking van de duur bepaald in de borgtocht, 
dekken de verplichtingen van de borg, in het geval bepaald bij voormeld 
artikel 3, § 6, vijfde lid, de verplichtingen die voortvloeien uit de huur-
overeenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats voor het geheel 
van de negenjarige duur.

De verplichtingen van de borg blijven zodoende beperkt tot de verplich-
tingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst waarvoor zij aange-
gaan zijn, in overeenstemming met artikel 2015 Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser zich borg gesteld heeft voor 
de verplichtingen van de huurster krachtens een huurovereenkomst met 
betrekking tot de hoofdverblijfplaats, aanvankelijk gesloten voor een 
“korte duur” en “omgezet in een huurovereenkomst van gemeen recht 
van negen jaar”, “[omdat] de huurster het goed bewoonde zonder verzet 
van de verhuurster” na het verstrijken van de aanvankelijk overeenge-
komen duur, en dat de huurovereenkomst is geëindigd binnen de negen 
jaar te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereen-
komst van korte duur in werking is getreden.

Het beslist niet-bekritiseerd dat de eiser “zich algemeen borg heeft 
gesteld voor de verplichtingen van de huurster uit de huurovereenkomst 
‘en voor hun gevolgen’, zonder de contractuele, gerechtelijke of wette-
lijke gevolgen te onderscheiden” en overweegt dat “de omzetting van de 
huurovereenkomst van drie jaar in een huurovereenkomst van gemeen 
recht van negen jaar, bij ontstentenis van een geldige opzegging, een 
wettelijk en verplicht gevolg is, dat overigens voorzienbaar en gangbaar 
is, indien niet zeker” van een dergelijke huurovereenkomst.

Het bestreden vonnis verantwoordt met die redenen wettig zijn beslis-
sing de eiser te veroordelen “tot beloop van de door de eerste rechter 
uitgesproken veroordelingen tegen de huurster”, niet enkel voor de 
aanvankelijk overeengekomen korte duur, maar ook voor de gehele 
duur van de huurovereenkomst.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Uit het antwoord op het eerste onderdeel van dit middel volgt dat, 
door de eiser te veroordelen borg te staan voor alle verplichtingen van 
de huurster van de litigieuze huurovereenkomst met betrekking tot de 
hoofdverblijfplaats voor de gehele duur van die huurovereenkomst, het 
bestreden vonnis de verplichtingen van de borg niet verder uitstrekt 
zonder zijn toestemming.

De door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag, die het tegendeel 
veronderstelt, moet niet gesteld worden aan het Grondwettelijk Hof, 
vermits ze zonder belang is voor de oplossing van het geschil.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Overeenkomstig artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek maakt 
hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te 
doen het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
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Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder 
eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de 
kosten, tenzij bijzondere wetten anders bepalen.

Aangezien de veroordeling tot de kosten krachtens deze bepaling een 
juridisch gevolg is van de veroordeling ten gronde, dient de appelrechter, 
die het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaart en de beslissing 
van de eerste rechter wijzigt, tussen de appellant en de geïntimeerde de 
veroordeling tot de kosten van de eerste aanleg uit te spreken, zoals die 
uit zijn beslissing over de grond van de zaak volgt.

Wanneer de door zijn beslissing in het ongelijk gestelde partij tweede-
lijns juridische bijstand geniet, legt de appelrechter de rechtsplegings-
vergoeding vast, overeenkomstig artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk 
Wetboek, op het door de Koning vastgestelde minimum, tenzij in geval 
van een kennelijk onredelijke situatie.

Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster 
ontvankelijk en willigt, met gedeeltelijke wijziging van het vonnis van 
de eerste rechter, de vordering tegen de eiser helemaal in en veroordeelt 
hem tot de kosten.

Met betrekking tot de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg, stelt 
het bestreden vonnis vast dat de verweerder (lees : de eiser) tweedelijns 
juridische bijstand geniet en dat het verminderen van de vergoeding tot 
het door de Koning vastgestelde minimum niet onredelijk is. Desalniet-
temin gelet op de hoofdelijke veroordeling van de verweerder (lees : de 
eiser) en de huurster van een hoofdverblijfplaats en het feit dat deze 
laatste dit hoger bedrag verschuldigd is, veroordeelt het de verweerder 
(lees : de eiser) tot het betalen van een hoger bedrag.

Aldus schendt het de voormelde bepalingen.
Het middel is gegrond.

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

het betalen aan de verweerster van het bedrag van 594,98 euro als kosten 
voor de eerste aanleg.

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 

feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Brussel, rechtszitting houdende in hoger beroep.

16 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Delange. — Andersluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.
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N° 449

3o kamer — 16 september 2013
(C.12.0032.F)

1o weTTen. DeCreTen. orDonnanTIeS. BeSLuITen. — werkIng In 
De TIJD en In De ruImTe. — werkIng In De TIJD. — overeenkomST. — 
nIeuwe weT. — ToepaSSIng. — DraagwIJDTe.

2o reCHTBanken. — BurgerLIJke zaken. — aLgemeen. — arTIkeL 747, 
§§ 1 en 2 van HeT gereCHTeLIJk weTBoek. — proCeDurekaLenDer. — LaaTSTe 
ConCLuSIe. — nIeuwe vorDerIng. — reCHT van verDeDIgIng. — LoyaLe HanDeL-
wIJze. — SanCTIe. — weren van ConCLuSIe. — reCHTSmaCHT van De reCHTer. 

3o reCHT van verDeDIgIng. — BurgerLIJke zaken. — arTIkeL 747, 
§§ 1 en 2 van HeT gereCHTeLIJk weTBoek. — proCeDurekaLenDer. — LaaTSTe 
ConCLuSIe. — nIeuwe vorDerIng. — LoyaLe HanDeLwIJze. — SanCTIe. — weren 
van ConCLuSIe. — reCHTSmaCHT van De reCHTer. 

1o Een nieuwe wet wordt in de regel niet enkel toegepast op situaties die 
ontstaan vanaf haar inwerkingtreding maar ook op de gevolgen in de 
toekomst van situaties die onder de werking van de vroegere wet ontstaan 
zijn en zich onder de nieuwe wet voordoen of voortduren, voor zover er geen 
afbreuk wordt gedaan aan de reeds definitief vastgestelde rechten ; bij over-
eenkomsten blijft echter de oude wet toepasselijk tenzij de nieuwe wet van 
openbare orde of van dwingend recht is, of als zij uitdrukkelijk de toepas-
sing op de lopende overeenkomsten bepaalt  (1).

2o en 3o Hoewel de rechter, op vraag van een partij, een deloyale handel-
wijze die het recht van verdediging aantast, mag bestraffen en om die reden 
een conclusie uit het debat mag weren, handelt de partij die in de laatste 
conclusie van de procedurekalender een vordering instelt, overeenkomstig 
voornoemd artikel 747, §§ 1 en 2, niet noodzakelijk deloyaal.

(aLLIanTz BeLgIum n.v. T. k. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 6 september 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 31 juli 2013 naar 
de derde kamer verwezen.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt :

  (1)  Cass. 18 maart 2011, AR C.10.0015.N, AC 2011, nr. 212.
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Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2, 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 12 en 23 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discrimi-
natie tussen vrouwen en mannen ;

— artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen ;

— algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten en regel-
gevende besluiten.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt, enerzijds vast dat de eerste verweerster sinds 14 maart 1983 
tewerkgesteld was bij de vennootschap Phoenix Works, in wiens rechten de 
tweede verweerster getreden is, en aangesloten was bij een groepsverzekering 
van het type “invaliditeit” die de vennootschap Phoenix Works bij de eiseres had 
afgesloten en luidens welke “de prestaties uiterlijk tot de maand van de 60ste 
verjaardag van een vrouwelijke verzekerde of uiterlijk tot de maand van de 65ste 
verjaardag van een mannelijke verzekerde worden betaald” (artikel 6) en merkt 
anderzijds op dat “de eerste verweerster, als gevolg van een arbeidsongeval op 
26 september 1991 door haar arbeidsongevallenverzekeraar, en door de eiseres, 
vergoed werd voor een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 50 pct.”, 
Het arrest dat vaststelt dat artikel 6 van de voornoemde groepsverzekeringsover-
eenkomst nietig is omdat het strijdig is met artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 
ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, zegt vervolgens 
voor recht dat “de eiseres aan de eerste verweerster een vergoeding uit overeen-
komst moet betalen tot de maand van haar 65ste verjaardag en veroordeelt haar 
bijgevolg om, enerzijds, aan de eerste verweerster de maandelijkse schijven te 
betalen berekend vanaf 1 augustus 2010 tot de dag van het arrest, vermeerderd 
met de verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet vanaf elke datum van het 
respectievelijk verschuldigde, en, anderzijds, 650 euro morele schadevergoeding 
vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 1 augustus 2010”.

Het steunt zijn beslissing op de motieven die op de pagina’s 5 tot 7 zijn weerge-
geven en inzonderheid op de volgende overwegingen :

 “De eerste verweerster voert de wet aan van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
discriminatie tussen vrouwen en mannen, de zogeheten ‘Genderwet’, die discri-
minatie op grond van geslacht verbiedt.

Die wet is van toepassing op alle personen, zowel in de openbare als in de private 
sector, inzonderheid op het vlak van aanvullende regelingen voor sociale zeker-
heid, hetzij regelingen die tot doel hebben aan de werknemers of zelfstandigen uit 
een onderneming, een groep ondernemingen, een tak van de economie of een één of 
meer bedrijfstakken omvattende sector, prestaties te verstrekken in aanvulling op 
de prestaties uit hoofde van de wettelijke regelingen op het gebied van de sociale 
zekerheid of in de plaats daarvan (de artikelen 5, 16o, en 6, van de Genderwet).

De litigieuze overeenkomst valt binnen die definitie – de rente die de maat-
schappij betaald heeft is een aanvulling op de vergoeding die de arbeidsongeval-
lenverzekering verschuldigd is.

Het non-discriminatiebeginsel heeft ook betrekking op de duur en het behoud 
van het recht op prestaties. 

Artikel 12 van de wet van 10 mei 2007, dat in werking is getreden op 9 juni 2007, 
bepaalt dat een direct onderscheid op grond van geslacht, in de in artikel 6, § 1, 
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4o, bedoelde materies, hetzij de aanvullende regelingen van sociale zekerheid, en 
onverminderd paragraaf 2 van dit artikel en de artikelen 16, 17 en 18, een directe 
discriminatie vormt.

Volgens artikel 12, § 2, van de wet ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, vormt een direct onderscheid op grond van leeftijd weliswaar geen 
discriminatie, mits het niet leidt tot discriminatie op grond van geslacht (het hof 
van beroep kan zich niet aansluiten bij de uitlegging van de eiseres […] die stelt 
dat ‘de wetgever een aanpassing aanvaardt van de sociale prestaties in functie 
van de leeftijd en de mogelijke weerslag daarvan op het verzekerde risico ; die 
discriminatie op grond van leeftijd mag echter niet uitsluitend in functie van een 
verschillend geslacht zijn’). Er is, te dezen, wel degelijk discriminatie op grond 
van het geslacht aangezien artikel 6 van de overeenkomst een verschillende leef-
tijdsgrens oplegt al naargelang de verzekerde een man of een vrouw is, zodat de 
Genderwet van toepassing is. Het maakt weinig uit of het onderscheid op grond 
van leeftijd naast die discriminatie op grond van het geslacht, ook steunt op een 
element als de duur van de loopbaan van de loontrekkende vrouwen. 

Er moet worden nagegaan of de bepaling van artikel 6 van de overeenkomst, 
die de maatschappij heeft uitgevoerd tot juli 2010 op grond dat de eerste verweer-
ster de door die bepaling vastgelegde leeftijd had bereikt, overeenstemt met de 
bepalingen van de Genderwet, die van openbare orde is en bijgevolg op de lopende 
overeenkomsten van toepassing is, ten minste voor hun toekomstige gevolgen. 
De werkgever heeft de litigieuze overeenkomst weliswaar in november 1994 beëin-
digd, maar de eiseres bleef gebonden door die overeenkomst die bij de inwerking-
treding van artikel 12 van de Genderwet nog steeds uitwerking had ten aanzien 
van de eerste verweerster ; de eiseres is trouwens tot juli 2010 blijven storten.

Artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 bepaalt dus dat voor de in artikel 6, § 1, 4o, 
bedoelde materies, dit zijn de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, en 
onverminderd paragraaf 2 van dit artikel en de artikelen 16, 17 en 18, een direct 
onderscheid op grond van geslacht een directe discriminatie vormt.

Te dezen maakt artikel 6 van de overeenkomst een onderscheid op grond van 
het geslacht ; dat onderscheid valt niet onder paragraaf 2 van artikel 12 van de 
wet – onderscheid op grond van levensverwachting ; de litigieuze overeenkomst 
die een vergoeding toekent tot de leeftijd van 60 jaar voor vrouwen en 65 jaar 
voor mannen houdt geen rekening met de langere levensduur van vrouwen – 
noch onder de artikelen 16 (maatregel van positieve actie), 17 (zwangerschap en 
moederschap) en 18 (onderscheid opgelegd door een wet) van de wet. 

Daaruit volgt dat het door artikel 6 van de overeenkomst ingevoerde onder-
scheid een discriminatie vormt in de zin van de wet. 

Die bepaling is in zoverre, absoluut nietig en impliceert een gelijkschakeling 
met de categorie van bevoorrechte personen, zodat de eerste verweerster recht 
heeft op prestaties tot de maand van haar 65ste verjaardag. (…)

De vordering tot veroordeling van de maatschappij tot betaling van 650 euro 
morele schadevergoeding is gegrond (artikel 23 van de Genderwet).

De maatschappij voert het wederkerig karakter van de verzekeringsovereen-
komst aan. 

Op die grond voert zij aan dat ze, bij leven van de eiseres, vijf bijkomende jaren 
zou moeten betalen, terwijl het risico en de te betalen premies niet op die basis 
berekend werden, hetgeen het contractuele evenwicht verbreekt.

De begunstigde van de overeenkomst is niet de werkgever verzekeringnemer 
maar de eerste verweerster en als dusdanig is het probleem haar vreemd.

Zij voert ook aan dat de overeenkomst in november 1994 beëindigd werd zodat 
vanaf die datum geen enkele eenzijdige wijziging meer mogelijk was.

ARREST-2013-9.indb   1822 04/07/14   14:35



N° 449 - 16.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1823

Dat doet er weinig toe ; het beginsel van non-discriminatie is van openbare 
orde ; het betreft een fundamenteel recht dat de inrichting van de maatschappij 
aanbelangt ; de nietigheid is absoluut, gelet op het belang van de regel die de 
nietigheid wil beschermen ; de wet van 10 mei 2007 is van toepassing op de huidige 
gevolgen van de overeenkomst waarvan de eerste verweerster de begunstigde 
is, niettegenstaande de verzekeringnemer, te weten de werkgever, en de maat-
schappij de overeenkomst beëindigd hebben”.

Grieven

De wet van 10 mei 2007, die met name inzake aanvullende regelingen voor 
sociale zekerheid elk onderscheid verbiedt op grond van het geslacht (artikel 
12, § 1) raakt de openbare orde en bestraft met absolute nietigheid de bedingen 
en akten die indruisen tegen het verbod op discriminatie (artikel 20). Zij is in 
werking getreden op de tiende dag na haar bekendmaking in het Belgisch Staats-
blad (artikel 4 van de wet van 31 mei 1961).

Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbe-
ginsel bedoeld in de aanhef van het middel, is een nieuwe wet in de regel niet 
alleen van toepassing op situaties die ontstaan zijn na de inwerkingtreding ervan 
maar ook op de toekomstige gevolgen van situaties die onder de werking van de 
vroegere wet zijn ontstaan en die zich onder de nieuwe wet voordoen of blijven 
voortbestaan, voor zover zodoende geen afbreuk wordt gedaan aan reeds defini-
tief vastgestelde rechten. 

Bij overeenkomsten blijft de oude wet in de regel toepasselijk, behalve als de 
nieuwe wet van openbare orde of dwingend recht is.

In dat geval is de nieuwe wet van toepassing op de toekomstige gevolgen van de 
lopende overeenkomsten maar niet op de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet definitief vastgestelde rechten, inzonderheid wanneer die rechten 
voortvloeien uit een overeenkomst die geëindigd is vóór de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet (de artikelen 2, 6, 1131, 1133 en 1134, eerste lid, en het algemeen 
rechtsbeginsel bedoeld in de aanhef van het middel).

Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de eiseres het recht op een inva-
liditeitsrente tot de maand van haar zestigste verjaardag heeft verworven ten 
gevolge van een arbeidsongeval in 1991 en krachtens een groepsverzekeringsover-
eenkomst die haar werkgever met de eiseres in 1975 heeft gesloten en in 1994 is 
beëindigd. 

Het arrest dat aldus vaststelt dat het recht uit overeenkomst van de eerste 
verweerster in 1991 was vastgesteld krachtens een groepsverzekeringsovereen-
komst die was ontstaan en beëindigd vóór de inwerkingtreding van de wet van 
10 mei 2007, kon niet wettig beslissen dat de rente, omdat die wet van openbare orde 
is, tot haar 65ste verjaardag moest worden betaald en bijgevolg evenmin de eiseres 
veroordelen tot een morele schadevergoeding van 650 euro op grond van artikel 23 
van de wet van 10 mei 2007 (schending van de artikelen 2, 6, 1131, 1133 en 1134, eerste 
lid,, van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
bedoeld in de aanhef van het middel, en, voor zoveel nodig, schending van de arti-
kelen 12 en 23 van de wet van 10 mei 2007 en 4 van de wet van 31 mei 1961).

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;

— de artikelen 744, 747, 748, 748bis, 807, 809 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek ;

— het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging ;

— het algemeen rechtsbeginsel van verbod van rechtsmisbruik.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest weert de door de eiseres neergelegde aanvullende en synthesecon-
clusie van 9 februari 2011 uit het debat in zoverre zij de veroordeling van de 
tweede verweerster vordert om de bijkomende financiële last te dragen van het 
eventueel bijkomende kapitaal dat aan de eerste verweerster verschuldigd is en 
de eiseres dus een bedrag te betalen dat overeenstemt met de hogere premies die 
zij had moeten betalen om voldoende kapitaal op te bouwen om aan de eerste 
verweerster de dekking van haar rente tot de leeftijd van 65 jaar te verzekeren. 
Die beslissing steunt op de volgende gronden :

 “Op de rechtszitting van 26 april 2011 heeft de tweede verweerster gevraagd de 
conclusie te weren die de eiseres op 9 februari 2011 heeft neergelegd in zoverre die 
partij haar veroordeling vraagt tot het dragen van de bijkomende financiële last, 
op grond dat die veroordeling niet in voorgaande conclusies was gevorderd. 

De eiseres heeft de tweede verweerster inderdaad in hoger beroep gedagvaard 
tot bindendverklaring van het arrest en vraagt pas in haar aanvullende- en 
syntheseconclusie van 9 februari 2011 dat voor recht wordt gezegd dat ‘het even-
tueel bijkomende kapitaal dat aan de eerste verweerster verschuldigd is, volledig 
ten laste moet blijven van de tweede verweerster die in de rechten en plichten 
is getreden van de vroegere werkgever van de eerste verweerster ; dat de tweede 
verweerster de bijkomende financiële last moet dragen en dus aan de eiseres 
een bedrag moet betalen dat overeenstemt met de hogere premies die dienden te 
worden betaald om voldoende kapitaal op te bouwen om aan de eerste verweer-
ster de dekking van een rente — van een ongewijzigd nominaal bedrag — te verze-
keren tot de leeftijd van 65 jaar’.

De eerbiediging van het recht van verdediging vereist dat die vordering, aldus 
verwoord in de conclusie van 9 februari 2011, uit het debat wordt geweerd, vermits 
de tweede verweerster hierop niet kon antwoorden, aangezien haar bij beschik-
king van het hof van beroep van 22 maart 2010 op grond van 747 van het Gerech-
telijk Wetboek werd toegestaan, een aanvullende syntheseconclusie in te dienen 
uiterlijk op 15 december 2010, terwijl de eiseres zulk een conclusie uiterlijk op 
15 februari 2011 mocht indienen”.

Grieven

Enerzijds moeten de conclusies de middelen en de eisen van de partijen uiteen-
zetten (artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek). Anderzijds kunnen de partijen, 
binnen de begrenzingen van de wet, nieuwe tussenvorderingen instellen bij 
conclusies die ter griffie worden neergelegd (artikel 807 en 808 van het Gerechte-
lijk Wetboek).

Ten slotte volgt, noch uit artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek, noch uit 
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, 
dat een verwerende partij die als laatste mag concluderen, geen nieuwe tussen-
vordering mag opnemen, in haar laatste syntheseconclusie, die binnen de gestelde 
termijn ter griffie is neergelegd, (artikel 748bis van het Gerechtelijk Wetboek) 
noch nieuwe middelen mag aanvoeren.

Want in dat geval mag de andere partij, met toepassing van artikel 748, § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, in combinatie met het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbiediging van het recht van verdediging, om een nieuwe conclusietermijn 
verzoeken of ervoor kiezen zich mondeling te verdedigen.

Een uitzondering op die beginselen die in de regel in hoger beroep van toepas-
sing zijn (artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek), is weliswaar mogelijk als, 
wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak, de vertraging bij het instellen 
van een nieuwe tussenvordering concreet het recht van verdediging schaadt van 
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de partij waartegen zij gericht is (algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging 
van het recht van verdediging) of nog, in geval van rechtsmisbruik (algemeen 
rechtsbeginsel van verbod van rechtsmisbruik), maar dan moet de rechter, die de 
volledige of gedeeltelijke conclusie van een partij weert, het bestaan vaststellen 
van een dergelijke concrete inbreuk op het recht van verdediging of van een 
dergelijk misbruik. 

Het arrest dat vaststelt dat de eiseres haar laatste conclusie op 9 februari 2011 
heeft neergelegd, vóór het verstrijken van de termijn waarover zij beschikte, 
mocht de tussenvordering van de eiseres in een regelmatig neergelegde conclusie 
niet weren louter op grond dat het recht van verdediging moet worden geëerbie-
digd, daar de tweede verweerster “deze niet kon beantwoorden”.

Aldus schendt het arrest alle bepalingen bedoeld in het middel en inzonder-
heid de artikelen 744, 747, 748bis, 807 en 809 van het Gerechtelijk Wetboek, aange-
zien geen enkele van die wetsbepalingen verbiedt een nieuwe tussenvordering in 
te stellen in een regelmatig neergelegde conclusie conform de kalender van de 
rechtspleging.

Het oordeelt overigens ten onrechte dat de tweede verweerster het recht ontzegd 
was over die vordering te concluderen aangezien zij krachtens artikel 748 van 
het Gerechtelijk Wetboek, in combinatie met het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbiediging van het recht van verdediging, een conclusietermijn kon vragen 
(schending van voornoemd artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek en misken-
ning van voornoemd algemeen rechtsbeginsel).

Het arrest dat nalaat in zijn redenen aan te geven waarom het recht van 
verdediging van de tweede verweerster daadwerkelijk zou zijn miskend wegens 
de bijzondere omstandigheden van de zaak of waarom de eiseres haar recht zou 
hebben misbruikt om een nieuwe tussenvordering in te stellen in haar laatste 
conclusie, staat het Hof althans niet toe zijn wettelijk toezicht uit te oefenen en 
is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Een nieuwe wet wordt in de regel niet enkel toegepast op situaties 
die ontstaan vanaf haar inwerkingtreding maar ook op de toekom-
stige gevolgen van situaties die onder de werking van de vroegere wet 
ontstaan zijn die zich onder de nieuwe wet voordoen of voortduren, voor 
zover er geen afbreuk wordt gedaan aan reeds definitief vastgestelde 
rechten. 

Bij overeenkomsten blijft echter de oude wet toepasselijk, behalve als 
de nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is, of als zij 
uitdrukkelijk bepaalt op de lopende overeenkomsten van toepassing te 
zijn.

In de regel verbiedt de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discri-
minatie tussen vrouwen en mannen, bij de artikelen 12, § 1, en 19, het 
onderscheid op grond van geslacht, inzonderheid, volgens artikel 6, § 1, 
4o, en § 3, met betrekking tot de voorwaarden inzake duur en behoud van 
het recht op prestaties in de aanvullende regelingen voor sociale zeker-
heid. 

Die wet is op 9 juni 2007 in werking getreden.
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Het arrest stelt vast dat : 
— de eerste verweerster ten gevolge van een arbeidsongeval in 1991 

uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen krachtens 
een groepsverzekeringsovereenkomst gesloten tussen een verzekeraar, 
die door de eiseres is opgevolgd, en haar werkgever in wiens rechten en 
plichten de tweede verweerster is getreden ;

— artikel 6 van die overeenkomst bepaalt dat “de prestaties uiterlijk 
tot de maand van de 60ste verjaardag van een vrouwelijke verzekerde of 
uiterlijk tot de maand van de 65ste verjaardag van een mannelijke verze-
kerde moeten worden betaald” ;

— de groepsverzekeringsovereenkomst in 1994 eindigde en de eiseres de 
uitkeringen is blijven betalen en heeft beslist dat te doen tot de zestigste 
verjaardag van de eerste verweerster, in juli 2010 ;

— laatstgenoemde de eiseres in 2008 heeft gedagvaard tot het betalen 
van uitkeringen tot haar vijfenzestigste verjaardag, in juli 2015 ; 

— het arrest dat het vonnis van de eerste rechter bevestigt, op die 
vordering ingaat, met toepassing van de bepalingen van de voornoemde 
wet van 10 mei 2007.

Het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, vastgelegd 
door de verzekeraar ten voordele van de eerste verweerster, is een 
gevolg van de groepsverzekeringsovereenkomst dat voortduurt onder de 
gelding van de wet van 10 mei 2007 niettegenstaande de overeenkomst in 
1994 is beëindigd.

Het arrest dat de bepalingen van die wet, die van openbare orde zijn, 
op dat recht toepast, schendt niet de wettelijke bepalingen en miskent 
niet het algemeen rechtsbeginsel aangevoerd in het middel. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Overeenkomstig artikel 744, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, moeten 
de conclusies uitdrukkelijk de eisen van de partijen uiteenzetten. 

Krachtens artikel 747, § 1 en § 2, van dat wetboek, worden de conclusie-
termijnen bij beschikking bepaald. 

Hoewel de rechter, op vraag van een partij, een deloyale handelwijze 
die het recht van verdediging aantast mag bestraffen en op die grond 
een conclusie uit het debat mag weren, stelt de partij die een vorde-
ring instelt in de laatste conclusie van de, overeenkomstig voornoemd 
artikel 747, § 1 en § 2, bepaalde procedurekalender, niet noodzakelijk een 
dergelijke deloyale handeling.

Het arrest dat “om het recht van verdediging te eerbiedigen” de aanvul-
lende syntheseconclusie van de eiseres weert “in zoverre die partij bij 
die conclusie de veroordeling vordert van de tweede verweerster tot 
het dragen van de bijkomende financiële lasten”, louter op grond dat 
de beschikking van instaatstelling, verleend op grond van artikel 747 
Gerechtelijk Wetboek, de tweede verweerster niet meer toestond een 
conclusie neer te leggen in antwoord op de voornoemde conclusie van de 
eiseres, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 

Het middel is in zoverre gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de door de eiseres op 

9 februari 2011 neergelegde conclusie weert voor zover die partij daarin 
de veroordeling van de tweede verweerster vordert, en het uitspraak 
doet over de kosten van die partijen.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten van de eerste verweerster en 

houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over.

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

16 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers, mevr. Ooster-
bosch en de heer Verbist.

N° 450

3o kamer — 16 september 2013
(S.07.0031.F)

1o europeSe unIe. — aLLerLeI. — overgang van onDernemIngen kraCH-
TenS overeenkomST. — rICHTLIJn 2001/23/eg van De raaD van 12 maarT 2001. — 
CoLLeCTIeve arBeIDSovereenkomST nr. 32bis. — uITLeggIng. — reCHTSmaCHT 
van De reCHTer.

2o weTTen. DeCreTen. orDonnanTIeS. BeSLuITen. — uITLeggIng. 
— overgang van onDernemIngen kraCHTenS overeenkomST. — CoLLeCTIeve 
arBeIDSovereenkomST nr. 32bis. — rICHTLIJn 2001/23/eg van De raaD van 
12 maarT 2001. — reCHTSmaCHT van De reCHTer.

3o reCHTBanken. — BurgerLIJke zaken. — aLgemeen. — overgang 
van onDernemIngen kraCHTenS overeenkomST. — CoLLeCTIeve arBeIDSover-
eenkomST nr. 32bis. — rICHTLIJn 2001/23/eg van De raaD van 12 maarT 2001. 
— uITLeggIng. — reCHTSmaCHT van De reCHTer.

4o CoLLeCTIeve arBeIDSovereenkomST. — CoLLeCTIeve arBeIDSover-
eenkomST nr. 32bis. — rICHTLIJn 2001/23/eg van De raaD van 12 maarT 2001. — 
overgang van onDernemIngen kraCHTenS overeenkomST. — opeenvoLgenDe 
overeenkomSTen –overeenkomSTen geSLoTen TuSSen De vervreemDer en De 
verkrIJger meT een anDere zeLFDe perSoon. — uITwerkIngen. 

5o arBeIDSovereenkomST. — aLLerLeI. — CoLLeCTIeve arBeIDSover-
eenkomST nr. 32bis. — rICHTLIJn 2001/23/eg van De raaD van 12 maarT 2001. 
— overgang van onDernemIngen kraCHTenS overeenkomST. — overgang BIJ 
Twee opeenvoLgenDe overeenkomSTen. — overeenkomSTen geSLoTen TuSSen 
De vervreemDer en De verkrIJger meT een anDere zeLFDe perSoon. — uITwer-
kIngen. 
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1o, 2o en 3o De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de lidstaten om 
het resultaat ervan te bereiken en ook hun plicht om, krachtens artikel 10 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie 
geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, alle algemene of bijzondere 
maatregelen te treffen welke geschikt zijn om de nakoming van die verplich-
ting te verzekeren, gelden voor alle overheden van de lidstaten, met inbegrip, 
in het raam van hun bevoegdheden, van de rechtsprekende overheden die 
het nationale recht zoveel mogelijk moeten uitleggen in het licht van de 
tekst en het oogmerk van de richtlijn om het door haar beoogde resultaat 
te bereiken en zich aldus te conformeren aan artikel 249, derde lid, van het 
Verdrag  (1)   (2). (Art. 1, Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 
2001 ; art. 249, derde lid, EG)

4o en 5o Het Hof van Justitie van de Europese Unie legt artikel 1, van de richt-
lijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 aldus uit dat de ontstentenis 
van een band door overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger de 
hypothese van een overgang, als bedoeld in de richtlijn, niet kan uitsluiten, 
zodat de richtlijn toepasselijk is als een overgang plaatsvindt bij twee opeen-
volgende overeenkomsten, gesloten tussen de vervreemder en de verkrijger 
met een andere zelfde persoon ; de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis 
van 7 juni 1985 vat het begrip overgang krachtens overeenkomst, waarmee zij 
het toepassingsgebied bepaalt, niet anders op  (3). (Art. 1, Richtlijn 2001/23/
EG van de Raad van 12 maart 2001 ; CAO nr. 32bis van 7 juni 1985 te dezen 
toepasselijk en algemeen bindend verklaard bij KB 25 juli 1985, artt. 1 
en 6, § 1)

(oSwaLD De BruyCker n.v. T. D. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Luik, afdeling Namen, van 27 juni 2006.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 28 augustus 2013 een 
conclusie ter griffie neergelegd. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert vier middelen aan die luiden als volgt :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, 1o, en commentaar (vervangen bij artikel 2 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, bindend verklaard bij het 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 450.
  (2)  Art. 249, derde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

in de versie geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, te dezen van toepassing, 
thans artikel 288, derde lid, van het Verdrag over de werking van de Unie.

  (3)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 450.
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koninklijk besluit van 14 maart 2002), 2, 3o en 4o, 6 (gewijzigd bij artikel 4 van 
voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies), 7 en 8 (vervangen 
bij artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 december 
1989, bindend verklaard bij het koninklijk besluit van 6 maart 1990) van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad 
van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens 
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overge-
nomen worden bij overname van activa na faillissement, bindend verklaard bij 
het koninklijk besluit van 25 juli 1985 ;

— artikel 249 van het Verdrag, gesloten te Rome op 25 maart 1957, tot oprich-
ting van de Europese Economische Gemeenschap, in de geconsolideerde versie in 
werking getreden sinds de wijziging en nieuwe nummering bij het Verdrag van 
Amsterdam van 2 oktober 1997 houdende wijziging van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen 
en sommige samenhangende akten, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998 ;

— de artikelen 39 en 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten ;

— de artikelen 38, 39 en 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de 
jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat uitspraak doet over de vordering van de eerste verweerder 
tegen de eiseres om laatstgenoemde hoofdelijk met de tweede verweerder te 
doen veroordelen tot betaling van verschillende bedragen, verklaart het hoofd-
beroep van de eiseres slechts zeer gedeeltelijk gegrond, bevestigt het beroepen 
vonnis onder voorbehoud van de het arrest opgesomde wijzigingen en veroor-
deelt de eiseres en de tweede verweerder in solidum tot betaling, aan de eerste 
verweerder, van een compenserende opzeggingsvergoeding, een uitwinningsver-
goeding, vakantiegeld bij uitdiensttreding, achterstallige commissies en terug-
betalingen van kosten, om de volgende redenen :

 “6.2. De overgang van ondernemingen
In rechte
[…] Het begrip overgang krachtens overeenkomst
Een overgang krachtens overeenkomst vereist geen geschreven overeenkomst 

[...], en evenmin een overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger [...]. 
De overeenkomst moet dus niet gezien worden in de burgerrechtelijke betekenis 
van het begrip, zoals de eiseres onterecht betoogt ;

Zoals hierboven wordt aangegeven, kan een verkoopconcessie die aan een 
concessiehouder ontnomen is om aan een andere te worden toegekend een over-
gang krachtens overeenkomst zijn, zelfs zonder overdracht van activabestand-
delen [...]. Het Hof van Justitie heeft in dit opzicht duidelijk beklemtoond dat 
het aan het begrip van overgang krachtens overeenkomst ‘daarom een uitlegging 
gegeven heeft die ruim genoeg is om het doel van de richtlijn — bescherming 
van de werknemers bij overdracht van hun onderneming — tot zijn recht te doen 
komen. Het bepaalde, dat de richtlijn van toepassing is telkens wanneer in het 
kader van de contractuele betrekkingen een wijziging plaats vindt in de natu-
urlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onder-
neming en als werkgever verplichtingen aangaat ten opzichte van de werknemers 
van de onderneming ’, in zoverre ‘il ressort de cette jurisprudence que, pour que 
la directive s’applique, il n’est pas nécessaire qu’il existe des relations contrac-
tuelles directes entre le cédant et le cessionnaire. Par conséquent, lorsqu’il est 
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mis fin à une concession de vente de véhicules automobiles avec une première 
entreprise et qu’une nouvelle concession de vente est attribuée à une autre entre-
prise qui poursuit les mêmes activités, le transfert d’entreprise résulte d’une 
cession conventionnelle au sens de la directive, telle qu’elle est interprétée par 
la Cour’ ; (uit die rechtspraak blijkt dat rechtstreekse betrekkingen tussen de 
vervreemder en de verkrijger niet noodzakelijk zijn opdat de richtlijn toepassing 
kan vinden. Wanneer bijgevolg een verkoopconcessie van motorvoertuigen met 
een eerste onderneming wordt beëindigd en een nieuwe verkoopconcessie wordt 
toegekend aan een andere onderneming die dezelfde activiteiten voortzet, spruit 
de overgang van onderneming voort uit een cessie krachtens overeenkomst in de 
zin van de richtlijn, zoals het Hof die heeft uitgelegd ; (vertaling)

Dat arrest van het Hof van Justitie, dat specifiek is voor een wijziging van 
concessiehouder, ligt in de lijn van voorgaande […] en latere […] arresten ;

Het feit dat de meerderheid van de tewerkgestelde werknemers ontslagen 
werden (zonder opnieuw te zijn aangeworven) volstaat niet om de toepassing van 
de richtlijn uit te sluiten [...]. Bovendien kan de schending van de richtlijn het 
bestaan van een overgang in de zin van de richtlijn niet ter discussie stellen [...] ;

Te dezen
De feiten
De naamloze vennootschap O. & K. was een vennootschap die van O. & K. AG, 

met zetel in Duitsland, een concessie van alleenverkoop voor de verkoop van haar 
producten (weg- en waterbouwmaterieel) had verkregen. Die vennootschap werd 
opgericht door de groep Luyckx, die in België op haar beurt andere soortgelijke 
producten vertegenwoordigt waaronder Fiat en Hitachi ;

In 2002 stopt de samenwerking tussen de merken Fiat en Hitachi en de groep 
Luyckx sluit een concessie van alleenverkoop met Hitachi, waardoor die de 
verkoop van de producten O. & K. die haar filiaal vertegenwoordigt, beëindigd 
wordt. De vennootschap O. & K. (Belgium) gaat op 24 februari 2003 in vereffening, 
waardoor de concessieovereenkomst die met de vennootschap naar Duits recht, O. 
& K. AG, volgens de overeenkomst van de partijen gesloten was, beëindigd wordt ;

Die vennootschap sluit dan een overeenkomst van concessie van alleenverkoop 
met de eiseres, die nochtans zelf andere merken van hetzelfde materieel verte-
genwoordigt. Sindsdien verkoopt de eiseres het materieel O. & K. en staat ze 
sinds 1 maart 2003 in voor het onderhoud van de weg- en waterbouwmachines van 
dat merk. De eiseres en de firma Luyckx zijn dus concurrerende bedrijven ;

Nadat de vennootschap O. & K. in vereffening is gegaan, oefent zij geen enkele 
activiteit meer uit, staat zij zelfs niet in voor het onderhoud van de door haar 
verkochte weg- en waterbouwmachines ;

De vereffenaar heeft steeds betoogd dat er geen overdracht van activabestand-
delen is geweest ;

De eiseres concludeert in dezelfde zin ;
De tweede verweerder, van zijn kant, wijst in zijn conclusie op het volgende : 
1. Meerdere maanden vóór het faillissement (lees : vereffening) heeft de eiseres 

aan haar klanten laten weten dat zij de activiteiten van de vennootschap O. & K. 
Belgium ging overnemen. Juister zou zijn te schrijven dat zij de producten van 
het gamma O. & K. ging verkopen ;

2. De meeste personeelsleden werden overgenomen (weliswaar slechts zes van 
de zestien) na afloop van een vergadering in de lokalen van de onderneming O. 
& K. te Machelen. Tijdens die vergadering van 10 februari heeft de directie het 
personeel meegedeeld dat de eiseres het geheel ging overnemen en dat al het 
personeel in dienst zou blijven. Er wordt niet beweerd dat personeelsleden van de 
vennootschap van de eiseres op die vergadering aanwezig waren ;
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3. De eiseres heeft alle technische informatie en klantendossiers in handen 
gekregen, onder meer dankzij M. D., die dossiers en kasten van de ene vennoot-
schap naar de andere heeft overgebracht. Hij zal op de zitting eraan toevoegen 
dat, bij zijn indiensttreding, de vennootschap een lege doos was. De eiseres 
betwist dat feit en houdt staande noch een overeenkomst, noch een klantenlijst, 
noch enige stock te hebben ontvangen ;

4. Dankzij de dossiers die de in vereffening gegane vennootschap heeft voor-
bereid en besproken, heeft de eiseres zelfs aan vele klanten (die zij opsomt) 
machines kunnen verkopen. Het bewijs van die bewering wordt slechts ontkracht 
door het feit dat de eiseres pas na 1 maart 2003 de offertes verstuurd en de bestel-
lingen gedaan heeft ;

5. Op 27 en 28 februari 2003 heeft een informaticus van de eiseres zich gemeld op 
de zetel van de vennootschap O. & K. (Belgium) om de ‘link’ tot stand te brengen 
tussen de twee ondernemingen (O. & K. Belgium en de firma in Duitsland) en met 
de eiseres te Oostende, na afloop waarvan de verbinding tussen de Belgische en 
Duitse firma’s van O. & K. verbroken werd. De eiseres betwist dat en het feit is 
niet bewezen ;

6. Alle telefoon- en telefaxlijnen werden vanaf maandag 3 maart 2003 omgeleid 
naar de Oostendse zetel van de eiseres. Ook dat feit wordt door de eiseres betwist 
en niet verder bewezen ;

Beoordeling in het licht van het begrip overgang van ondernemingen
Er is opgemerkt dat het bestaan van een overeenkomst tussen de vervreemder 

en de verkrijger niet vereist is en er geen gerechtelijke band tussen de onderne-
mingen hoeft te zijn ;

De rechtspraak van het Hof van Justitie bij een wijziging van houder van een 
concessie van alleenverkoop is zeer duidelijk : geen enkele andere overdracht van 
activabestanddelen dan die van het merk is vereist. Het maakt dus niet uit of 
het personeel of het klantenbestand al dan niet werd overgenomen, enz. : het is 
voldoende vast te stellen dat dezelfde economische activiteit is voortgezet in 
dezelfde geografische sector (heel België : cf. bijlage B van de concessieovereen-
komst), ook als de zetel van de onderneming gewijzigd is ;

Er is dus wel degelijk sprake van overgang van onderneming krachtens over-
eenkomst in de zin van de richtlijn. De verkoopconcessie van weg- en waterbouw-
materieel moet opgenomen worden in die van motorvoertuigen ;

Men moet dus niet verder nagaan of er, buiten de wijziging van concessie-
houder, andere activabestanddelen aan de eiseres werden overgedragen ;

Bovendien blijkt het volgende uit de aan het arbeidshof voorgelegde elementen : 
— het personeel van de vennootschap O. & K. Belgium was al sinds begin februari 

op de hoogte van de nakende cessie en ervan verwittigd dat het door de eiseres 
zou worden overgenomen, ook al had de eiseres die informatie niet zelf verstrekt ;

— de vereffening op 25 februari 2003 had enkel tot doel de concessie van alleen-
verkoop te beëindigen omdat zij krachtens de overeenkomst de concessie beëin-
digt ;

— daags na de vereffening bereiken de eiseres en de Duitse firma een akkoord 
over een concessieovereenkomst die zij op 1 maart doen ingaan ;

— het ontslag van de eerste verweerder ging gepaard met een opzeggingster-
mijn die moest worden uitgevoerd, hetgeen hij onmogelijk kon doen aangezien 
de dan failliete vennootschap geen enkele activiteit meer had en hij zich voorts 
niet meer kon voordoen als de concessiehouder van het merk O. & K. ; door 
de stopzetting van de activiteiten en het niet overdragen van het personeel 
is de opzeggingstermijn ingegaan en vroegtijdig verbroken. De eiseres is dus 
aansprakelijk ;
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— de eiseres heeft meerdere personeelsleden in dienst genomen (zes, van wie 
vijf sedert 1 maart 2003) en voert vergeefs aan dat zij een beroep mag doen op 
ervaren werknemers tijdens hun opzeggingsstermijn ten bewijze dat zij hen niet 
heeft overgenomen maar dat het initiatief van hen uitging : zij was verplicht al 
het personeel over te nemen, behoudens redenen van economische, technische of 
organisatorische aard, welke te dezen niet werden aangevoerd ;

— de eiseres geeft toe het onderhoud te hebben overgenomen. Haar bewering 
dat ze de klantenlijst niet heeft overgenomen is contradictorisch. Overigens kan 
een concessiehouder van alleenverkoop niet anders dan de cliënteel overnemen 
aangezien hij zowel de opvolging van de vroegere bestellingen (wat de eiseres 
gedaan heeft aangezien zij verschillende contacten van de vennootschap O. & K. 
tot een goed einde heeft gebracht) als het onderhoud moet verzekeren aangezien 
de vroegere concessiehouder zich daar niet meer over kan ontfermen ;

— de firma Luyckx mag niet verward worden met de failliete vennootschap, 
die slechts een filiaal of een vennootschap is die afhangt van dezelfde groep maar 
zich slechts bezighield met de invoer en het onderhoud van de O. & K. –producten. 
Het is evident dat er spanningen zijn tussen de groep Luyckx en de groep van de 
eiseres aangezien ze concurrerende bedrijven in een gesloten markt zijn maar dat 
neemt niet weg dat laatstgenoemde, zonder enige druk en commercieel volledig 
onafhankelijk, een concessie van alleenverkoop heeft overgenomen die de enige 
activiteit van de failliete vennootschap was ;

Het beroepen vonnis moet bevestigd worden in zoverre het een overgang van 
onderneming heeft erkend ;

De overgang moest van rechtswege geschieden en de eiseres moest al het perso-
neel aanwerven dat bij de vennootschap O. & K. in dienst was op het tijdstip 
van de overgang. Ook al kon het ontslag van de eerste verweerder haar niet kan 
worden verweten, toch had zij hem ten minste gedurende zijn opzeggingstermijn 
in dienst moeten houden ;

Zij heeft echter gewoonweg de cliënteel [van de Firma General Trading & Distri-
bution Belgium] overgedragen aan haar eigen vertegenwoordiger die de klanten 
zelf heeft meegedeeld dat de contacten voortaan via hem moesten verlopen.”

Grieven

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

Tweede onderdeel

Volgens artikel 1 en het eerste lid van de commentaar, strekt de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32bis ertoe eensdeels het behoud van de rechten der 
werknemers in alle gevallen van wijziging van werkgever ingevolge de overgang 
van een onderneming of een gedeelte van een onderneming krachtens overeen-
komst te waarborgen.

Volgens artikel 2, 3o en 4o, van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, moet 
voor de toepassing ervan worden verstaan onder respectievelijk de vervreemder, 
de natuurlijke of rechtspersoon die ingevolge een overgang in de zin van artikel 1, 
de hoedanigheid van werkgever verliest ten aanzien van de werknemers van de 
onderneming, die overgaat of het gedeelte van de onderneming dat overgaat en 
door verkrijger, de natuurlijke of rechtspersoon die ingevolge een overgang in 
de zin van artikel 1, de hoedanigheid van werkgever verkrijgt ten aanzien van de 
werknemers van de onderneming, die overgaat of het gedeelte van de onderne-
ming dat overgaat.

Artikel 6, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis bepaalt 
dat hoofdstuk II, waarvan de artikelen 7 en 8 deel uitmaken, van toepassing 
is bij iedere wijziging van werkgever die het gevolg is van om het even welke 
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overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming krach-
tens overeenkomst, met uitsluiting van de gevallen, bedoeld bij hoofdstuk III 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Volgens het tweede lid van hetzelfde 
artikel 6, wordt onder voorbehoud van het bepaalde in het eerste lid als overgang 
beschouwd de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofd-
zakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit 
behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan. 

Uit de samenlezing van de voornoemde artikelen en commentaar volgt dat de 
overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst beoogd in de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32bis een overgang krachtens overeenkomst vereist 
tussen de vervreemder en de verkrijger.

Het arrest stelt vast dat de partijen het oneens zijn over het begrip overgang 
van ondernemingen of een gedeelte van een onderneming en over de conventio-
nele oorsprong ervan.

Het arrest stelt in dat opzicht vast dat

— de eerste verweerder een arbeidsovereenkomst sluit met de naamloze 
vennootschap Orenstein & Koppel, hierna genoemd O. & K. of O. & K. Belgium 
(om het onderscheid te maken met de Duitse fabrikant, de vennootschap O. & K. 
AG), wiens benaming gewijzigd werd in General Trading & Distribution Belgium 
en waarvan de tweede verweerder curator is ;

— als gevolg van een vereffening van de firma O. & K. Belgium werd de conces-
sieovereenkomst beëindigd die laatstgenoemde had gesloten met de vennoot-
schap naar Duits recht krachtens de overeenkomst van de partijen ;

— de vennootschap naar Duits recht, O. & K. AG, sluit vervolgens een overeen-
komst van alleenverkoop met de eiseres.

Noch uit deze, noch uit enige andere vaststelling volgt dat er enige contrac-
tuele band bestond tussen de vennootschap Orenstein & Koppel (O. & K. Belgium), 
die de werkgever was van de eerste verweerder, en de eiseres.

Het arrest oordeelt daarentegen dat er geen overeenkomst tussen de 
vervreemder en de verkrijger moet bestaan en geen gerechtelijke band tussen de 
ondernemingen vereist is. In zijn verwijzing naar het Hof van Justitie, oordeelt 
het dat het voldoende is vast te stellen dat dezelfde economische activiteit binnen 
dezelfde geografische sector werd voortgezet, ook als de zetel van de onderneming 
gewijzigd is. 

Hoewel het nationaal rechtscollege het nationaal recht, in zijn toepassing, 
zoveel mogelijk moet interpreteren in het licht van de tekst en doelstelling van 
de richtlijn in het nationaal recht waarin zij moest worden omgezet, om aldus 
het door die richtlijn beoogde resultaat te bereiken en zich te conformeren aan 
artikel 249, derde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, kan er slechts sprake zijn van interpretatie als de tekst niet duidelijk 
is. Zoals hierboven werd verduidelijkt, wordt de overgang van ondernemingen 
krachtens overeenkomst expliciet vereist in de tekst van artikel 1, eerste lid, van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis — waaraan de artikelen 2, 3o en 4o, 
en 8 refereren — en artikel 6 van die collectieve arbeidsovereenkomst expliciet 
hetgeen ondubbelzinnig en zonder enige mogelijke twijfel het bestaan impliceert 
van een band door overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger. 

Op grond van de overwegingen, beslist het arrest niet naar recht dat er dus 
wel degelijk overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst is [schending 
van de artikelen 1, 1o, en commentaar (vervangen bij artikel 2 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, bindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 14 maart 2002), 2, 3o en 4o, 6 (gewijzigd bij artikel 4 van de 
voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies), 7 en 8 (vervangen 
bij artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 december 
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1989, bindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990) van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad 
van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens 
overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overge-
nomen worden bij overname van activa na faillissement, bindend verklaard bij 
het koninklijk besluit van 25 juli 1985].

Bijgevolg veroordeelt het arrest de eiseres, in de hoedanigheid van verkrijger, 
in solidum met de [tweede] verweerster, in de hoedanigheid van vervreemder, niet 
naar recht tot betaling, aan de eerste verweerder, van een compenserende opzeg-
gingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding, vakantiegeld bij uitdiensttreding, 
achterstallige commissies en terugbetalingen van kosten (schending van de arti-
kelen 7 en 8 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, 39 en 
101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 38, 39 en 
46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers).

Het arrest beslist niet naar recht dat het beroepen vonnis moet worden beves-
tigd in zoverre dat het bestaan van een overgang van onderneming erkent, 
verklaart niet naar recht dat het hoofdberoep van de eiseres slechts zeer gedeel-
telijk gegrond is, en bevestigt niet naar recht het beroepen vonnis, onder voor-
behoud van de wijzigingen die het arrest opsomt in zoverre het de eiseres en 
de tweede verweerder in solidum veroordeelt tot de vergoedingen, vakantiegeld, 
achterstallige commissies en terugbetaling van kosten die het opsomt (schen-
ding van alle bepalingen in de aanhef van het middel). 

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Uit de artikelen 1 en 6, § 1, CAO nr. 32bis van 7 juni 1985 blijkt dat die 
toepasselijk is bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van 
een onderneming of van een gedeelte van de onderneming.

Die bepalingen vormen, zoals gezegd, de omzetting van richtlijn 2001/23/
EG van de Raad van 12 maart 2001, die, luidens artikel 1, van toepassing 
is op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge 
van een overdracht krachtens overeenkomst of een fusie.

De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de lidstaten 
om het resultaat ervan te bereiken en ook hun plicht om, krachtens 
artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, in de geconsolideerde versie te Amsterdam op 2 oktober 1997, alle 
algemene of bijzondere maatregelen te treffen welke geschikt zijn om 
de nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle over-
heden van de lidstaten, met inbegrip, in het raam van hun bevoegd-
heden, van de rechtsprekende overheden die het nationale recht zoveel 
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mogelijk moeten uitleggen in het licht van de tekst en het oogmerk van 
de richtlijn om het door haar beoogde resultaat te bereiken en zich aldus 
te conformeren aan artikel 249, derde lid, van het Verdrag.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie legt artikel 1 van de richt-
lijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 aldus uit dat de ontsten-
tenis van een band door overeenkomst tussen de vervreemder en de 
verkrijger de hypothese van een overgang, als bedoeld in de richtlijn, 
niet kan uitsluiten, zodat de richtlijn toepasselijk is als een overgang 
plaatsvindt bij twee opeenvolgende overeenkomsten, gesloten tussen de 
vervreemder en de verkrijger met een andere zelfde persoon.

De CAO nr. 32bis van 7 juni 1985 vat het begrip overgang krachtens 
overeenkomst, waarmee zij het toepassingsgebied ervan bepaalt, niet 
anders op.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt 

tot betaling van 499,83 euro in hoofdsom als vertrekgeld op het loon 
van januari en februari 2003 en uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dat arrest melding wordt gemaakt op kant van het 

gedeeltelijk vernietigd arrest.
Veroordeelt de eiseres in drie vierde van de kosten, houdt de overige 

kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.

16 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en de heer T’Kint.

N° 451

3o kamer — 16 september 2013
(S.10.0084.F)

1o arBeIDSovereenkomST. — eInDe. — eenzIJDIge wIJzIgIng. — eSSen-
TIeeL eLemenT. — uITwerkIng.

2o arBeIDSovereenkomST. — eInDe. — eenzIJDIge wIJzIgIng. — FunCTIe. 
— eSSenTIeeL eLemenT. — BegrIp. — BepaLIng. 

1o De partij die eenzijdig een essentieel element van de arbeidsovereenkomst in 
belangrijke mate wijzigt, beëindigt die overeenkomst onmiddellijk op onwet-
telijke wijze. (Artt. 3, 17, 1o, 20, 1o, en 32, Arbeidsovereenkomstenwet ; 
art. 1134, eerste en tweede lid, BW)
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2o De aard van de door de werknemer uitgeoefende functie vormt in beginsel 
een essentieel element van de arbeidsovereenkomst, tenzij uit de overeen-
komst of de uitvoering die de partijen daaraan hebben gegeven het tegendeel 
kan worden afgeleid. (Artt. 3, 17, 1o, 20, 1o en 32, Arbeidsovereenkom-
stenwet ; art. 1134, eerste en tweede lid, BW)

(D. T. FeDeraL-moguL n.v.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 27 januari 2010 van 
het arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ; 
— artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek ; 
— de artikelen 3, 17, 1o en 2o, 20, 1o, 25 en 32 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt de volgende feiten vast : “ de eiser is op 14 juni 174 (lees 1976) 
in dienst van de verweerster getreden als machinebediener. Hij is binnen het 
bedrijf opgeklommen tot de functie van ‘Assy Pack Production Superintendant’ 
(hoofdtoezichthouder van de assemblage- en verpakkingsproductie) waarin hij op 
22 augustus 2000 benoemd werd. In september 2005 heeft de verweerster een reor-
ganisatie doorgevoerd. Tot dan waren er twee productieafdelingen (Components 
Production en Assy Pack Production) (productie van componenten en productie 
van assemblage-verpakking, beide geleid door een hoofdtoezichthouder, die recht-
streeks rapporteerde aan de General Plant Manager (algemeen directeur van de 
fabriek) […]. De productie is sinds september 2005 opgesplitst in drie Business 
Units (bedrijfsonderdelen) […] : — Business Unit Metal/Plastic/Painting, — Busi-
ness Unit Rubber, — Business Unit Assy Pack (bedrijfsonderdeel metaal, plastic, 
verf – bedrijfsonderdeel rubber en bedrijfsonderdeel assemblage-verpakking). 
Meerdere personen (arbeiders, bedienden, kaderleden en managers), onder wie de 
eiser, zijn in het kader van de reorganisatie van functie veranderd. De verweer-
ster heeft trouwens geoordeeld dat de eiser niet de nodige vaardigheden bezat 
voor de nieuwe functie van Superintendant Business Unit Assy Pack (hoofdtoe-
zichthouder van het bedrijfsonderdeel assemblage-verpakking), die meer verant-
woordelijkheid vergt. […] De nieuwe functie van Superintendant Business Unit 
Assy Pack werd aan een andere werknemer toevertrouwd. De verweerster heeft 
de eiser enkele dagen vóór de officiële aankondiging op de hoogte gebracht van 
die reorganisatie. Laatstgenoemde heeft zijn werkgever aanstonds een medisch 
getuigschrift bezorgd met het attest van zijn arbeidsongeschiktheid ”. Die is 
tot 25 oktober 2005 blijven voortduren. “De raadsman van de eiser heeft in zijn 
brief van 13 september 2005, […] ‘het onmiddellijk herstel’ in zijn functie geëist”, 
hetgeen de verweerster in een brief van 3 oktober 2005 geweigerd heeft ;
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Het arrest bevestigt de beslissing van de eerste rechter en 1. beslist dus dat 
de eiser “ten onrechte aangevoerd heeft dat de verweerster een handeling heeft 
gesteld die gelijkstaat met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst” en 
verwerpt de rechtsvordering van de eiser tot betaling van een opzeggingsvergoe-
ding ; 2. beslist dat “in zoverre de eiser ten onrechte het bestaan heeft aangevoerd 
van een handeling die gelijkstaat met een beëindiging van de arbeidsovereen-
komst, de eiser een compensatoire opzeggingsvergoeding verschuldigd is aan de 
verweerster» en veroordeelt hem hiervoor tot betaling van een provisionele euro, 
terwijl het duidelijk stelt dat die veroordeling ook de terugbetaling inhoudt van 
de door de eiser ten onrechte geïnde bedragen tussen 3 en 25 oktober 2005, en 3. 
veroordeelt de eiser in de kosten. 

Het arrest steunt die beslissingen hoofdzakelijk op de volgende gronden : 
1. Volgens de beginselen die hier van toepassing zijn, beëindigt de partij, die 

eenzijdig één van de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst wijzigt, 
die overeenkomst op onwettelijke wijze. De arbeidsduur en vergoeding zijn essen-
tiële elementen van een arbeidsovereenkomst. Voor de overige elementen is de 
wil van de partijen bepalend. Die overige elementen zijn niet essentieel wanneer 
de partijen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst daarover niets zijn over-
eengekomen aangezien de werknemer, wegens de gezagsverhouding waarin hij 
zich bevindt, de bepaling daarvan overlaat aan de werkgever ; 

2. Te dezen “is de eiser tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven werken” ; 
“op het tijdstip van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bekleedde hij 
de functie van hoofdtoezichthouder van Assy Pack Production. In die hoedanig-
heid was hij productieverantwoordelijke. De arbeidsovereenkomst betrof niet 
die functie. In de loop der jaren is de eiser binnen de onderneming geëvolueerd, 
aangezien hij oorspronkelijk aangeworven was als machinebediener en slechts bij 
het beklimmen van de hiërarchische ladder tot die hiërarchisch hogere functie 
kon toetreden. […] De uitoefening van die functie vormt geen essentieel element 
van de arbeidsovereenkomst in de zin dat hij geen arbeidsovereenkomst zou 
hebben ondertekend als de uitoefening van die functie daarin niet was vermeld” ; 

3. “In september 2005, heeft de verweerster een reorganisatie doorgevoerd […]. 
De nieuwe functie van Superintendant Unit Assy Pack is sterk verschillend en 
veel ruimer dan de door de eiser uitgeoefende functie van Assy Pack Production 
Superintendant die zich tot de productie beperkte. De door de eiser uitgeoefende 
functie bestaat niet meer zodat de kwalificatie van de eiser gewijzigd werd in 
Project Planning Coordinator (coördinator projectplanning), rechterhand van 
de hoofdtoezichthouder (nieuwe versie). De door de verweerster neergelegde 
stukken tonen aan dat de eiser niet over de vereiste vaardigheden beschikte voor 
de uitoefening van de functie van Superintendant Business Unit Assy Pack zoals 
die in september 2005 werd omschreven” ; 

4. “Naast het feit dat de uitoefening van de functie geen essentieel element van 
de arbeidsovereenkomst was, vormde de nieuwe functie geen degradatie aange-
zien de vergelijking van de organogrammen […] heel duidelijk aantoont dat er 
een nieuw hiërarchisch niveau geschapen werd tussen de eiser en de manager. 
Geen enkele werknemer die vroeger onder het gezag van de verweerder stond, 
werd binnen de nieuwe organisatie boven hem geplaatst.” 

Grieven 

Eerst onderdeel

Krachtens artikel 32 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten nemen de verbintenissen voortspruitende uit de overeenkomsten een 
einde door de bij die bepaling geregelde wijze, “behoudens de algemene wijzen 
waarop de verbintenissen tenietgaan”. Luidens artikel 1134, eerste en tweede 

ARREST-2013-9.indb   1837 04/07/14   14:35



1838 ARRESTEN VAN CASSATIE 16.9.13 - N° 451

lid, van het Burgerlijk Wetboek, “strekken alle overeenkomsten die wettig 
zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet ; kunnen zij niet 
herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de 
wet erkend”. Bijgevolg kunnen de in een overeenkomst bedongen voorwaarden, 
behoudens andersluidende bepalingen, niet eenzijdig gewijzigd of herroepen 
worden en beëindigt de partij die eenzijdig een essentieel element van de arbeids-
overeenkomst wijzigt die overeenkomst onmiddellijk op onwettige wijze. 

Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat “de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden de overeenkomst is waarbij een werknemer, de bediende, zich 
verbindt, tegen loon, onder gezag, van een werkgever in hoofdzaak hoofdarbeid te 
verrichten”. Krachtens artikel 17, 1o, van die wet, “is de werknemer verplicht zijn 
werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals 
is overeengekomen”. Luidens artikel 20, 1o, van dezelfde wet is de werkgever van 
zijn kant verplicht “de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals 
is overeengekomen”. Uit die bepalingen blijkt dat de aard van de door de werk-
nemer uitgeoefende functie in wezen een essentieel element vormt van de door de 
partijen gesloten arbeidsovereenkomst, tenzij het tegendeel kan worden afgeleid 
uit de voorwaarden van de overeenkomst of de manier waarop zij werd uitgevoerd. 

De verplichting van de werknemer, krachtens artikel 17, 2o, van de wet van 
3 juli 1978, “te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden 
gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn aangestelden met het oog op 
de uitvoering van de overeenkomst” impliceert niet dat de werknemer verplicht 
is een nieuwe functie uit te oefenen of niet langer meer de functie mag uitoe-
fenen waarvoor hij is tewerkgesteld. Noch de overweging dat de functie van de 
werknemer binnen de onderneming niet nader bepaald was bij het sluiten van 
de overeenkomst, noch de overweging dat de oorspronkelijk door de werknemer 
uitgeoefende functie in het verleden gewijzigd werd, volstaan om naar recht te 
verantwoorden dat de werkgever een eenzijdige wijziging van zijn functie aan de 
werknemer mag opleggen, zelfs niet als hij er niet de vaardigheid toe heeft. De 
werkgever mag zich trouwens niet het recht toe-eigenen de arbeidsvoorwaarden 
eenzijdig te wijzigen, daar een beding dat dit recht aan de werkgever zou voorbe-
houden nietig zou zijn krachtens artikel 25 van de wet.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de eiser in 1976 “in de 
hoedanigheid van machinebediener” in dienst van de verweerster is getreden, dat 
hij “binnen de onderneming geëvolueerd is” en “bij het beklimmen van de hiërar-
chische ladder, op 22 augustus 2000 benoemd werd in de functie van “Assy Pack 
Production Superintendant” (hoofdtoezichthouder van de assemblage- en verpak-
kingsproductie), hetzij een “op hiërarchisch vlak hogere functie”. 

Uit de loutere vaststelling dat de functie van “Assy Pack Production Super-
intendant” die de eiser in 2000 bekleedde niet het voorwerp was van de arbeids-
overeenkomst die in 1976 gesloten werd, kan niet worden afgeleid dat de opeen-
volgende functies die de eiser sinds zijn indiensttreding in de onderneming heeft 
uitgeoefend tot het bekleden van een hoge functie in de hiërarchie in een welom-
schreven hoedanigheid (“machinebediener”), geen essentiële elementen van de 
arbeidsovereenkomst waren en dat de verweerster het recht zou hebben gehad een 
belangrijke wijziging van de laatst uitgeoefende functie aan de eiser op te leggen.

Het arrest betwist niet dat de eiser eenzijdig door de verweerster ontslagen 
werd uit de hiërarchisch hogere functie van “Assy Pack Production Superinten-
dant”, waarin hij productieverantwoordelijke was, aangezien het vaststelt “dat 
de door verweerster uitgeoefende functie niet meer bestaat” en de verweerster 
de eiser voortaan verplicht de functie te bekleden van “Project Planning Coor-
dinator (coördinator van projectplanning), rechterhand van rechterhand van de 
hoofdtoezichthouder (nieuwe versie)”.
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Het arrest beslist niettemin dat de eiser “ten onrechte heeft aangevoerd dat 
de verweerster een handeling heeft gesteld die gelijkstaat met een beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst” op grond dat de eiser “tegen dezelfde arbeids-
voorwaarden is blijven werkent” ; dat, wanneer de partijen bij het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst niets over de functie hebben afgesproken, de werknemer, 
wegens de gezagsverhouding waarin hij zich bevindt, de bepaling daarvan in 
wezen overlaat aan de werkgever ; dat te dezen, “de arbeidsovereenkomst niet de 
functie betrof” van hoofdtoezichthouder van de assemblage- en verpakkingspro-
ductie, aangezien de eiser “oorspronkelijk aangeworven was als machinebediener 
en slechts bij het beklimmen van de hiërarchische ladder tot die hiërarchisch 
hogere functie kon toetreden” ; dat, bijgevolg, “de uitoefening van die functie 
geen essentieel element vormde van de arbeidsovereenkomst in de zin dat hij 
geen arbeidsovereenkomst zou hebben ondertekend als de uitoefening van die 
functie daarin niet was vermeld” ; dat de eiser, trouwens, “niet over de vereiste 
vaardigheden beschikte voor de uitoefening van de functie van Superintendant 
Business Unit Assy Pack (hoofdtoezichthouder bedrijfsonderdeel assemblage-
verpakking) bepaald in september 2005”. Om die redenen, verantwoordt het arrest 
zijn beslissing niet naar recht (schending van alle in de aanhef van het middel 
vermelde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet). 

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang

Uit geen enkele overweging van het arrest blijkt dat het arbeidshof de 
eenzijdige wijziging, door de verweerster, van de door de eiser uitgeoe-
fende functie als onbelangrijk zou hebben beschouwd. 

De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is gericht tegen een beoordeling 
van het arbeidshof dat in feite oordeelt

Het onderdeel voert aan dat het arrest met geen enkele overweging 
zijn beslissing naar recht verantwoordt dat de door de eiser uitgeoefende 
functie, die eenzijdig door de verweerster gewijzigd werd, geen essen-
tieel element vormde van de arbeidsovereenkomst. 

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aange-
nomen.

Gegrondheid van het onderdeel 

De partij die eenzijdig een essentieel element van de arbeidsovereen-
komst in belangrijke mate wijzigt, beëindigt die overeenkomst onmid-
dellijk op onwettelijke wijze.

De aard van de door de werknemer uitgeoefende functie vormt in 
beginsel een essentieel element van de arbeidsovereenkomst, tenzij 
uit de overeenkomst of de uitvoering die de partijen daaraan hebben 
gegeven het tegendeel kan worden afgeleid.
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Het arrest stelt vast dat de eiser “op 14 juni 1974 in dienst van de 
verweerster is getreden als machinebediener”, dat “hij binnen de onder-
neming geëvolueerd is tot de functie van ‘assy pack production superin-
tendant’, waarin hij op 22 augustus 2000 benoemd werd”, dat “de verweer-
ster in september 2005, een reorganisatie heeft doorgevoerd” en dat “de 
door de eiser uitgeoefende functie niet meer bestaat, zodat de kwalifi-
catie […] gewijzigd werd in ‘project/planning coordinator’, rechterhand” 
van de titularis van de nieuwe functie van “superintendant business unit 
assy pack”, waarvan het doet opmerken dat ze “sterk verschillend en 
veel ruimer is dan die door de eiser uitgeoefende functie van Assy Pack 
Production Superintendant”.

Noch met het oordeel dat “het voorwerp van de door de partijen 
gesloten arbeidsovereenkomst niet tot doel had een hiërarchisch hogere 
functie te bekleden” die hij bekleedde op het tijdstip van het verbreken 
van de contractuele betrekkingen en waartoe hij slechts kon toetreden 
bij het beklimmen van de hiërarchische ladder, noch met de toevoe-
ging dat vaststaat “dat de eiser geen arbeidsovereenkomst zou hebben 
ondertekend als de uitoefening van die functie daarin niet was vermeld”, 
verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht dat “de uitoefening van 
die functie geen essentieel element van de arbeidsovereenkomst vormt”.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum,
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt 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 arbeidshof te Brussel.

16 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer Verbist.

N° 452

2o kamer — 17 september 2013 
(P.12.1110.N)

Hoger Beroep. — STraFzaken (Douane en aCCIJnzen InBe-
grepen). — gevoLgen. BevoegDHeID van De reCHTer. — BurgerLIJke 
reCHTSvorDerIng van een BurgerLIJke parTIJ Tegen De BekLaagDe en DIenS 
verzekeraar BurgerreCHTeLIJke aanSprakeLIJkHeID. — Hoger Beroep aLLeen 
van De verzekeraar van De BurgerreCHTeLIJke aanSprakeLIJkHeID van De 
BekLaagDe. — gevoLg.

Het rechtscollege in hoger beroep kan geen uitspraak doen over de door de 
burgerlijke partij tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering 
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wanneer alleen de verzekeraar die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen van een beklaagde dekt hoger beroep heeft ingesteld 
tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering die de burgerlijke 
partij tegen beiden heeft ingesteld  (1). (Art. 202 Wetboek van Strafvor-
dering ; art. 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering ; 
art. 1138, 2o, Gerechtelijk Wetboek)

(g. T. S. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Tongeren van 15 februari 2012.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 202, 203 en 205 
Wetboek van Strafvordering, artikel 1138, 2o, Gerechtelijk Wetboek en 
de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : 
het beroepen vonnis veroordeelde de beide verweerders tot betaling van 
schadevergoeding aan de eiseres ; enkel de verweerster tekende hiertegen 
hoger beroep aan ; de appelrechters konden derhalve geen uitspraak doen 
over de door de eiseres tegen de verweerder ingestelde burgerlijke rechts-
vordering en evenmin de beslissing van het beroepen vonnis met betrek-
king tot deze vordering in het voordeel van de verweerder hervormen.

2. Wanneer alleen de verzekeraar die de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid inzake motorrijtuigen van een beklaagde dekt, hoger beroep 
heeft ingesteld tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering 
die de burgerlijke partij tegen beiden heeft ingesteld, kan het rechtscol-
lege in hoger beroep geen uitspraak doen over de door de burgerlijke 
partij tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering.

3. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat noch de verweerder 
noch de eiseres hoger beroep hebben aangetekend tegen de beslissing 
van de politierechtbank waarbij de verweerder tot betaling van schade-
vergoeding aan de eiseres werd veroordeeld.

De correctionele rechtbank kon bijgevolg de beroepen beslissing op 
dat punt niet wijzigen.

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

  (1)  Cass. 12 nov. 1997, AR P.97.0671.F, AC 1997, nr. 467 ; zie ook Cass. 5 dec. 2010, AR 
P.09.1576.F, AC 2010, nr. 313.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de 

burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerder.
Zegt dat er dienaangaande geen grond is tot verwijzing.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over 

de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres in haar hoedanigheid van 
gerechtigde in de ontbonden huwgemeenschap met wijlen haar echtge-
noot Giuseppe Moscato tegen de verweerster wat betreft het inkomsten-
verlies na overlijden.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres, de verweerder en de verweerster elk tot een 

derde van de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Hasselt, rechtszitting houdende in hoger beroep.

17 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van 
hoogenbemt, waarnemend afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger 
en de heer Koninckx (bij de balie te Hasselt).

N° 453

2o kamer — 17 september 2013
(P.12.1162.N)

1o mISDrIJF. — aLgemeen. BegrIp. maTerIeeL en moreeL 
BeSTanDDeeL. — eenHeID van opzeT. — vaLSHeID en geBruIk van vaLSe 
STukken. — moreeL BeSTanDDeeL. — voorwaarDe. 

2o vaLSHeID en geBruIk van vaLSe STukken. — moreeL BeSTanD-
DeeL. — voorwaarDe.

3o mISDrIJF. — aLgemeen. BegrIp. maTerIeeL en moreeL 
BeSTanDDeeL. — eenHeID van opzeT. — vaLSHeID en geBruIk van vaLSe 
STukken. — moreeL BeSTanDDeeL. — BeDrIegLIJk opzeT. — BegrIppen. 

4o vaLSHeID en geBruIk van vaLSe STukken. — moreeL BeSTanD-
DeeL. — BeDrIegLIJk opzeT. — BegrIppen.

5o onaanTaSTBare BeoorDeLIng Door De FeITenreCHTer. —
STraFzaken. — vaLSHeID en geBruIk van vaLSe STukken. — BeDrIegLIJk 
opzeT. — BeoorDeLIng Door De reCHTer. — wIJze.

6o STraF. — aLgemeen. STraF en maaTregeL. weTTIgHeID. — 
SCHuLDIgverkLarIng en veroorDeLIng van De DaDer aan wITwaSmISDrIJven. 
— BewIJS. — voorwaarDen.

7o BewIJS. — STraFzaken. — BewIJSLaST. BeoorDeLIngSvrIJHeID. — 
BewIJSwaarDe. — BeoorDeLIng Door De reCHTer. — voorwaarDen. 
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8o CaSSaTIemIDDeLen. — STraFzaken. — nIeuw mIDDeL. — nIeT voor 
HeT HoF van Beroep opgeworpen nIeTIgHeDen DIe In eerSTe aanLeg zIJn 
gepLeegD. — gevoLg.

1o en 2o Het louter plegen in een geschrift van een bij wet bepaalde waarheids-
vermomming en het gebruik van dit geschrift leveren niet het misdrijf op 
van valsheid in geschriften en gebruik ; afzonderlijk daarvan en bijkomend 
moet het vereiste moreel bestanddeel zijn aangetoond  (1). (Artt. 196 en 197 
Strafwetboek) 

3o en 4o Het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften en gebruik van 
valse geschriften bestaat, hetzij in bedrieglijk opzet, hetzij in het oogmerk om 
te schaden ; bedrieglijk opzet is het opzet zichzelf of een ander een onrecht-
matig voordeel te verschaffen ; er is bedrieglijk opzet zodra de dader enig 
voordeel of enige winst beoogt, die hij niet zou hebben behaald indien hij het 
waarheidsgetrouw karakter van het geschrift had geëerbiedigd  (2). (Artt. 
196 en 197 Strafwetboek) 

5o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een van de waarheidsvermom-
ming te onderscheiden bedrieglijk opzet aanwezig is  (3). (Artt. 196 en 197 
Strafwetboek)

6o en 7o Voor de schuldigverklaring en veroordeling van de dader aan de 
witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2o, 3o en 4o, Strafwetboek volstaat 
het dat de illegale herkomst of oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 
3o, Strafwetboek en de door hem vereiste kennis daarvan bewezen zijn, zonder 
dat vereist is dat de strafrechter het precies misdrijf kent, op voorwaarde dat 
hij op grond van feitelijke gegevens elke legale herkomst of oorsprong kan 
uitsluiten ; wanneer, zoals hier wat betreft de illegale herkomst of oorsprong 
van zaken zoals bedoeld in artikel 505, eerste lid, 2o, 3o en 4o, Strafwetboek, 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in 
strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overge-
legde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. 
(Art. 42, 3o, en 505, eerste lid, 2o, 3o en 4o, Strafwetboek) 

8o Volgens artikel 2 van de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden 
voorgeschreven met betrekking tot de procedure in criminele en correctionele 
zaken, kan de beklaagde, in correctionele zaken, als cassatiemiddel geen 
nietigheden aanvoeren die in eerste aanleg zijn gepleegd en die hij voor het 
hof van beroep niet heeft opgeworpen ; de enige uitzondering hierop is de 
nietigheid wegens onbevoegdheid  (4). (Art. 2 Wet 29 april 1806) 

(D.) 

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 8 mei 2012.

  (1)  Cass. 11 dec. 2012, AR P.12.1051.N, AC 2012, nr. 681.
  (2)  Id.
  (3)  Id.
  (4)  Cass. 5 dec. 2012, AR P.12.1235.F, AC 2012, nr. 667.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De eiser is voor het hem ten laste gelegde feit E vrijgesproken. Zijn 
cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ontvan-
kelijk.

Eerste middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 196, 197 en 213 Strafwetboek en de artikelen 195 en 211 Wetboek van 
Strafvordering : valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken 
vereisen onder meer als materieel bestanddeel een waarheidsvermom-
ming en als moreel bestanddeel een bedrieglijk opzet of een oogmerk 
om te schaden ; het volstaat niet dat de waarheidsvermomming wetens 
en willens werd begaan ; de appelrechters oordelen ten onrechte dat 
het moreel bestanddeel bewezen is op grond van de enkele vaststelling 
dat de eiser in werkelijkheid als economisch gerechtigde optrad bij de 
oprichting van de vennootschap en het aangaan van de overeenkomst 
en niet de personen, genoemd in deze akten, zonder te preciseren welk 
onrechtmatig voordeel de eiser daarmee nastreefde of welk oogmerk om 
te schaden hij had.

3. Het louter plegen in een geschrift van een bij wet bepaalde waar-
heidsvermomming en het gebruik van dit geschrift leveren niet het 
misdrijf op van valsheid in geschriften en gebruik. Afzonderlijk daarvan 
en bijkomend moet het vereiste moreel bestanddeel zijn aangetoond. 

4. Het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften en gebruik 
van valse geschriften bestaat, hetzij in bedrieglijk opzet, hetzij in 
het oogmerk om te schaden. Bedrieglijk opzet is het opzet zichzelf of 
een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen. Er is bedrieglijk 
opzet zodra de dader enig voordeel of enige winst beoogt, die hij niet 
zou hebben behaald indien hij het waarheidsgetrouw karakter van het 
geschrift had geëerbiedigd. 

5. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een van de waarheids-
vermomming te onderscheiden bedrieglijk opzet aanwezig is.

In zoverre het middel opkomt tegen dat onaantastbaar oordeel in feite 
van de rechter of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waar-
voor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

6. Het arrest oordeelt dat :
— met betrekking tot de telastlegging A.I de waarheidsvermomming 

inhoudt dat bij de oprichting van de nv Interboat Aerts en Bogaerts 
vermeld werden als oprichters, terwijl uit geen verifieerbaar gegeven 
blijkt dat zij het oprichtingskapitaal voorhanden hadden en terwijl zij 
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verklaarden geld gekregen te hebben om bij het verlijden van de oprich-
tingsakte te verschijnen als oprichter ;

— met betrekking tot de telastlegging A.II de waarheidsvermomming 
inhoudt dat door het vermelden van de personen, bedoeld in de basisover-
eenkomst, het voorkomt als waren zij diegenen die contracteerden met 
de Fortisbank, terwijl in werkelijkheid deze personen niets te maken 
hadden met de nv Interboat ;

— het bedrieglijk opzet erin bestaat te verbergen dat onder meer de 
eiser de economisch begunstigde was van de opgerichte vennootschap en 
van de bankverrichtingen die zij stelde en derhalve ook van de daaraan 
ten grondslag liggende valse basisovereenkomst, wat betreft de hoeda-
nigheid van de vertegenwoordigende personen van de nv Interboat.

Met die redenen maken de appelrechters wel degelijk een onderscheid 
tussen de waarheidsvermomming en het bedrieglijk opzet, bepalen zij dat 
bedrieglijk opzet en verantwoorden zij aldus hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

7. Het middel voert naast de in de hiernavolgende onderdelen vermelde 
verdrags- en wetsschendingen, ook schending aan van artikel 505, 3o en 
4o, Strafwetboek.

8. Het middel geeft evenwel niet aan hoe of waardoor het arrest de 
aangewezen wetsbepaling schendt.

In zoverre is het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk. 

Eerste onderdeel 

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede 
miskenning van het vermoeden van onschuld en het algemeen beginsel 
dat een rechter niet ultra petita uitspraak mag doen : de appelrechters 
die oordelen dat de eiser betrokken is bij een drughandel, oordelen ultra 
petita ; zij waren immers niet gevat te oordelen over deze inbreuk ; het 
stond evenmin vast dat de eiser door een ander vonnisgerecht definitief 
veroordeeld werd voor deze feiten ; hij werd er evenmin voor vervolgd bij 
gebrek aan voldoende aanwijzingen van schuld.

10. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de eiser schuldig werd 
bevonden aan drughandel, berust het op een onjuiste lezing van het arrest.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

11. Voor de schuldigverklaring en veroordeling van de dader aan de 
witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2o, 3o en 4o, Strafwetboek 
volstaat het dat de illegale herkomst of oorsprong van de zaken, bedoeld 
in artikel 42, 3o, Strafwetboek en de door hem vereiste kennis daarvan 
bewezen zijn, zonder dat vereist is dat de strafrechter het precieze 
misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond van feitelijke gegevens 
elke legale herkomst of oorsprong kan uitsluiten.

12. Wanneer, zoals hier wat betreft de illegale herkomst of oorsprong 
van zaken zoals bedoeld in artikel 505, eerste lid, 2o, 3o en 4o, Strafwet-
boek, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de 
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rechter in strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regel-
matig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters 
over de feitelijke gegevens waaruit zij de illegale herkomst of oorsprong 
van de gelden afleiden of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

 13. Voor het overige oordeelt het arrest (p. 14), na onder meer vastge-
steld te hebben dat een medebeklaagde vervolgd werd voor handelingen 
betreffende de Opiumwet naar Nederlands recht en dat de eiser blijkens 
de resultaten van een bij hem door de Nederlandse opsporingsdiensten 
uitgevoerde huiszoeking betrokken was in drughandel, “dat voor alle 
bedoelde gelden in de telastleggingen B.1 tot en met B.7 geen legale 
herkomst ervan bewezen is”.

Hiermede oordelen de appelrechters binnen hun saisine dat eisers 
verweer elke grond van geloofwaardigheid mist en dat de constitutieve 
bestanddelen van het misdrijf waarover zij dienen te oordelen, vervuld 
zijn.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde middel

26. Het middel voert schending aan van de artikelen 43 en 43bis Straf-
wetboek : uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
niet dat het openbaar ministerie de verbeurdverklaring van de opbrengst 
die in de plaats werd gesteld van de personenauto en het motorjacht, 
vermeld in de telastleggingen C.1 en C.2, schriftelijk heeft gevorderd ; 
de appelrechters bevelen dan ook ten onrechte de verbeurdverklaring 
ervan.

27. Volgens artikel 2 van de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen 
worden voorgeschreven met betrekking tot de procedure in criminele 
en correctionele zaken, kan de beklaagde, in correctionele zaken, als 
cassatiemiddel geen nietigheden aanvoeren die in eerste aanleg zijn 
gepleegd en die hij voor het hof van beroep niet heeft opgeworpen. De 
enige uitzondering hierop is de nietigheid wegens onbevoegdheid.

Het arrest bevestigt de verbeurdverklaringen die de eerste rechter had 
bevolen en waarop het middel kritiek uit.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser voor het 
hof van beroep heeft aangevoerd dat de verbeurdverklaringen die door de 
eerste rechter waren bevolen zonder eerbiediging van de bij artikel 43bis, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven vormvereiste 
onwettig zijn.

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

17 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Van hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mary (bij de 
balie te Brussel).

N° 454

2o kamer — 17 september 2013 
(P.12.1485.N)

reCHTen van De menS. — verDrag reCHTen van De menS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reDeLIJke TermIJn. — omvang. — DraagwIJDTe. 

De redelijke termijn waarvan sprake in artikel 6.1 EVRM, heeft betrekking op 
de behandeling van de zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rech-
terlijke instantie ; die redelijke termijn heeft geen uitstaans met de termijnen 
voor uitvoeren van een reconstructie. (Art. 6.1 EVRM)

(D. 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 Gent, correctionele kamer, van 28 juni 2012. 

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

De eiseres voert in een tweede memorie die aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan. Zij legt ook meerdere stukken neer.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

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

Tweede middel van beide eisers

7. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM : de redelijke 
termijn voor het uitvoeren van een reconstructie werd overschreden 
zodat het resultaat niet meer bruikbaar was. 

8. De redelijke termijn waarvan sprake in artikel 6.1 EVRM, heeft 
betrekking op de behandeling van de zaak door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie ; die redelijke termijn heeft geen 
uitstaans met de termijnen voor uitvoeren van een reconstructie.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het naar recht. 
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9. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare 
oordeel van de appelrechters over de bewijswaarde van de resultaten 
van de reconstructie.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

17 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van 
hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Van Ingelgem, advocaat-generaal.

N° 455

2o kamer — 17 september 2013 

(P.12.1724.N)

Hoger Beroep. — STraFzaken (Douane en aCCIJnzen InBe-
grepen). — gevoLgen. BevoegDHeID van De reCHTer. — BurgerLIJke parTIJ. 
— Hoger Beroep Tegen vrIJSpraak BekLaagDe. — gevoLgen. 

Het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijspraak van een 
beklaagde brengt de strafvordering niet voor de appelrechter ; de appel-
rechter moet op het hoger beroep van de burgerlijke partij over diens burger-
lijke rechtsvordering oordelen ; hij moet onderzoeken of het feit dat ten laste 
van de beklaagde werd gelegd , bewezen is , ook wanneer de eerste rechter 
hem heeft vrijgesproken en tegen wiens vrijspraak geen hoger beroep is inge-
steld : hij moet ook onderzoeken of dat misdrijf oorzaak is van de schade 
waarvan de burgerlijke partij vergoeding vordert. (Art. 202 Wetboek van 
Strafvordering) 

(euroDeSSerTS n.v. T. H. 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 24 september 2012.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde middel

13. Het middel voert schending aan van artikel 202 Wetboek van Straf-
vordering : het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet 
ontvankelijk “in zoverre gericht tegen die onderdelen van het bestreden 
vonnis die haar niet aanbelangen” ; de appelrechters preciseren evenwel 
niet welke die onderdelen zijn en hebben de eiseres evenmin uitgenodigd 
zich hierop te verweren.

14. Krachtens artikel 202, 2o, Wetboek van Strafvordering behoort het 
recht om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen, gewezen door de 
politierechtbanken en de correctionele rechtbanken, toe aan de burger-
lijke partij, alleen wat haar burgerlijke belangen betreft.

15. Het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijspraak van 
een beklaagde brengt de strafvordering niet voor de appelrechter.

De appelrechter moet op het hoger beroep van de burgerlijke partij 
over diens burgerlijke rechtsvordering oordelen. Hij moet onderzoeken 
of het feit dat ten laste van de beklaagde werd gelegd, bewezen is, ook 
wanneer de eerste rechter hem heeft vrijgesproken en tegen wiens vrij-
spraak geen hoger beroep is ingesteld. Hij moet ook onderzoeken of dat 
misdrijf oorzaak is van de schade waarvan de burgerlijke partij vergoe-
ding vordert.

16. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— het beroepen vonnis de eerste verweerder vrijspreekt van de hem 

ten laste gelegde feiten en zich onbevoegd verklaart te oordelen over 
de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres in zoverre deze gericht is 
tegen de eerste verweerder ; het spreekt verder de tweede verweerster 
vrij voor het feit van de telastlegging B en verklaart zich onbevoegd 
te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de 
tweede verweerster in zoverre deze gesteund is op die telastlegging ; het 
veroordeelt ten slotte de tweede verweerster tot straf wegens het feit 
van de telastlegging A en veroordeelt haar tot betaling van een schade-
vergoeding aan de eiseres in zoverre zij gesteund is op de telastlegging A 
en tot een rechtsplegingsvergoeding ;

— het openbaar ministerie en de eiseres tegen dit vonnis hoger beroep 
hebben ingesteld ;

— het arrest oordeelt dat het hoger beroep van de eiseres niet ontvan-
kelijk is in zoverre gericht tegen die onderdelen van het beroepen vonnis 
die haar niet aanbelangen, en vervolgens oordeelt over de burgerlijke 
rechtsvordering van de eiseres tegen de beide verweerders, in zoverre 
gesteund op alle hen ten laste gelegde feiten.

Aldus schenden de appelrechters artikel 202 Wetboek van Strafvorde-
ring niet en dienden zij de eiseres niet uit te nodigen hierover verweer 
te voeren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
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17 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Van hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Panis 
(bij de balie te Tongeren), de heer Delbrouck (bij de balie te Hasselt), 
mevr. Dehaese (bij de balie te Hasselt) en mevr. Buisseret (bij de balie 
te Brussel).

N° 456

2o kamer — 17 september 2013 
(P.13.0760.N)

1o europeeS aanHouDIngSBeveL. — weT europeeS aanHouDIngSBeveL. 
— arTIkeL 37, § 1. — SpeCIaLITeITSBegInSeL. — uITvoerIng van een eerDer 
opgeLegDe InTernerIngSmaaTregeL. — reDenen.

2o BeSCHermIng van De maaTSCHappIJ. — InTernerIng. — weT 
europeeS aanHouDIngSBeveL. — arTIkeL 37, § 1. — SpeCIaLITeITSBegInSeL. — 
uITvoerIng van een eerDer opgeLegDe InTernerIngSmaaTregeL. — reDenen.

1o en 2o Het specialiteitsbeginsel in artikel 37, § 1, Wet Europees Aanhou-
dingsbevel verhindert niet dat de overgeleverde ingevolge de uitvoering van 
een eerder opgelegde interneringsmaatregel opnieuw opgenomen wordt in 
een psychiatrische afdeling om reden dat uit het feit waarvoor hij wordt 
overgeleverd, blijkt dat de opgelegde voorwaarden van een invrijheidstelling 
op proef niet worden nageleefd. (Art. 37, § 1, Wet Europees Aanhoudings-
bevel)

(w.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie 
tot bescherming van de maatschappij van 28 maart 2013.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 5.1 EVRM, artikel 12 
Grondwet en de artikelen 16, § 4, 37 en 38 Wet Europees Aanhoudings-
bevel : de eiser werd niet uitgeleverd voor de interneringsmaatregel, 
zodat de vrijheidsberoving in uitvoering van deze maatregel wegens 
niet-naleving van de voorwaarden onwettig is ; de eiser werd enkel uitge-
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leverd voor de feiten omschreven in het Europees aanhoudingsbevel van 
8 september 2010.

2. Artikel 37, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat een 
persoon, overgeleverd op grond van een Europees aanhoudingsbevel 
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit, niet kan 
worden vervolgd, veroordeeld of van zijn vrijheid benomen wegens een 
ander, vóór zijn overlevering gepleegd strafbaar feit dan dat waarop de 
overlevering betrekking heeft.

Het specialiteitsbeginsel verhindert niet dat de overgeleverde inge-
volge de uitvoering van een eerder opgelegde interneringsmaatregel 
opnieuw opgenomen wordt in een psychiatrische afdeling om reden dat 
uit het feit waarvoor hij wordt overgeleverd, blijkt dat de opgelegde 
voorwaarden van een invrijheidstelling op proef niet worden nageleefd.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

11. 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.

17 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
De Winter (bij de balie te Gent).

N° 457

2o kamer — 17 september 2013 
(P.13.1504.N)

1o STraFuITvoerIng. — STraFuITvoerIngSreCHTBank. — TerBeSCHIkkIng-
STeLLIng. — proCeDure. — TermIJn aDvIeS. — aarD. 

2o BeSCHermIng van De maaTSCHappIJ. — TerBeSCHIkkIngSTeL-
LIng van De regerIng. — TerBeSCHIkkIngSTeLLIng van De STraFuITvoe-
rIngSreCHTBank. — proCeDure. — TermIJn aDvIeS. — aarD.

3o STraFuITvoerIng. — STraFuITvoerIngSreCHTBank. — TerBeSCHIkkIng-
STeLLIng. — BeSLISSIng. — TIJDSTIp. — geen BeSLISSIng voor HeT verSTrIJken 
van De eFFeCTIeve HooFDSTraF. — gevoLg. 

4o BeSCHermIng van De maaTSCHappIJ. — TerBeSCHIkkIngSTeL-
LIng van De regerIng. — TerBeSCHIkkIngSTeLLIng van De STraFuIT-
voerIngSreCHTBank. — BeSLISSIng. — TIJDSTIp. — geen BeSLISSIng voor HeT 
verSTrIJken van De eFFeCTIeve HooFDSTraF. — gevoLg. 

ARREST-2013-9.indb   1851 04/07/14   14:35



1852 ARRESTEN VAN CASSATIE 17.9.13 - N° 457

5o STraFuITvoerIng. — STraFuITvoerIngSreCHTBank. — TerBeSCHIkkIng-
STeLLIng. — TermIJn BeSLISSIng. — veroorDeLIng meT uITSTeL van De TenuIT-
voerLeggIng. — gevoLg.

6o BeSCHermIng van De maaTSCHappIJ. — TerBeSCHIkkIngSTeL-
LIng van De regerIng. — TerBeSCHIkkIngSTeLLIng van De STraFuITvoe-
rIngSreCHTBank. — TermIJn BeSLISSIng. — veroorDeLIng meT uITSTeL van De 
TenuITvoerLeggIng. — gevoLg.

7o veroorDeLIng meT uITSTeL en opSCHorTIng van De veroor-
DeLIng. — proBaTIe uITSTeL. — TerBeSCHIkkIngSTeLLIng van De STraF-
uITvoerIngSreCHTBank. — TermIJn BeSLISSIng. — veroorDeLIng meT uITSTeL 
van De TenuITvoerLeggIng. — gevoLg.

8o CaSSaTIe. — vorDerIngen ToT vernIeTIgIng. CaSSaTIeBeroep 
In HeT BeLang van De weT. — TerBeSCHIkkIngSTeLLIng van De STraF-
uITvoerIngSreCHTBank. — TermIJn BeSLISSIng. — CaSSaTIeBeroep van HeT 
openBaar mInISTerIe BIJ De STraFuITvoerIngSreCHTBank. — nIeT-regeLmaTIge 
BeTekenIng. — nIeT-onTvankeLIJkHeID van HeT CaSSaTIeBeroep. — vorDe-
rIng ToT vernIeTIgIng Ter TereCHTzITTIng Door De proCureur-generaaL. — 
arTIkeL 442 Sv. 

9o CaSSaTIe. — vorDerIngen ToT vernIeTIgIng. CaSSaTIeBeroep 
In HeT BeLang van De weT. — TerBeSCHIkkIngSTeLLIng van De STraF-
uITvoerIngSreCHTBank. — TermIJn BeSLISSIng. — CaSSaTIeBeroep van HeT 
openBaar mInISTerIe BIJ De STraFuITvoerIngSreCHTBank. — nIeT-regeLmaTIge 
BeTekenIng. — nIeT-onTvankeLIJkHeID van HeT CaSSaTIeBeroep. — vorDerIng 
ToT vernIeTIgIng Ter TereCHTzITTIng Door De proCureur-generaaL. — gevoLg.

1o en 2o Artikel 95/3, § 1, Wet Strafuitvoering bepaalt dat, indien de veroor-
deelde gedetineerd is, de directeur uiterlijk vier maanden vóór het verstrijken 
van de effectieve hoofdstraf een advies uitbrengt ; deze termijn is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven  (1). (Art. 95/3, § 1, Wet Strafuitvoe-
ring)

3o en 4o Uit de tekst van het artikel 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering, de 
algemene economie van deze wet en de wetsgeschiedenis volgt dat de straf-
uitvoeringsrechtbank over de terbeschikkingstelling dient te beslissen vóór 
het verstrijken van de effectieve hoofdstraf ; eens dat tijdstip is bereikt, kan 
de strafuitvoeringsrechtbank geen beslissing meer nemen (2). (Art. 95/2, §§ 1 
en 2, Wet Strafuitvoering)

5o, 6o en 7o De in het artikel 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering bepaalde 
termijn binnen dewelke de strafuitvoeringsrechtbank moet beslissen over de 
terbeschikkingstelling, wordt geschorst gedurende de periode dat een gevan-
genisstraf of een deel ervan dat met uitstel van tenuitvoerlegging werd opge-
legd, nog kan herroepen worden overeenkomstig artikel 14 Probatiewet (3). 
(Art. 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering ; Artt. 8 en 14 Probatiewet)

8o Wanneer het cassatieberoep van het openbaar ministerie bij de strafuitvoe-
ringsrechtbank als niet ontvankelijk dient te worden verworpen ingevolge niet 
regelmatige betekening aan de partij tegen wie het is gericht, vermag de procu-
reur-generaal bij het Hof ter terechtzitting de vernietiging in het belang van 

  (1) tot (3) Zie concl. O.M.
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de wet vorderen van een beslissing die schending inhoudt van de regel bepaald 
in artikel 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering, betreffende de termijn binnen 
dewelke de strafuitvoeringsrechtbank moet beslissen over de terbeschikking-
stelling  (1). (Artt. 418, eerste lid, en 442 Wetboek van Strafvordering)

9o Wanneer het cassatieberoep van het openbaar ministerie bij de strafuitvoe-
ringsrechtbank als niet ontvankelijk dient te worden verworpen ingevolge 
niet regelmatige betekening aan de partij tegen wie het is gericht, vernietigt 
het Hof, op vordering van de procureur-generaal, in het belang van de wet 
en derhalve zonder verwijzing, de bestreden beslissing die schending inhoudt 
van de regel bepaald in artikel 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering, betref-
fende de termijn binnen dewelke de strafuitvoeringsrechtbank moet beslissen 
over de terbeschikkingstelling  (2). (Artt. 418, eerste lid, en 442 Wetboek 
van Strafvordering)

(proCureur DeS konIngS Te BruSSeL T. F.)

Advocaat-generaal Van Ingelgem heeft in hoofdzaak gezegd :

Het cassatieberoep van het OM bij de strafuitvoeringsrechtbank 
(Brussel) betreft de beslissing van niet-ontvankelijkheid van de uitvoe-
ringsprocedure bij terbeschikkingstelling.

Tegen deze beslissing voert eiser twee middelen tot cassatie aan.
Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt m.i. evenwel 

niet dat eisers cassatieberoep  (3) regelmatig aan verweerder werd bete-
kend, zodat ik van oordeel ben dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is.

In zoverre concludeer ik tot verwerping.
Vanuit die benadering (als er geen ontvankelijk cassatieberoep moge-

lijk is) heeft mijn ambt echter  (4) de mogelijkheid zich in het belang van 
de wet tegen een in laatste aanleg gewezen vonnis of arrest te voorzien, 
en kan het ter terechtzitting (mondeling) in het belang van de wet de 
vernietiging vorderen  (5).

Waar een dergelijk cassatieberoep in het belang van de wet niet 
gratuit mag worden gebruikt (bijv. om de ontvankelijkheid van cassa-
tieberoepen te omzeilen) en derhalve zuinig dient te worden gebruikt, 
wordt het dan ook maar aangewend als er een echt belang bestaat om 
een bepaald rechtspunt vast te leggen of in herinnering te brengen.

Dit lijkt m.i. in deze het geval, nu alhier de vraag voorligt naar een 
correcte invulling van de terminologie van art. 95/2, § 2 van de Wet 
Stafuitvoering i.v.m. de uitvoeringsprocerdure bij terbeschikkingstel-
ling, meer bepaald het begrip “verstrijken van de effectieve hoofdstraf”.

Reeds eerder  (6) oordeelde uw Hof dat de termijn waarvan sprake in 
art. 95/3, § 1, 1 Wet Strafuitvoering m.b.t. de uitvoeringsprocedure van de 
terbeschikkingstelling niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven.

  (1)  Zie concl. O.M.
  (2)  Id.
  (3)  Cf. art. 418, 1ste lid, sv.
  (4)  Cf. art. 442 sv.
  (5)  Cf. Cass. 6 dec. 2005, AR P.05.1201.N, AC 2005, nr. 647.
  (6)  Cass. 24 juli 2012, AR P.12.1185.N, AC 2012, nr. 433.
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In een nog recenter arrest  (1) oordeelde uw Hof dat uit de tekst van 
art. 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering, de algemene economie van deze 
wet en de wetsgeschiedenis volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank over 
de terbeschikkingstelling dient te beslissen vóór het verstrijken van de 
effectieve hoofdstraf, en dat eens dat tijdstip is bereikt de strafuitvoe-
ringsrechtbank geen beslissing meer kan nemen.

In die aangelegenheid handelde het zich om het verstrijken van een 
effectieve hoofdstraf waarvan het effectieve einde door de veroordeelde 
was bereikt en die daarom onmiddellijk in vrijheid was gesteld.

In de thans voorliggende zaak werd de beklaagde op 18 sept. 2008 
veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan de uitvoering voor de 
helft werd uitgesteld gedurende 5 jaar met probatievoorwaarden. Hij 
werd tevens tot 10 jaar terbeschikkingstelling veroordeeld. De betrok-
kene was sinds 5 mei 2008 van zijn vrijheid beroofd en werd op 5 mei 2010 
in vrijheid gesteld. Zijn probatieuitstel loopt tot 17 sept. 2013(!).

Uit de parlementaire voorbereiding  (2) blijkt meermaals dat de 
beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank over de uitvoering van de 
terbeschikkingstelling dient te worden genomen voorafgaand aan het 
verstrijken van de hoofdstraf en dit in het kader van de finaliteit en 
de bedoeling van de terbeschikkingstelling die een bijkomende straf is 
ter bescherming van de maatschappij tegen gevaarlijke delinquenten, 
en waarbij er mag vanuit gegaan worden dat een continuüm tussen de 
uitvoering van de hoofdstraf en de terbeschikkingstelling hieraan ten 
volle tegemoet komt.

Hoewel men in voormelde context geen eenduidige aanduiding i.v.m. 
het begrip effectieve hoofdstraf vindt, blijkt uit de ministeriële omzend-
brief  (3) van 18 nov. 2011 m.b.t. de aanvang van de terbeschikkingstelling 
van de strafuitvoeringsrechtbank dat indien de hoofdstraf met uitstel 
uitgesproken is, deze termijn begint te lopen bij het verstrijken van het 
uitstel.

Hoewel een ministeriële omzendbrief op zich geen wet is in de zin van 
art. 608 Ger.W., zodat de miskenning ervan geen aanleiding kan geven 
tot vernietiging  (4), sluit dit niet uit dat het Hof hiermee rekening kan 
houden bij de beoordeling van de interpretatie van de wet  (5), met dien 
verstande dat de rechter erdoor niet gebonden is  (6).

Voormelde benadering lijkt mij alleszins aan te sluiten bij de wet en 
diens voorbereidende werkzaamheden op het vlak van de voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling  (7). Die specifieke toepassing voorziet dat (…) 
de veroordeelde aan wie een voorwaardelijke invrijheidstelling was 
verleend op het einde van zijn effectieve straf in vrijheid onder toezicht 

  (1)  Dd. 23 okt. 2012, AR P.12.1581.N, AC 2012, nr. 559, met concl. van advocaat-generaal 
Timperman.

  (2)  Cf. concl. advocaat-generaal Timperman.
  (3)  Nr. 1813.
  (4)  Cass. 4 mei 2011, AR P.11.0665.F, AC 2011, nr. 294.
  (5)  Cass. 22 dec. 2010, AR P.10.1772.F, AC 2010, nr. 764.
  (6)  Cass. 22 feb. 2012, AR P.11.1809.F, AC 2012, nr. 126.
  (7)  Cf. art. 95/2, § 2, al. 2, Wet Strafuitvoering.
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wordt gesteld, in voorkomend geval met voorwaarden zoals bedoeld in 
§ 2 van art. 95/7.

In dergelijke omstandigheden komt de notie “effectieve hoofdstraf ” 
volgens de M.v.J. in de parlementaire werkzaamheden overeen met de 
echt uitgezeten gevangenisstraf en de periode van de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling. Zij preciseert nog dat de terbeschikkingstelling pas 
ingaat nadat de hoofdstraf op welke wijze ook is uitgezeten  (1).

In de reeds geciteerde min. Omzendbrief luidt het dat indien een voor-
waardelijke invrijheidstelling aan de veroordeelde is toegekend, de 
termijn van terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 
begint te lopen bij het verstrijken van de proeftermijn van de voor-
waardelijke invrijheidstelling. De strafuitvoeringsrechtbank plaatst de 
veroordeelde in een invrijheidstelling onder toezicht.

Vanuit voormelde benadering, in combinatie met het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van een  (2) gedeelte van de hoofdstraf en de (nog 
steeds mogelijke) herroeping daarvan zoals bepaald in de artikelen 8 en 
14 van de Probatiewet, komt het mij dan ook voor dat de termijn binnen 
dewelke de strafuitvoeringsrechtbank over de terbeschikkingstelling 
kon beslissen nog lopende was en zij aldus werd gevat op een ogenblik 
dat zij er nog (voor het verstrijken van de proeftermijn van 5 jaar) kon 
over oordelen.

Nu de vernietiging in het belang van de wet een louter dogmatisch 
karakter heeft, waarbij de partijen in het geding geen baat hebben, 
vorder ik dan ook in zoverre tot deze vernietiging, evenwel zonder 
verwijzing.

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep I is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Brussel van 21 augustus 2013.

Het cassatieberoep II, ingesteld in het belang van de wet en over-
eenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering, is gericht tegen 
hetzelfde vonnis.

De eiser I voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd en gevor-

derd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep I

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet 
dat het cassatieberoep van de eiser I, overeenkomstig artikel 418, eerste 

  (1)  Belg. Kamer v. Volksvertegenwoordigers, 5 april 2007, Verslag namens de 
Commissie voor de Justitie, Doc. 51 2999/003, pp. 13-14.

  (2)  In casu.
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lid, Wetboek van Strafvordering, regelmatig werd betekend aan de 
verweerder.

Het cassatieberoep I is bijgevolg niet ontvankelijk.

Cassatieberoep II

Schending van de artikelen 95/2, § 1 en § 2, en 95/3, § 1 Wet Strafuitvoe-
ring en de artikelen 8 en 14 Probatiewet

2. Krachtens artikel 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering neemt de terbe-
schikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die overeenkomstig 
de artikelen 34bis tot en met 34quater Strafwetboek ten aanzien van de 
veroordeelde is uitgesproken, een aanvang bij het verstrijken van de effec-
tieve hoofdstraf en beslist de strafuitvoeringsrechtbank voorafgaand aan 
het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, overeenkomstig de proce-
dure bepaald in afdeling 2, hetzij tot vrijheidsbeneming, hetzij tot invrij-
heidstelling onder toezicht van de terbeschikkinggestelde veroordeelde.

Artikel 95/3, § 1, van dezelfde wet, bepaalt dat, indien de veroordeelde 
gedetineerd is, de directeur uiterlijk vier maanden vóór het verstrijken 
van de effectieve hoofdstraf een advies uitbrengt. Deze termijn is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven.

Uit de tekst van het artikel 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering, de alge-
mene economie van deze wet en de wetsgeschiedenis volgt dat de straf-
uitvoeringsrechtbank over de terbeschikkingstelling dient te beslissen 
vóór het verstrijken van de effectieve hoofdstraf. Eens dat tijdstip is 
bereikt, kan de strafuitvoeringsrechtbank geen beslissing meer nemen.

3. Overeenkomstig artikel 8 Probatiewet kunnen de vonnisgerechten, 
wanneer zij veroordelen tot een of meer straffen van niet meer dan vijf 
jaar, de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het arrest, hetzij van 
de hoofdstraffen dan wel van een gedeelte ervan uitstellen. De duur van 
het uitstel mag niet minder dan een jaar en niet meer dan vijf jaar 
bedragen, met ingang van de datum van het vonnis of arrest. De duur 
van het uitstel mag echter niet meer dan drie jaar bedragen voor de 
gevangenisstraffen die zes maanden niet te boven gaan.

Overeenkomstig artikel 14 Probatiewet kan dit uitstel van rechtswege 
of op vordering van het openbaar ministerie worden herroepen, zodat de 
voorwaardelijke gevangenisstraf kan worden omgezet in een effectieve 
straf.

Hieruit volgt dat de in het artikel 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering 
bepaalde termijn binnen dewelke de strafuitvoeringsrechtbank moet 
beslissen over de terbeschikkingstelling, wordt geschorst gedurende de 
periode dat een gevangenisstraf of een deel ervan dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging werd opgelegd, nog kan herroepen worden overeen-
komstig artikel 14 Probatiewet.

4. Het vonnis stelt vast dat :

— de eiser op 18 september 2008 door de correctionele rechtbank te 
Brussel werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan uitvoe-
ring van de helft, namelijk twee jaar, werd uitgesteld gedurende vijf jaar 
met oplegging van probatievoorwaarden ;

ARREST-2013-9.indb   1856 04/07/14   14:35



N° 458 - 17.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1857

— hij tevens werd veroordeeld tot tien jaar terbeschikkingstelling van 
de regering, thans van de strafuitvoeringsrechtbank ;

— de eiser sinds 5 mei 2008 van zijn vrijheid was beroofd en op 5 mei 
2010 op het einde van zijn effectieve straf in vrijheid werd gesteld ;

— het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank zijn advies 
neerlegde in het kader van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoe-
ringsrechtbank op de griffie van deze rechtbank op 1 juli 2013.

Aldus staat het vast dat de strafuitvoeringsrechtbank werd gevat 
van de terbeschikkingsstelling en er nog kon over oordelen vóór het 
verstrijken van de proeftermijn van vijf jaar.

5. Het vonnis dat vervolgens oordeelt dat het advies van het openbaar 
ministerie betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoe-
ringsrechtbank niet ontvankelijk is, omdat de terbeschikkingstelling 
van de strafuitvoeringsrechtbank is gestart wanneer het effectieve deel 
van de opgelegde gevangenisstraf verstreek en dit advies werd neer-
gelegd na dit ogenblik, zodat de strafuitvoeringsrechtbank niet meer 
kan beslissen over de terbeschikkingstelling, schendt bijgevolg de arti-
kelen 95/2, § 1 en § 2, en 95/3, § 1 Wet Strafuitvoering en de artikelen 8 en 
14 Probatiewet.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep I.
Rechtdoende op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het 

Hof,
Vernietigt, maar alleen in het belang van de wet, het bestreden vonnis 

van 21 augustus 2013.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

17 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.

N° 458

2o kamer — 17 september 2013 

(P.13.1522.N)

1o gronDweT –gronDweT 1994 (arT. 100 ToT eInDe). — arTIkeL 149. — 
onDerzoekSgereCHT. — vreemDeLIngen. — maaTregeL van vrIJHeIDSBero-
vIng. — HanDHavIng. — ToepaSSIng. 

2o onDerzoekSgereCHTen. — vreemDeLIngen. — maaTregeL van vrIJ-
HeIDSBerovIng. — HanDHavIng. — BeSLISSIng. — arTIkeL 149 gw (1994). — 
ToepaSSIng. 
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3o vreemDeLIngen. — maaTregeL van vrIJHeIDSBerovIng. — HanDHavIng. 
— BeSLISSIng. — arTIkeL 149 gw (1994). — ToepaSSIng. 

4o onDerzoekSgereCHTen. — vreemDeLIngen. — maaTregeL van vrIJ-
HeIDSBerovIng. — HanDHavIng. — BeSLISSIng. — Toegang ToT HeT aDmInISTra-
TIeF DoSSIer. — raaDpLegIng. — wIJze.

5o vreemDeLIngen. — onDerzoekSgereCHT. — maaTregeL van vrIJHeIDS-
BerovIng. — HanDHavIng. — BeSLISSIng. — Toegang ToT HeT aDmInISTraTIeF 
DoSSIer. — raaDpLegIng. — wIJze.

6o onDerzoekSgereCHTen. — vreemDeLIngen. — maaTregeL van vrIJ-
HeIDSBerovIng. — HanDHavIng. — reDenen van De BeSLISSIng. — omkLeDIng 
van De reDenen. — reCHT van verDeDIgIng. — wIJze.

7o vreemDeLIngen. — onDerzoekSgereCHT. — maaTregeL van vrIJHeIDSBe-
rovIng. — HanDHavIng. — reDenen van De BeSLISSIng. — omkLeDIng van De 
reDenen. — reCHT van verDeDIgIng. — wIJze.

8o reCHT van verDeDIgIng. — STraFzaken. — onDerzoekSgereCHT. 
— vreemDeLIngen. — maaTregeL van vrIJHeIDSBerovIng. — HanDHavIng. — 
reDenen van De BeSLISSIng. — omkLeDIng van De reDenen. — wIJze.

9o reDenen van De vonnISSen en arreSTen. — op ConCLuSIe. 
— STraFzaken (geeSTrIJke Dranken en Douane en aCCIJnzen InBegrepen). — 
onDerzoekSgereCHT vreemDeLIngen. — maaTregeL van vrIJHeIDSBerovIng. 
— HanDHavIng. — reDenen van De BeSLISSIng. — omkLeDIng van De reDenen. 
— reCHT van verDeDIgIng. — wIJze.

1o, 2o en 3o Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen 
van de onderzoeksgerechten over de handhaving van de maatregel van vrij-
heidsberoving, genomen bij toepassing van artikel 72 Vreemdelingenwet  (1). 
(Art. 149 Grondwet ; art. 72 Vreemdelingenwet)

4o en 5o Uit artikel 72, vierde en vijfde lid, Vreemdelingenwet volgt niet dat 
de raadsman van de vreemdeling geen toegang zou hebben tot het admini-
stratief dossier, maar dat hij het dossier op de griffie van de bevoegde recht-
bank kan raadplegen gedurende een andere periode dan deze bepaald in de 
Voorlopige Hechteniswet, te weten gedurende de twee werkdagen die aan de 
rechtszitting voorafgaan. (Art.72, vierde en vijfde lid, Vreemdelingenwet) 

6o, 7o, 8o en 9o Het onderzoeksgerecht vermag zijn beslissing met redenen te 
omkleden door verwijzing naar en overname van de redenen, opgenomen 
in een voor de partijen beschikbaar stuk van de rechtspleging, zoals het 
advies van het openbaar ministerie of de opmerkingen die de verweerder 
heeft gemaakt op het verzoekschrift tot invrijheidstelling van de eiser en 
die door de verweerder aan het administratief dossier werden toegevoegd ; 
dit houdt geen miskenning in van het recht van verdediging  (2). (Art. 149 
Grondwet ; art. 72 Vreemdelingenwet) 

(S. T. BeLgISCHe STaaT, STaaTSSeCreTarIS voor aSIeL en mIgraTIe en 
voor maaTSCHappeLIJke InTegraTIe en armoeDeBeSTrIJDIng) 

  (1)  Cass. 5 maart 2008, AR P.08.0235.F, AC 2008, nr. 157.
  (2)  Cass.11 feb. 2004, AR P.03.1661.F, AC 2004, nr. 73.
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arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 augustus 2013.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 72, tweede en vierde lid, Vreemdelingenwet, evenals misken-
ning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging en de 
motiveringsplicht : zonder deze daadwerkelijk over te nemen, verwijst 
het arrest bij haar beoordeling van de wettigheid van de vrijheidsbene-
mende maatregel naar de oordeelkundige motieven van het openbaar 
ministerie en de brief van de dienst Vreemdelingenzaken, te weten twee 
stukken die zich in het administratief dossier bevinden en waartoe de 
eiser geen toegang heeft ; bij gebrek aan overname van die motieven 
blijkt niet of op eisers conclusie werd geantwoord, vermits de eiser geen 
toegang heeft tot het administratief dossier ; bij overname van zulke 
motieven, dient de eiser die motieven in het arrest terug te vinden.

2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten over de handhaving van de maatregel van vrij-
heidsberoving, genomen bij toepassing van artikel 72 Vreemdelingenwet.

In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het 
naar recht.

3. Artikel 72, vierde en vijfde lid, Vreemdelingenwet bepaalt :
 “Er wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de 

voorlopige hechtenis, behoudens deze betreffende het bevel tot aanhou-
ding, de onderzoeksrechter, het verbod van vrij verkeer, de beschikking 
tot gevangenneming, de voorlopige invrijheidstelling of de invrijheid-
stelling onder borgtocht en het inzagerecht in het administratief dossier.

De raadsman van de vreemdeling kan het dossier ter griffie van de 
bevoegde rechtbank raadplegen gedurende de twee werkdagen die aan de 
terechtzitting voorafgaan.”

Hieruit volgt niet dat de raadsman van de vreemdeling geen toegang 
zou hebben tot het administratief dossier, maar dat hij het dossier op de 
griffie van de bevoegde rechtbank kan raadplegen gedurende een andere 
periode dan deze bepaald in de Voorlopige Hechteniswet, te weten gedu-
rende de twee werkdagen die aan de rechtszitting voorafgaan.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het eveneens naar recht. 
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4. Het onderzoeksgerecht vermag zijn beslissing met redenen te 
omkleden door verwijzing naar en overname van de redenen, opgenomen 
in een voor de partijen beschikbaar stuk van de rechtspleging, zoals het 
advies van het openbaar ministerie of de opmerkingen die de verweerder 
heeft gemaakt op het verzoekschrift tot invrijheidstelling van de eiser 
en die door de verweerder aan het administratief dossier werden toege-
voegd. Dit houdt geen miskenning in van het recht van verdediging.

In zoverre faalt het middel andermaal naar recht.
5. Met de redenen die het arrest vermeldt en die de eiser en het Hof 

toelaten na te gaan of het arrest voldoet aan de motiveringsverplich-
ting, beantwoordt het eisers verweer en verantwoordt het zijn beslis-
sing dat de vrijheidsbenemende maatregel in overeenstemming is met 
de wet, naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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.

17 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Chihaoui (bij de balie te Brussel).

N° 459

2o kamer — 18 september 2013
(P.12.1628.F)

1o BeTICHTIng van vaLSHeID. — verzoek ToT BeTICHTIng van vaLSHeID. — 
DISCreTIonaIre BevoegDHeID van De reCHTer om De vorDerIng meTeen aan Te 
nemen oF Te verwerpen. — ToepaSSIngSgeBIeD.

2o JaCHT. — kLaCHT. — vorm.

3o onDerzoek In STraFzaken. — kLaCHT. — vorm.

1o De rechtbanken beschikken over een discretionaire bevoegdheid om de 
betichting van valsheid meteen toe te staan of af te wijzen ; dergelijke proce-
dure, die openstaat tegen elk stuk dat volgens de regels van het strafproces 
als bewijs wordt overgelegd, is niet nodig wanneer het betwiste proces-
verbaal slechts bewijs oplevert tot bewijs van het tegendeel  (1). 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 459 ; zie ook Cass. 23 juni 2010, AR P.10.1044.F, AC 
2010, nr. 452.
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2o In jachtzaken is de klacht aan geen enkel bijzonder vormvereiste onder-
worpen ; alleen de wil van de benadeelde om de feiten te doen vervolgen moet 
vaststaan  (1). (Artt. 4 en 26, eerste lid, Jachtwet)

3o De vormvereisten in de artikelen 31 en 65 van het Wetboek van Straf-
vordering zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (2). (Art. 65, 
Wetboek van Strafvordering)

(w. e.a. T. wILDBeHeer van HeT BoSmaSSIeF van SaInT-HuBerT v.z.w.) 

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 14 september 2012. 

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

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 2 september 2013 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 18 september 2013 heeft raadsheer Pierre 
Cornelis verslag uitgebracht en heeft de procureur-generaal geconclu-
deerd

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de 
strafvordering

Eerste middel

De eisers hebben voor de appelrechters een conclusie neergelegd waarin 
ze het proces-verbaal van verhoor van de houder van het jachtrecht door 
de ambtenaar van het bosbeheer van valsheid betichten en de opschor-
ting vorderen van de rechtspleging tot over de betichting van valsheid 
is beslist.

Het middel verwijt het bestreden arrest dat het de vordering niet-
ontvankelijk verklaart.

De rechtbanken beschikken over een discretionaire bevoegdheid om de 
betichting van valsheid meteen toe te staan of af te wijzen.

Dergelijke procedure, die openstaat tegen elk stuk dat volgens de 
regels van het strafproces als bewijs wordt overgelegd, is niet nodig 
wanneer, zoals te dezen, het betwiste proces-verbaal slechts bewijs ople-
vert tot bewijs van het tegendeel.

De appelrechters hebben geoordeeld dat de brief die de houder van het 
jachtrecht naar verluidt heeft toegezonden aan de rechtbank van eerste 
aanleg, de valsheid van dat proces-verbaal niet kon aantonen, in zoverre 
de schrijver van de brief toegaf dat hij van de feiten op de hoogte was 
gebracht en de brief afsloot met de vermelding dat hij zich niet herin-

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 459.
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nerde een klacht te hebben ingediend en dat hij, mocht dat toch het 
geval zijn, die klacht wenste in te trekken. De appelrechters waren van 
oordeel dat de vordering, in zoverre die brief de in dat proces-verbaal 
opgetekende klacht niet betwistte, niet aannemelijk genoeg was.

In zoverre het middel de feitelijke beoordeling van de gegevens van de 
zaak door de bodemrechters betwist, is het niet ontvankelijk.

Voor het overige blijkt uit de redenen van het arrest niet dat het hof 
van beroep de valsheidsprocedure slechts wilde toestaan, op voorwaarde 
dat de eisers het bewijs leverden van het feit dat de houder van het 
jachtrecht nooit een klacht had ingediend.

Met de hierboven vermelde overwegingen verantwoordt het hof van 
beroep zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Krachtens artikel 26 van de Jachtwet van 1882 geschiedt de vervolging 
wegens het misdrijf jagen op andermans grond zonder zijn toestemming, 
als bedoeld in artikel 4, niet dan op klacht van de houder van het jacht-
recht.

Die klacht is aan geen bijzonder vormvereiste onderworpen. Alleen de 
wil van de benadeelde moet vaststaan om de feiten te doen vervolgen.

In zoverre het middel aanvoert dat de benadeelde persoon die klacht 
indient, uitdrukkelijk moet vragen dat er strafrechtelijk zou worden 
vervolgd, faalt het naar recht.

Voor het overige stelt het arrest vast dat de klacht door de boswachter 
behoorlijk is opgetekend en dat daarin duidelijk wordt vermeld dat de 
houder van het jachtrecht verklaart klacht in te dienen tegen de hande-
lingen waarvan hij op de hoogte is gebracht, namelijk dat er ‘s nachts, 
op zijn jachtgebied, twee personen zijn gecontroleerd die zich als jagers 
gedroegen.

Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
om de strafvervolging ontvankelijk te verklaren naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Derde middel

De eisers, die de schending aanvoeren van de artikelen 31 en 65 Wetboek 
van Strafvordering, verwijten het arrest dat het het bestaan vaststelt 
van de klacht die bij artikel 26 van de voormelde wet is vereist, hoewel 
die klacht, die in het proces-verbaal van de politieofficier is opgetekend, 
niet door de klager is ondertekend.

De vormvereisten van de in het middel bedoelde artikelen zijn niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid.

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

Vierde middel

De eisers voeren aan dat het arrest niet antwoordt op de conclusie 
waarin zij betoogden dat het proces-verbaal waarin de klacht van de 
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houder van het jachtrecht was opgetekend, zijn bijzondere wettelijke 
bewijswaarde had verloren aangezien ze het bewijs leverden van het 
tegendeel van de daarin vermelde vaststellingen, met name dat laatst-
genoemde in feite geen klacht had ingediend.

In zoverre het middel de feitelijke beoordeling van de appelrechters 
betwist, is het niet ontvankelijk.

Het arrest antwoordt voor het overige, met de overwegingen die in 
antwoord op het eerste middel zijn vermeld, op het verweer van de eisers.

Het middel mist dienaangaande feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen over de strafvordering

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

B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering

De eisers voeren geen bijzonder middel aan.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

18 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer De Vuyst 
(bij de balie te Dendermonde) en de heer de Brauwere (bij de balie te 
Brussel).

N° 460

2o kamer — 18 september 2013
(P.13.0583.F)

reDenen van De vonnISSen en arreSTen. — aLgemeen. — appeL-
reCHTer. — verwIJzIng naar De BeSLISSIng van De eerSTe reCHTer. — gevoLg. 
— reDengevIng.

De appelrechter die oordeelt dat de eerste rechter goed gevonnist heeft, neemt 
de redenen van de beroepen beslissing niet over  (1). (Art. 149, Grondwet)

(v. T. m. e.a.)

  (1)  Zie Cass. 6 okt. 1997, AR S.97.0007.N, AC 1997, nr. 390. Het arrest van het Hof vernie-
tigt gedeeltelijk het bestreden arrest en verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Het openbaar ministerie concludeerde tot verwerping. Het was met name van mening 
dat het hof van beroep aan zijn motiveringsplicht had voldaan.
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meT De noTITIe overeenSTemmenD arreST.

18 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Andersluidende conclusie : de 
heer Leclercq, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Chateau (bij de 
balie te Brussel).

N° 461

2o kamer. — 18 september 2013
(P.13.1515.F)

vreemDeLIngen. — maaTregeL ToT verLengIng. — Beroep. — waCHTTIJD.

De wachttijd van een maand als bepaald in artikel 71, derde lid, van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, geldt niet voor het beroep 
tegen de met toepassing van artikel 7, vijfde lid, van dezelfde wet genomen 
maatregel tot verlenging van de opsluiting  (1). (Artt. 7, vijfde lid, en 71, 
Vreemdelingenwet)

(F.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 augustus 2013. 

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

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft een conclusie neer-
gelegd die op 12 september 2013 op de griffie is ontvangen.

Op de rechtszitting van 18 september 2013 heeft raadsheer Benoît Deje-
meppe verslag uitgebracht en heeft de procureur-generaal geconclu-
deerd.

II. FeITen

Op 22 mei 2013 is tegen de eiser, met toepassing van de artikelen 7, 
eerste lid, 1o, 2 en 3, 27, § 1 en 3 en 74/14, § 3, 4o, Vreemdelingenwet, een 
bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten, samen met een 
beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen 
maatregel van vrijheidsberoving.

Bij arrest van 18 juli 2013 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 
het verzoek tot invrijheidstelling van de eiser afgewezen.

Op 19 juli 2013 heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor het 
Asiel- en Migratiebeleid, van Maatschappelijke Integratie en Armoede-

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas 2013, nr. 461.
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bestrijding, met toepassing van artikel 7, vijfde lid, Vreemdelingenwet, 
de opsluiting van de eiser met een termijn van twee maanden verlengd.

Diezelfde dag heeft de eiser een verzoek tot invrijheidstelling inge-
diend, waarin hij de beslissing tot verlenging van de vrijheidsberovende 
maatregel betwist.

Het bestreden arrest verklaart dat verzoek niet-ontvankelijk.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Middel

Artikel 5.4 EVRM bepaalt dat eenieder die door arrestatie of gevan-
genhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht heeft voorziening te 
vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettig-
heid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt indien 
de gevangenhouding onrechtmatig is.

Volgens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling 
die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving, genomen 
op grond van met name de artikelen 7 en 27, tegen die maatregel beroep 
instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van 
de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 
plaats waar hij werd aangetroffen.

Krachtens het derde lid van die bepaling kan de vreemdeling een nieuw 
verzoek tot invrijheidstelling indienen, een maand na de beslissing van 
het onderzoeksgerecht dat een vorig verzoek heeft afgewezen.

Met toepassing van artikel 7, vijfde lid, van de wet, kan de minister 
of zijn gemachtigde de opsluiting telkens met een periode van twee 
maanden verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te 
verwijderen werden genomen binnen zeven werkdagen na de opsluiting 
van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste 
zorgvuldigheid en wanneer de effectieve verwijdering van deze laatste 
binnen een redelijke termijn nog steeds mogelijk is.

Hoewel die maatregel tot verlenging geen autonome titel van vrijheids-
beroving is, beantwoordt ze niettemin aan wettelijke voorschriften, die 
verschillen van die welke voor de maatregel zijn bepaald waarvan zij 
de uitwerking moet verlengen. De wettigheid van die voorwaarden van 
verlenging kan, met toepassing van artikel 71, eerste lid, door de rechter 
worden getoetst.

Voor dergelijk beroep geldt geen wachttijd van een maand als bepaald 
in artikel 71, derde lid.

Het arrest dat beslist dat het rechtsmiddel van de eiser niet ontvan-
kelijk is op grond dat het minder dan een maand na de vorige beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstelling is ingesteld, schendt de voor-
melde bepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
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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 Luik, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

18 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Andrien (bij 
de balie te Luik).

N° 462

1o kamer — 19 september 2013
(F.11.0165.N)

Huur van goeDeren. — aLgemeen. — voor verHurIng vaTBare zaken. 
— CLIënTeeL.

Aangezien een ondernemer niet het rustig genot van zijn cliënteel kan 
verschaffen, kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huurovereen-
komst  (1) (Artt. 1709 en 1719, 3o, BW)

(BeLgISCHe STaaT, mInISTer van FInanCIën T. g. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Sedert 1991 baatte eerste verweerder samen met zijn zus het zaken-
kantoor Gryspeerdt uit onder de vorm van een feitelijke vereniging.

Op 3 oktober 2002 hebben zij samen de BVBA Gryspeerdt opgericht. 
Eerste verweerder en zijn zus zijn elk voor de helft eigenaar van de deel-
bewijzen.

Op 8 november 2002 zijn eerste verweerder en zijn zus overgegaan tot 
ontbinding van hun feitelijke vereniging.

Op 12 november 2002 volgde een buitengewone vergadering van de 
BVBA waarop werd besloten dat het cliënteel van eerste verweerder en 
zijn zus in huur zou worden genomen door de vennootschap. De huur 
ging in vanaf 1 januari 2003 en liep over een periode van zes jaar, maar 
was stilzwijgend verlengbaar.

De huurgelden werden door eerste verweerder aangegeven in zijn 
aangifte in de personenbelasting onder de rubriek verhuring van roerende 
goederen. Zij werden belast aan 15 %.

Ingevolge controle werd bij bericht van wijziging van 24 oktober 2005 
de kwalificatie van deze huurvergoeding als een bezoldiging van bedrijfs-
leider aangekondigd samen met een belastingverhoging van 10 %.

  (1)  Zie concl. O.M.
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Eiser in cassatie was van mening dat de akte van verhuring van het 
cliënteel werd opgemaakt om belasting te vermijden en niet aan haar 
kon worden tegengeworpen. De huur werd geherkwalificeerd als bezol-
diging bedrijfsleider.

Ondanks het niet-akkoord van verweerders werd de taxatie doorgevoerd.
Verweerders dienden bezwaar in. Dat bezwaar werd afgewezen.
Daarop vochten zij de aanvullende aanslag in rechte aan. Bij vonnis van 

31 oktober 2008 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 
de vordering ontvankelijk doch ongegrond.

In hoger beroep oordeelt het hof van beroep te Antwerpen op 8 maart 
2011 dat het hoger beroep ontvankelijk is. De betwiste aanslag in de 
personenbelasting over het aanslagjaar 2004 wordt vernietigd.

2. Het eerste middel vecht het oordeel van de appelrechters aan dat het 
cliënteel een immaterieel vast actief is en om die reden het voorwerp 
kan uitmaken van verhuring. Het stelt dat het bestreden arrest de arti-
kelen 544, 578, 1709, 1713, 1719, 2228 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt door te beslissen dat cliënteel het voorwerp kan uitmaken van 
verhuring, zonder na te gaan of eerste verweerder in cassatie het genot 
van het verhuurde goed kan afstaan.

3. Wat de gestelde problematiek betreft, kan ik verwijzen naar mijn 
gepubliceerde conclusie bij het arrest van Uw Hof 19 januari 2012  (1), en 
naar de rechtspraak waarnaar in deze conclusie wordt verwezen onder 
randnummer 1.

Er moet m.i. een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 
problematiek van het verhuren van cliënteel aan een derde, en de proble-
matiek van de inbreng of overdracht van cliënteel aan een vennootschap 
welke aan bod komt in de memorie van antwoord.

Zoals verweerder stelt is het mogelijk dat het cliënteel het voor-
werp uitmaakt van een verkoop, dat de waarde ervan kan worden afge-
schreven en dat deze afschrijvingen door de fiscale administratie worden 
aanvaard als beroepskost  (2).

Zo oordeelde Uw Hof reeds dat het cliënteel voor verkoop vatbaar is en 
een afschrijfbaar immaterieel vast actief vormt  (3).

Uit deze rechtspraak kan evenwel niet worden afgeleid dat het cliën-
teel ook verhuurbaar is naar burgerlijk recht.

Overeenkomst artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek is huur van 
goederen een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere 
het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd en 
tegen een bepaalde prijs die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.

De verhuurder heeft drie hoofdverbintenissen waaronder de verbin-
tenis om :

— het verhuurde goed te ‘leveren’ (artikel 1720, eerste lid, BW) ;

  (1)  AR F.10.0094.N, AC 2012, nr. 53.
  (2)  Vraag nr. 199 van de heer de Clippele van 9 september 1992, Bull. Bel., nr. 725, p. 601 ; 

Com. I.B 61/41 en 61/111 ; Circ. nr. CiRH.862/430.650 dd. 31 december 1993, www.fisconet.be ; 
Voorafgaande beslissing nr. 900.112 dd. 28 april 2009, www.fisconet.be.

  (3)  Cass. 23 april 2010, AR F.09.0036.F, AC 2010, nr. 279.
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— aan de huurder het rustig genot van het verhuurde vrijwaren 
(artikel 1721 en de artikelen 1723-1727 BW).

Artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek veronderstelt dat de verhuurder 
er zich toe kan verbinden het rustige genot over de verhuurde zaak te 
verschaffen aan de huurder.

En dit is precies waartoe de verhuurder van cliënteel zich niet kan 
verbinden. Of iemand klant blijft of wordt is immers louter afhankelijk 
van de wil van de klant zelf en op deze wilskeuze van een derde partij 
heeft de verhuurder geen vat.

Cliënten zijn immers vrij zich tot deze of gene handelszaak te wenden  (1).
Eerste verweerder in cassatie kon er zich in casu niet toe verbinden 

voor een periode van zes jaar aan de huurder het genot te verschaffen 
over de verzekeringscontracten of het klantenbestand. Verzekerings-
contracten kunnen immers jaarlijks opgezegd worden en het klantenbe-
stand kan dan ook jaarlijks wijzigen.

Eiser in cassatie voert dan ook terecht aan dat cliënteel niet het voor-
werp kan uitmaken van verhuring  (2).

Door het tegendeel te beslissen, schendt het bestreden arrest de aange-
wezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.

BeSLuIT : vernietiging.

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 8 maart 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 maart 2013 een schriftelijke 
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, drie 
middelen aan.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 1709 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat huur van goederen een 
contract is waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot 

  (1)  F. BouCkaerT, “De handelszaak”, in APR, Brussel, Story-Scientia, 1989, nr. 64, 27 ; 
H. De page, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel IV, Bruylant, 1972, 113, nr. 79a.

  (2)  Bergen, 15 juni 2011, FJF 2012, 629 ; Gent, 9 maart 2010, Fisc. Koer. 2010, 493 ; Luik, 
8 december 2006, www.fiscalnet.be.
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van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd en tegen een 
bepaalde prijs die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.

Artikel 1719, 3o, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder, uit de 
aard van het contract, zonder dat daartoe enig bijzonder beding nodig is, 
verplicht is de huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang 
de huur duurt.

2. Aangezien een ondernemer niet het rustig genot van zijn cliënteel 
kan verschaffen, kan het cliënteel niet het voorwerp zijn van een huur-
overeenkomst.

3. De appelrechters die oordelen dat cliënteel wel vatbaar is voor 
verhuring, verantwoorden hun beslissing 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 wordt 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 Gent.

19 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Spagnoli (bij de balie 
te Antwerpen).

N° 463

1o kamer. — 19 september 2013
(F.12.0063.N)

1o InkomSTenBeLaSTIngen. — aanSLagproCeDure. — aanSLag van 
amBTSwege en ForFaITaIre aanSLag. — aanSLag van amBTSwege. — BewIJS-
mIDDeLen. — FeITeLIJke vermoeDenS.

2o InkomSTenBeLaSTIngen. — aanSLagproCeDure. — BewIJSvoe-
rIng. — vermoeDenS. — aangIFTe m.B.T. vorIge aanSLagJaren.

1o De bewijsvrijheid waarover de fiscale administratie krachtens artikel 340 
van het WIB92 beschikt ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van 
de belastingschuld, geldt ook bij het vestigen van een aanslag van ambts-
wege, zodat de administratie ook in dat geval de belastbare grondslag kan 
ramen op grond van feitelijke vermoedens  (1). (Artt. 340 en 351 WIB92)

2o De aangiften van de belastingplichtige aangaande de voorafgaande 
aanslagjaren kunnen tot grondslag dienen van een bewijs door vermoe-

  (1)  Zie concl. O.M.

ARREST-2013-9.indb   1869 04/07/14   14:35



1870 ARRESTEN VAN CASSATIE 19.9.13 - N° 463

dens van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige voor het daarop 
volgende aanslagjaar  (1). (Art. 340 WIB92)

(C. T. BeLgISCHe STaaT, mInISTer van FInanCIën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Het tweede middel verwijt de appelrechters de belastbare inkomsten 
voor het aanslagjaar 2006 te hebben bepaald aan de hand van de inkom-
sten waarvan eiser aangifte had gedaan voor de voorgaande aanslag-
jaren. De administratie had in haar aanslag van ambtswege in het 
bijzonder rekening gehouden met de toerekening aan eiseres in de voor-
gaande aanslagjaren van een meewerkinkomen van 50 % overeenkom-
stig artikel 86 WIB92.

Volgens het middel kon de administratie zich niet wettig, zonder 
schending van het éénjarigheidsbeginsel (artikel 172 Gw), baseren op die 
gegevens van de vorige aanslagjaren (schending van artikel 351 WIB92), 
temeer daar eiseres in haar eigen — weliswaar laattijdige — aangifte 
slechts een bedrag van 600 EUR had opgenomen als bezoldiging meewer-
kende echtgenoot.

4. Overeenkomstig artikel 351 WIB92 kan de administratie een aanslag 
ambtshalve vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij 
kan vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt, wanneer, 
zoals te dezen, laattijdig aangifte was gedaan.

Indien hij ambtshalve is aangeslagen behoort het aan de belasting-
plichtige, krachtens artikel 352 WIB92, het bewijs te leveren van het 
juiste bedrag van de belastbare inkomsten en van de andere te zijnen 
name in aanmerking komende gegevens  (2).

De belastingplichtige die regelmatig van ambtswege is aangeslagen, 
heeft het recht de aanslag te doen nietig verklaren, indien hij bewijst 
dat de belastbare grondslag willekeurig door het bestuur is vastgesteld, 
omdat het een rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten 
heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolg-
trekkingen heeft afgeleid  (3).

Krachtens artikel 340 WIB92 kan de administratie, ter bepaling van 
het bestaan en van het bedrag van de belastingschuld, alle door het 
gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen aanvoeren, met uitzondering 
van de eed.

Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, geldt deze bewijs-
vrijheid ook bij het vestigen van een aanslag van ambtswege zodat de 
administratie ook in dat geval de belastbare grondslag kan ramen op 
grond van feitelijke vermoedens. 

De aangiften van de belastingplichtige aangaande de voorafgaande 
aanslagjaren, kunnen tot grondslag dienen van een bewijs door vermoe-

  (1)  Zie concl. O.M.
  (2)  Cass. 15 sept. 1997, AR F.96.0092.F, AC 1997, nr. 350.
  (3)  Cass. 29 okt. 1999, AR F.98.0046.F, AC 1999, nr. 577.
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dens van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige voor het 
daarop volgende aanslagjaar.

Het middel voert overigens niet de schending aan van het wettelijk 
begrip “feitelijk vermoeden”. 

Het door het middel als geschonden aangewezen artikel 171 van de 
Grondwet heeft anderzijds geen uitstaans met voorliggende problema-
tiek nu deze bepaling louter betrekking heeft op de geldingsduur van 
de fiscale wet, die per kalenderjaar moet worden hernieuwd, en op het 
ontstaan van de materiële belastingschuld tijdens dat kalenderjaar.

Het middel verwart kennelijk het beginsel dat de belasting wordt 
geheven op de inkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk worden 
verkregen, welk tijdperk in beginsel overeenstemt met één jaar. Dit 
principe van de annaliteit onderscheidt zich van het grondwettelijk 
eenjarigheidsbeginsel neergelegd in artikel 171 van de Grondwet  (1).

Het tweede middel kan dan ook niet worden aangenomen.

BeSLuIT : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 6 december 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 13 maart 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat de 
belastingadministratie die voor een zelfde aanslagjaar na een ongel-
dige aanslag ook een geldige aanslag heeft gevestigd, die toestand van 
dubbele belasting niet kan regulariseren door ontheffing te verlenen van 
de ongeldige aanslag.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

2. Overeenkomstig artikel 351, eerste lid, WIB92 kan de administratie 
in de in dit artikel bepaalde gevallen de aanslag ambtshalve vestigen op 

  (1) Cass. 19 mei 1957, Pas. 1957, I, 869.
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het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond 
van de gegevens waarover zij beschikt.

Krachtens artikel 340 WIB92 in de hier toepasselijke versie, kan de 
administratie, ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van de 
belastingschuld, alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen 
aanvoeren, met uitzondering van de eed.

3. Deze bewijsvrijheid geldt ook bij het vestigen van een aanslag van 
ambtswege zodat de administratie ook in dat geval de belastbare grond-
slag kan ramen op grond van feitelijke vermoedens.

4. De aangiften van de belastingplichtige aangaande de voorafgaande 
aanslagjaren kunnen tot grondslag dienen van een bewijs door vermoe-
dens van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige voor het 
daarop volgende aanslagjaar.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

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

19 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maus (bij de balie te Brugge) 
en de heer De Bruyn.

N° 464

1o kamer — 19 september 2013
(F.12.0111.N)

InkomSTenBeLaSTIngen. — vennooTSCHapSBeLaSTIng. — vaST-
STeLLIng van HeT BeLaSTBaar neTTo-Inkomen. — vorIge BeroepSverLIezen. 
— aFTrekverBoD arTIkeL 207, DerDe LID, wIB92. — DraagwIJDTe.

Het aftrekverbod van de vorige beroepsverliezen waarin artikel 207, derde lid, 
WIB92 voorziet in geval van verwerving of wijziging tijdens het belastbaar 
tijdperk van de controle van een vennootschap die niet beantwoordt aan 
rechtmatige financiële of economische behoeften, geldt voor het geheel van 
de vorige beroepsverliezen van de vennootschap en voor enig later belast-
baar tijdperk, en is niet beperkt tot het aanslagjaar dat betrekking heeft op 
het belastbaar tijdperk waarin de wijziging of verwerving van de controle 
plaatsvond  (1). (Art. 207, derde lid, WIB92)

(FIDuCIaIre IDee FISk B.v.B.a. T. BeLgISCHe STaaT,  
mInISTer van FInanCIën)

  (1)  Zie concl. O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens eiseres gevestigde 
aanslagen in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2005 en 
2006.

De administratie weigerde voor deze aanslagjaren de aftrek van de 
vorige beroepsverliezen op grond van artikel 207, derde lid, W1B92, dat 
bepaalt dat overgedragen verliezen niet langer aftrekbaar zijn zodra zich 
een wijziging van de controle van de vennootschap heeft voorgedaan, 
tenzij die controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële of 
economische behoeften.

De wijziging van de controle binnen de eiseres, bij statutenwijziging 
van 8 december 2003, waarbij onder andere een nieuwe zaakvoerder werd 
aangesteld en het maatschappelijk doel werd gewijzigd van de exploi-
tatie van een restaurant naar een boekhoudkantoor, was volgens de 
administratie louter doorgevoerd om fiscale beweegredenen en beant-
woordde dus niet aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

Eiseres tekende bezwaar aan tegen beide aanslagen en verdedigde 
het standpunt dat de beperking van de aftrekbaarheid van de vorige 
beroepsverliezen enkel van toepassing is voor het aanslagjaar waarin de 
wijziging of verwerving van de controle werd doorgevoerd, in casu voor 
het aanslagjaar 2004 (inkomsten 2003) nu de controlewijziging zich in 
2003 had voorgedaan.

Het bezwaar van eiseres werd bij directorale beslissing van 22 februari 
2008 verworpen.

Tegen die beslissing diende de eiseres een verzoekschrift in bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent die bij vonnis van 14 juni 2010 de 
bestreden aanslagen nietig verklaarde.

Het Hof van beroep te Gent vernietigde het vonnis van de eerste 
rechter en oordeelde dat de administratie voor de litigieuze aanslag-
jaren terecht de aftrek van de vorige verliezen had geweigerd.

2. In het eerste middel voert eiseres aan dat het aftrekverbod van de 
vorige beroepsverliezen bij controlewijziging, zoals voorzien in artikel 207, 
derde, van het WIB92, enkel kan toegepast worden voor het aanslagjaar 
dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de verwerving of 
wijziging van de controle van een vennootschap zich heeft voorgedaan.

Nu zich bij eiseres een controlewijziging had voorgedaan in het belast-
baar tijdperk 2003 (inkomstenjaar 2003), kon het aftrekverbod van de 
vorige bedrijfsverliezen bijgevolg enkel gelden voor het aanslagjaar 
2004, en niet voor de daarop volgende aanslagjaren 2005 en 2006, die het 
voorwerp uitmaken van de huidige betwisting.

3. Krachtens artikel 206 WIB92, kunnen vorige beroepsverliezen, in 
beginsel, zonder tijdsbeperking in aftrek worden gebracht van de winst 
van elk volgend belastbaar tijdperk.

Aldus vormt deze bepaling een afwijking op het principe van artikel 360 
WIB92 dat de belasting wordt geheven op de inkomsten die tijdens het 
belastbaar tijdperk worden verkregen (beginsel van de annaliteit van de 
belasting).
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Artikel 207, derde lid, van het WIB92, wijkt op zijn beurt af van 
artikel 206 WIB92, in die zin dat de aftrek van overdraagbare verliezen 
aan bijkomende specifieke beperkingen wordt onderworpen : ingeval 
van verwerving of van wijziging tijdens het belastbaar tijdperk van de 
controle van een vennootschap, zijn de vorige beroepsverliezen immers 
niet aftrekbaar van de winst van dat tijdperk, noch van deze van enig 
later belastbaar tijdperk, tenzij die controlewijziging beantwoordt aan 
rechtmatige financiële of economische behoeften.

Anders dan het middel aanneemt, geldt voormelde beperking van de 
aftrekmogelijkheid van de vorige verliezen niet uitsluitend voor het 
aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk zelf waarin 
de wijziging of verwerving van de controle werd doorgevoerd.

Zoals verweerder uiteenzet in zijn memorie van antwoord, geldt het 
aftrekverbod voor het geheel van de vorige beroepsverliezen van de 
vennootschap en neutraliseert dit verbod integraal het fiscaal verreken-
baar karakter ervan voor alle belastbare tijdperken.

De tekst van de wet is overigens niet voor interpretatie vatbaar waar 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de aftrekbeperking van de vorige 
verliezen ook geldt “voor enig later belastbaar tijdperk”.

Artikel 207, derde lid, WIB92, staat bijgevolg elke overdracht van de 
vorige beroepsverliezen naar een volgend aanslagjaar volledig in de weg.

4. Zulks impliceert dat wanneer de administratie de aftrek van de 
vorige beroepsverliezen niet in vraag stelt voor het jaar zelf waarin de 
controlewijziging zich heeft voorgedaan, dit niet kan verhinderen dat 
de administratie de aftrekbeperking van artikel 207, derde lid, WIB92, 
alsnog inroept voor de daaropvolgende belastbare tijdperken wat betreft 
het overgedragen saldo van de vorige bedrijfsverliezen.

Zoals de appelrechters terecht opmerken, schept het niet toepassen van 
artikel 207, derde lid, WIB92, voor het aanslagjaar 2004 geen verworven 
recht voor de eiseres voor wat de latere aanslagjaren betreft  (1).

Een houding van de administratie die onverenigbaar is met de fiscale 
wetgeving, kan bij de belastingplichtige immers geen gerechtvaardigde 
verwachtingen scheppen. De administratie kan, mede gelet op het lega-
liteitsbeginsel, binnen de gestelde verjaringstermijnen, steeds terug-
komen op een houding of gedragslijn die ze voorheen ten onrechte blijkt 
te hebben aangenomen  (2).

De administratie behoudt bijgevolg steeds het recht om de werkelijk-
heid en het bedrag van de door de belastingplichtige aangevoerde en van 
de winsten van het belastbaar tijdperk afgetrokken bedrijfsverliezen te 
betwisten, zelfs wanneer het voor een vorig belastingjaar het bestaan 
van die verliezen heeft aangenomen  (3).

In casu betreffen het immers bedrijfsverliezen die de belastingplich-
tige, op grond van artikel 207, derde lid, WIB92, wettelijk nooit in minde-
ring had mogen brengen.

  (1)  Bestreden arrest, folio 449, tweede alinea, van het bestreden arrest.
  (2)  Zie o.m. Cass. 10 dec. 2009, AR F.08.0038.N, AC 2009, nr. 736 met concl. O.M.
  (3)  Cass. 12 sept. 1991, AC 1991-92, nr. 20.
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5. Dit standpunt sluit niet alleen aan bij de tekst van artikel 207, 3o lid, 
WIB92, doch ook bij de ratio legis van deze wetsbepaling.

Artikel 207, derde lid, WIB92, had immers tot doel om de (destijds) 
bloeiende handel in verliesvennootschappen tegen te gaan :

“De aandelen van legeschelpvennootschappen, die niet de minste 
economische activiteit hadden, werden immers overgedragen aan 
derden die er een nieuwe winstgevende activiteit in opstarten dan wel 
een bestaande lucratieve activiteit naar overhevelen om fiscaal te opti-
maliseren. Geviseerd werden dus deze overdrachten die een puur fiscaal 
doel hadden, waarbij bijgevolg geen economische onderbouw voor-
handen was voor de verrichting. De analyse van dit wetsartikel moet 
dan ook te allen tijde worden doorgevoerd tegen het licht van deze 
achterliggende doelstelling, met name de strijd tegen de handel in 
verliesvennootschappen”  (1).

Het temporeel toepassingsgebied van het aftrekverbod van de vorige 
beroepsverliezen, voorzien in artikel 207, derde lid, WIB92, mag derhalve 
in geen geval worden beperkt tot enkel dat aanslagjaar dat verbonden is 
met het belastbaar tijdperk zelf waarin de controlewijziging zich heeft 
voorgedaan, zo niet zou deze “antimisbruikbepaling” veel aan waarde 
inboeten in de beoogde strijd tegen de handel in de zogenaamde “verlies-
vennootschappen”.

De uitsluiting van de aftrek van de vorige beroepsverliezen dient 
derhalve noodzakelijk door te werken voor de jaren volgend op het jaar 
van de controleverwerving of -wijziging.

6. Deze regel wordt ook in de doctrine verdedigd  (2)
Het bestreden arrest heeft bijgevolg wettig beslist dat de administratie 

toepassing kon maken van artikel 207, derde lid, WIB92, voor de in betwis-
ting zijnde aanslagjaren 2005 en 2006, en aldus voor deze aanslagjaren de 
aftrek kon weigeren van de verliezen die tot stand waren gekomen vóór 
het aanslagjaar 2004 (inkomstenjaar 2003).

Het eerste middel, dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, 
faalt naar recht.

7. Het tweede middel is geheel afgeleid uit de tevergeefs in het eerste 
middel aangevoerde kritiek.

Het middel kan bijgevolg niet tot cassatie leiden zodat het onontvan-
kelijk is bij gebrek aan belang.

BeSLuIT : verwerping.

  (1)  R. meSSIaen, “Een decennium verbod van verliesverrekening na controlewijziging 
(artikel 207, derde lid, W1B92)”, AFT 2007, nr. 11, p. 18 ; cf. P. HInnekenS, “Verliesverreke-
ning na controlewijziging soepele interpretatie”, Fiscoloog 2009, nr. 1145, p. 7.

  (2)  S. De wITTe en C. gérarD, “Les pertes fiscales récupérables : état des lieux”, Comp. 
Fisc. Pratiques 1997, 34 : “si l’opération ne répond pas à des besoins légitimes de caractère 
financier ou économique, les pertes fiscales rejetées sur base de l’article 207, alinéa 3 
C.I.R. doivent être considérées comme étant définitivement perdues. Il n’y aura, dans 
ce cas, aucune imputation des pertes fiscales ni sur des bénéfices de l’exercice, ni sur 
des bénéfices des périodes imposables ultérieures”.
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arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 21 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 13 maart 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

1. In zoverre het middel miskenning aanvoert van het fiscaal eenja-
righeidsbeginsel, het beginsel van de annualiteit van de belastingwet en 
het algemeen rechtsbeginsel dat belastingwetten strikt moeten worden 
uitgelegd, zonder te specificeren hoe en waardoor de appelrechters deze 
beginselen miskennen, is het onnauwkeurig en mitsdien niet ontvanke-
lijk.

2. Overeenkomstig artikel 207, derde lid, WIB92 zijn, in geval van 
verwerving of wijziging tijdens het belastbaar tijdperk van de controle 
van een vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële 
of economische behoeften, de vorige beroepsverliezen noch aftrekbaar 
van de winst van dat tijdperk, noch van deze van enig later belastbaar 
tijdperk.

Het aftrekverbod geldt voor het geheel van de vorige beroepsverliezen 
van de vennootschap en voor enig later belastbaar tijdperk en is niet 
beperkt tot het aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijd-
perk waarin de wijziging of verwerving van de controle plaatsvond.

3. Uit het arrest blijkt dat :
— er zich bij de eiseres in 2003 een controlewijziging heeft voorgedaan ;
— de eiseres in haar aangiften in de vennootschapsbelasting vorige 

verliezen heeft aangegeven als compenseerbaar verlies voor de aanslag-
jaren 2005 en 2006 ;

— de administratie deze compenseerbare verliezen heeft verworpen in 
toepassing van artikel 207, derde lid, WIB92.

4. De appelrechters die oordelen dat “met de woorden ‘het’ belastbaar 
tijdperk de wetgever het belastbaar tijdperk [heeft] willen aanduiden 
tijdens hetwelk er verwerving of wijziging van de controle van een 
vennootschap is geweest” en dat “vertrekkend van dit belastbaar tijd-
perk, (…) de verliezen die in eraan voorafgaande belastbare tijdperken 
werden geleden (…) niet aftrekbaar zijn in dit belastbaar tijdperk en 
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ook niet in latere belastbare tijdperken”, verantwoorden hun beslissing 
naar recht. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

5. Het middel is gesteld als het eerste middel. Uit het antwoord op het 
eerste middel blijkt dat het middel moet worden verworpen.

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

19 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Dierickx (bij de balie te Brussel) en de 
heer van Eeckhoutte.

N° 465

1o kamer — 19 september 2013
(F.12.0168.N)

InkomSTenBeLaSTIngen. — aanSLagproCeDure. — aLLerLeI. — 
vernIeTIgDe aanSLag. — HerTaxaTIe. — voorwaarDen. 

Uit artikel 355 van het WIB92 volgt dat als een aanslag is vernietigd wegens 
schending van een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betref-
fende de verjaring, een nieuwe aanslag kan worden gevestigd op grond van 
dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan ; de vernietiging van een 
aanslag omdat de spreiding in de tijd van de belastbare meerinkomsten wille-
keurig werd bepaald, sluit derhalve niet uit dat een nieuwe aanslag wordt 
gevestigd op basis van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan  (1). 
(Art. 355, WIB92)

(g. e.a. T. BeLgISCHe STaaT, mInISTer van FInanCIën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

Onderhavige fiscale betwisting betreft de door de administratie 
op 22 september 2006 lastens eisers voor de aanslagjaren 1987 en 1988 
gevestigde nieuwe aanslagen in de personenbelasting overeenkomstig 
artikel 260 van het WIB64 (thans artikel 355 WIB92).

Deze nieuwe aanslagen kwamen er nadat het hof van beroep te 
Antwerpen in twee arresten van 16 mei 2006 respectievelijk had beslist 
dat de op 16 augustus 1993 (aanslagjaar 1988) en 20 december 1993 (aanslag-
jaar 1987), lastens de eisers, bij toepassing van artikel 260 WIB64, geves-

  (1)  Zie concl. O.M.
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tigde aanslagen, vernietigd dienden te worden wegens willekeur bij de 
vaststelling van de belastbare grondslag ervan.

In deze arresten verwees het hof van beroep te Antwerpen in dat verband 
naar een correctioneel arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 
26 april 1994 waarin de eerste eiser was veroordeeld wegens belasting-
fraude in zoverre hij een bedrag van circa 40.000.000 BEF genoten meer-
inkomsten niet had aangegeven in de personenbelasting. 

In dat arrest werd beslist dat deze meerinkomsten behaald waren in 
de jaren 1986, 1987 en 1988, zonder dat een specifieke toewijzing per jaar 
was gedaan. 

Volgens hof van beroep kon de administratie zich enerzijds niet baseren 
op het gezag van gewijsde van het arrest van 26 april 1994 om belastbare 
inkomsten te weerhouden in hoofde van de eerste eiser en anderzijds dit 
gezag van gewijsde negeren door de spreiding van die meerinkomsten 
over drie jaar te vervangen door een spreiding over twee jaar. 

Door een gedeelte van die bewezen meerinkomsten ten belope van 6/18de 
te weerhouden voor het aanslagjaar 1987 en een gedeelte ten belope van 
12/18de voor het aanslagjaar 1988, heeft de administratie, volgens het hof 
van beroep, de belastbare grondslag willekeurig vastgesteld.

Na de vernietiging van beide aanslagen door het hof van beroep te 
Antwerpen bij arresten van 16 mei 2006, vestigde de administratie op 
22 september 2006 de litigieuze nieuwe aanslagen voor de aanslagjaren 
1987 en 1988, waarin de ontdoken inkomsten ditmaal over 33 maanden 
werden gespreid en aldus per aanslagjaar werden vastgesteld op 12/33o, 
beperkt tot de bovengrens van artikel 260 WIB64 (thans artikel 355 
WIB92), hetzij tot 13.562.361 BEF.

Het bestreden arrest stemde in met deze spreiding van de inkomsten 
over 33 maanden en oordeelde dat er aldus geen sprake was van enige 
willekeur.

2. In het enig middel tot cassatie voeren eisers aan dat wanneer een 
vorige aanslag werd vernietigd omdat de belastbare inkomsten wille-
keurig werden bepaald, geen nieuwe aanslag kan worden gevestigd op 
grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan.

Door anders te oordelen, zouden de appelrechters de artikelen 260 
WIB64, 355 WIB92 en de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek 
hebben geschonden.

3. Wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd geves-
tigd

overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel 
betreffende de verjaring, kan de administratie, zelfs wanneer de voor het 
vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds is verlopen, ten name van 
dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of 
op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden 
vanaf de datum waarop de beslissing van de directeur der belastingen of 
van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer voor de rechter kan 
worden gebracht (artikel 355 WIB92).

De vernietigde aanslagen hadden in casu betrekking op de aanslag-
jaren 1987 en 1888. Voor de aanslagjaren 1998 en vorige geldt nog de 
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oude versie van artikel 355 WIB92, of, zoals in casu, artikel 260 WIB64, 
die de administratie, na de nietigverklaring van de aanslag door de 
rechter, het recht verleende een nieuwe aanslag vast te stellen binnen 
zes maanden te rekenen vanaf de dag waarop die beslissing niet meer 
vatbaar is voor de voorzieningen bedoeld in de artikelen 377 en 378 WIB92 
(in casu de artikelen 278 en 279 WIB64), ongeacht of het om een vonnis 
van een rechtbank van eerste aanleg dan wel om een arrest van een hof 
van beroep gaat  (1).

4. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof kan de administratie op 
grond van artikel 355 WIB92 (260 WIB64), slechts tot hertaxatie overgaan 
wanneer de aanslag vernietigd of ontheven wordt wegens de schending 
van een wettelijke regel. 

Hertaxatie is daarentegen uitgesloten indien de aanslag is vernietigd 
of ontheven omdat de directeur of de fiscale rechter oordeelt dat de 
door de fiscus belaste inkomsten niet bestaan of niet belastbaar zijn of 
dat de door de belastingschuldige aangegeven bedrijfslasten, die door de 
belastingadministratie werden verworpen, wel degelijk fiscaal aftrek-
baar zijn  (2).

In mijn conclusie bij voormeld cassatiearrest van 10 december 2009 
kreeg ik reeds de gelegenheid erop te wijzen dat hertaxatie ook moge-
lijk is wanneer de aanslag werd vernietigd wegens willekeur, met dien 
verstande dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen, 
enerzijds, de situatie waarin de aanslag wordt vernietigd wegens wille-
keur die betrekking heeft op de wijze waarop de belastbare materie werd 
vastgesteld, in welk geval hertaxatie mogelijk is, en anderzijds, de situ-
atie waarbij de aanslag wordt vernietigd op grond van willekeur die 
verband houdt met het bestaan van de belastbare materie zelf, in welk 
geval hertaxatie is uitgesloten :

“Hertaxatie is dus niet mogelijk wanneer de directeur de aanslag ontheft 
of vernietigt omdat hij oordeelt dat de administratie ten onrechte posi-
tieve belastingelementen (belastbare inkomsten) in aanmerking heeft 
genomen, of ten onrechte negatieve belastingelementen (aftrekbare 
kosten) heeft verworpen. In dat geval is de vernietiging of ontheffing 
mijns inziens niet het gevolg van de schending van een wettelijke regel, 
maar wel van de verkeerde feitelijke inschatting van de elementen van 
de belastbare grondslag. De directeur of de fiscale rechter beperken de 
belasting in dat geval tot de belasting die overeenstemt met de werke-
lijk bestaande belastbare grondslag.

Zij vernietigen in dat geval de aanslag niet zonder meer, maar stellen 
het bedrag van de verschuldigde belasting vast. Wanneer de directeur of 
de rechter daarentegen niet oordeelt over de omvang van de belastbare 
grondslag, en dus het bestaan van de belastbare materie niet ontkent, 
maar de aanslag vernietigt wegens de niet-naleving van de wettelijke 
voorschriften, is hertaxatie wel mogelijk ook al bestaat de niet naleving 

  (1)  A. TIBergHIen, Handboek voor Fiscaal Recht 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, 724, 
nr. 1756, 80 ; Cass. 27 nov. 2009, AR F.08.0083.N, AC 2009, nr. 704.

  (2)  Cass. 10 dec. 2009, AR F.08.0007.N, AC 2009, nr. 734, met concl. O.M. ; Cass. 12 feb. 
2004, AR F.02.0002.N, AC 2004, nr. 80.
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van de wettelijke voorschriften in de willekeurige vaststelling van de 
belastbare grondslag (cf. Cass. 3 mei 1973, AC 1973, 840 ; contra L. keLL, 
“Hertaxatie na vernietiging wegens willekeur”, A.F.T. 2/2007, 27). Wille-
keur belet mijns inziens de hertaxatie niet voor zover de directeur of de rechter 
niet oordeelt dat de belastbare materie niet bestaat”.

Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, oordeelden de 
appelrechters dan ook wettig dat uit het cassatiearrest van 12 februari 
2004  (1), waarnaar de eisers verwijzen in hun toelichting, niet kan worden 
afgeleid dat ingeval van vernietiging van een aanslag wegens willekeur 
geen nieuwe aanslag kan worden gevestigd  (2).

In zoverre het enig middel uitgaat van de verkeerde rechtsopvat-
ting dat de vernietiging van een aanslag wegens willekeur steeds een 
hertaxatie bij toepassing van artikel 355 WIB92 (260 WIB64), in de weg 
staat, zonder dienaangaande een onderscheid te maken naargelang de 
directeur of de rechter een oordeel heeft geveld over het bestaan of de 
omvang van de belastbare materie zelf, faalt het naar recht.

5. In onderhavige zaak had het hof van beroep te Antwerpen in zijn 
arresten van 16 mei 2006 de nietigheid van de oorspronkelijke aanslagen 
uitgesproken wegens willekeur, die erin bestond dat de administratie 
zich enerzijds steunde op het gezag van gewijsde van het arrest van 
26 april 1994 om de belastbare inkomsten te weerhouden in hoofde van de 
eerste eiser, doch anderzijds dit gezag van gewijsde negeerde door geen 
rekening te houden met de in dat arrest vastgestelde spreiding van de 
meerinkomsten over drie jaar nu het die meerinkomsten belastbaar stelde 
over slechts twee jaar.

De willekeur, zoals vastgesteld in de arresten van 16 mei 2006, had 
bijgevolg geenszins betrekking op de belastbare materie als dusdanig, 
maar wel op de wijze waarop de belastbare grondslag was vastgesteld. 

De administratie werd immers verweten de regels inzake het gezag 
van gewijsde niet consequent en bijgevolg willekeurig te hebben toege-
past waar het de meerinkomsten, in strijd met wat in het correctioneel 
arrest van 26 april 1994 werd beslist, anders had gespreid.

De belastbare grondslag zelf, met name het bedrag van de ontdoken 
inkomsten, werd daarentegen niet betwist door het hof van beroep te 
Antwerpen in zijn arresten van 16 mei 2006, zoals door de appelrechters 
terecht werd vastgesteld :

“Het hof oordeelt, samen met de administratie, dat het bedrag van de 
meerinkomsten in de arresten van 16 mei 2006 geenszins werd betwist. Er 
werd verwezen naar het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 
26 april 1994 waarin werd geoordeeld dat (de eerste eiser) voor een bedrag 
van circa 40 miljoen BEF aan meerinkomsten heeft genoten en dat hij 
deze niet heeft aangegeven in de aangiften van de personenbelasting.

In de arresten van 16 mei 2006 werd wel de verdeling van deze meer-
inkomsten over 18 maanden (6/18 voor belastbaar tijdperk 1986 en 12/18 
voor belastbaar tijdperk 1987) als willekeurig beschouwd. Het hof was 
met name van oordeel dat deze meerinkomsten niet over twee jaren 

  (1)  AR F.02.0002.N, AC 2004, nr. 80.
  (2)  Bestreden arrest, p. 21, tweede alinea.
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konden worden gespreid, terwijl in het correctioneel arrest van 26 april 
1994 geoordeeld was dat deze meerinkomsten genoten waren in de jaren 
1986, 1987 en 1988” (bestreden arrest, p. 21, vierde en vijfde alinea).

6. Nu de aanslagen door de arresten van 16 mei 2006 niet waren vernie-
tigd op grond van willekeur die verband hield met het bestaan van de 
belastbare materie, kon de in die arresten weerhouden willekeur het 
vestigen van nieuwe aanslagen bij toepassing van artikel 260 WIB64 
(artikel 355 WIB92) derhalve niet in de weg staan.

Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
De arresten van 16 mei 2006 van hof van beroep te Antwerpen vormden 

voor de administratie derhalve geen beletsel om nieuwe aanslagen te 
vestigen voor de aanslagjaren 1987 en 1988 op grond van dezelfde belas-
tingelementen, of een gedeelte ervan, die tot grondslag hebben gediend 
van de vernietigde oorspronkelijke aanslagen.

Het gezag van gewijsde van die arresten werd derhalve niet miskend 
door de willekeurig vastgestelde meerinkomsten thans, conform het 
correctioneel arrest van 26 april 1994, gespreid te belasten over drie jaar.

De appelrechters hebben dan ook terecht geoordeeld dat de admini-
stratie in casu nieuwe aanslagen heeft kunnen vestigen bij toepassing 
van artikel 260 WIB64 (artikel 355 WIB92).

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
7. Het enig middel verwijt het bestreden arrest voorts de bewijskracht 

van de arresten van 16 mei 2006 van hof van beroep te Antwerpen te 
hebben miskend door te oordelen dat in deze arresten niet was beslist dat 
de administratie de belastbare grondslag willekeurig had vastgesteld en 
de aanslag om die reden nietig was, terwijl in die arresten door de appel-
rechters uitdrukkelijk was gesteld dat de administratie de belastbare 
grondslag willekeurig had vastgesteld  (1).

Het bestreden arrest betwistte niet dat de aanslagen door het hof van 
beroep te Antwerpen nietig waren verklaard wegens een willekeurige 
vaststelling van de belastbare grondslag, met name waar de admini-
stratie de verdeling van de meerinkomsten ten onrechte over slechts 
twee jaar had gespreid, terwijl in het correctioneel arrest van 26 april 
1994 was beslist dat deze meerinkomsten genoten werden over een 
periode van drie jaar  (2).

Het middel berust op dit punt op een verkeerde lezing van het bestreden 
arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.

BeSLuIT : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 12 juni 2012.

  (1)  Schending van de artikelen 1318, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
  (2)  Bestreden arrest, p. 21, voorlaatste alinea.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 maart 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué 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 260 WIB64, moet het bestuur, wanneer een aanslag 
nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een 
wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verja-
ring, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn 
is verlopen, ten name van de belastingplichtige, op grond van dezelfde 
belastingelementen of op een gedeelte daarvan, een nieuwe aanslag 
vestigen binnen een bepaalde termijn.

Krachtens artikel 355 WIB92, zoals van toepassing vóór de wijziging 
bij de wet van 15 maart 1999, kan de administratie wanneer een aanslag 
nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een 
wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verja-
ring, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn 
reeds is verlopen, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond 
van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe 
aanslag vestigen.

2. Hieruit volgt dat als een aanslag is vernietigd wegens schending 
van een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende 
de verjaring, een nieuwe aanslag kan worden gevestigd op grond van 
dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan.

3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de vernietiging van een 
aanslag omdat de spreiding in de tijd van de belastbare meerinkomsten 
willekeurig werd bepaald, uitsluit dat een nieuwe aanslag wordt geves-
tigd op basis van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan, kan 
het niet worden aangenomen.

4. De appelrechters oordelen dat in de arresten van 16 mei 2006 van 
het hof van beroep te Antwerpen werd geoordeeld dat de verdeling 
van de meerinkomsten over 18 maanden als willekeurig moet worden 
beschouwd.

5. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordelen de appelrechters 
niet dat de arresten van 16 mei 2006 dit niet oordelen.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
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19 september 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 de heer 
van Eeckhoutte.

N° 466

1o kamer — 19 september 2013
(F.12.0171.N)

gemeenTe-, provInCIe-, en pLaaTSeLIJke BeLaSTIngen. — 
gemeenTeBeLaSTIng. — verBoD ToT BeLaSTIngHeFFIng. — geLIJkaarDIge 
BeLaSTIng aLS De InkomSTenBeLaSTIngen. — BeLaSTIng op HeT In Huur geven 
van kamerS.

Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een 
verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o, WIB92 ; zo is 
een gemeentebelasting op het in huur geven van kamers in logiesverstrek-
kende bedrijven die wordt berekend op een omzetcijfer dat weliswaar niet de 
werkelijke omzet is, maar hiermee een nauw verband vertoont, een verboden 
gelijkaardige belasting aangezien de omzet een essentieel element is dat in 
aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de grondslag van de 
inkomstenbelastingen  (1). (Art. 464,1o, WIB92)

(STaD genT T. granIT-korenLeI n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de door eiseres lastens verweerster 
voor het dienstjaar 2007 gevestigde aanslag op het in huur geven van 
kamers in logiesverstrekkende bedrijven, in uitvoering van een belas-
tingreglement goedgekeurd op 22 oktober 2001.

Het bestreden arrest van het hof van beroep te Gent oordeelt dat 
het belastingreglement artikel 464, 1o van het WIB92 schendt en bijge-
volg buiten toepassing moet worden gelaten. Het arrest vernietigt de 
bestreden aanslag en beveelt de terugbetaling van het op grond van deze 
aanslag betaalde bedrag, meer de moratoire interest.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Het tweede onderdeel verwijt de appelrechters een verkeerde uitleg-
ging te hebben gegeven van artikel 464, 1o, van het WIB92.

Eiseres voert aan dat de grondslag van de personenbelasting, de 
vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting 
van niet-inwoners wezenlijk verschilt van de omzet. De belastbare 
grondslag, zijnde het bedrag waarop die belastingen finaal worden bere-
kend, is immers telkens het netto-inkomen, bestaande uit alle belast-
bare inkomsten, verminderd met de aftrekbare kosten. Aangezien een 

  (1)  Zie oncl. O.M.
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wezenlijk verschil bestaat tussen de omzet en de grondslagen van de in 
artikel 464, 1o, van het WIB92 vermelde belastingen, verbiedt die bepa-
ling volgens eiser de gemeenten niet een gemeentelijke belasting te 
heffen op de omzet. 

9. Artikel 464 WIB 92 luidt als volgt :
“De provincies, de agglomeraties en gemeenten zijn niet gemachtigd 

tot het heffen van :
1o opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelas-

ting, op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners 
of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van 
die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing 
betreft ;

(...)”
Krachtens dit artikel is het de gemeenten niet toegestaan gelijk-

aardige belastingen te heffen op de grondslag of op het bedrag van de 
vennootschapsbelasting.

10. Aan de oorsprong van deze bepaling ligt artikel 83 van de samenge-
schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen van 29 oktober 
1919, zoals gewijzigd door artikel 34 van de wet van 24 december 1948 
betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën.

Laatstgenoemde bepaling luidde als volgt :
“De provinciën en gemeenten zijn niet gemachtigd tot het heffen 

van opcentimes op de gesplitste inkomstenbelastingen of gelijkaar-
dige belastingen op de grondslag of op het bedrag van deze belastingen. 
Uitzondering wordt nochtans gemaakt voor de grondbelasting”

De tekst van artikel 83 van de samengeschakelde wetten diende 
vervolgens te worden aangepast omwille van de overgang van het cedu-
lair stelsel naar het huidige systeem van de inkomstenbelastingen. 
Deze aanpassing, die verder geen inhoudelijke wijziging van artikel 83 
met zich meebracht, werd doorgevoerd door artikel 70 van de wet van 
20 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen. 
Aldus werd de huidige tekst van artikel 64, 1o WIB92 ingeschreven in het 
nieuwe artikel 83, a, van de gecoördineerde wetten.

De juiste draagwijdte van artikel 464, 1o WIB92 kan worden nagegaan 
aan de hand van de parlementaire voorbereiding van artikel 34 van de wet 
van 24 december 1948, nu beide bepalingen inhoudelijk dezelfde strek-
king hebben  (1)

De wetgever had bij de invoering van artikel 34 van de wet van 
24 december 1948 de bedoeling om de lokale belastingen zoveel als moge-
lijk van de Rijksbelastingen te scheiden.

Dergelijke scheiding heeft volgens de parlementaire voorbereiding 
diverse voordelen. De belastinggrondslag van de lokale belastingen dient 
immers zoveel als mogelijk stabiel te zijn, zodat belastinggrondslagen 
waarvan de standvastigheid met de tijd en de ruimte zeer kan veran-
deren (zoals inkomsten) aan de lokale belastingen dienen te worden 
onttrokken.

  (1)  Concl. O.M. bij Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737.
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Daarnaast biedt de scheiding het voordeel dat complexe fiscale wetge-
ving door de onderlinge afhankelijkheid van lokale en Rijksbelastingen 
wordt tegengegaan (vereenvoudiging van de lokale fiscaliteit). Tot slot 
ligt dergelijke scheiding in lijn met het gelijkheidsbeginsel, in die zin 
dat rijksbelastingen op bedrijfsinkomen, in tegenstelling tot lokale 
belastingen, de belastingplichtigen in principe in gelijke mate treffen 
ongeacht hun vestigingsplaats.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 24 december 1948 licht 
de ratio legis van het huidige artikel 464, 1o WIB92 als volgt toe : 

“a) de Rijks- en gemeentebelastingen moeten zoveel doenlijk van 
elkaar gescheiden worden ;

b) de belastinggrondslagen waarvan de standvastigheid met de tijd en 
de ruimte zeer kan veranderen, dienen bij voorkeur aan de Staat over-
gelaten ;”.

“Deze hervorming zal meer gelijkheid brengen in de aan de belasting-
plichtige opgelegde lasten, daar de belasting op de bedrijfsinkomsten 
hen in gelijke mate treft, welke ook hun woon- of verblijfplaats zij, 
terwijl tevens een vereenvoudiging tot stand zal komen, die niet anders 
dan gunstig kan onthaald worden zowel door de belastingplichtigen als 
door de administraties”  (1).

Omwille van de door de wetgever gewilde scheiding tussen de lokale 
belastingen en de rijksbelastingen, moet de gelijkaardigheid van de 
belastingen worden beoordeeld vanuit de gehanteerde berekeningsgrond-
slag en vanuit de componenten die deze samenstellen, zodat elke belas-
ting die de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting als 
belastbaar feit of als berekeningsbasis gebruikt of die gebruik maakt 
van componenten die rechtstreeks of onrechtstreeks de grondslag van 
de inkomstenbelastingen bepalen, een op grond van artikel 464, 1o, WIB92 
verboden gelijkaardige belasting uitmaakt  (2).

11. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof is een lokale belasting 
die is gesteund op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks 
de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, een verboden gelijk-
aardige belasting in de zin van artikel 464, 1o WIB92  (3).

De omzet vormt volgens de hierboven geciteerde rechtspraak (met 
uitzondering van Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0057.N dat het K.I. betreft) 
een wezenlijke component die rechtstreeks de grondslag van de inkom-
stenbelastingen bepaalt.

Uw Hof heeft bovendien in een analoge zaak reeds geoordeeld dat dit 
het geval is met een gemeentebelasting op hotels (zoals in casu op logies-
verstrekkend bedrijven), die, na aftrek van de belasting over de toege-
voegde waarde, berekend wordt op de bruto-inkomsten uit de verhuur 
van hotelkamers, daar die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn 
voor de vaststelling van de grondslag van de belasting op de inkomsten 
van hotelexploitanten : 

  (1)  Parl. St., Senaat, 1947-1948, nr. 492, 10-13.
  (2)  Concl. O.M., nr. 5, Cass. 10 december 2009, AR F08.0041.N, AC 2009, nr. 737.
  (3)  Cass. 10 december 2009, AC 2009, 2985 ; Cass. 5 mei 2011, AC 2011, 1166 ; Cass. 24 mei 

2012, AR F.11.0015.N, F.11.0052.N, F.11.0053.N en F.11.0057.N, AC 2012, nrs. 334, 335, 336 en 337.
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“Een plaatselijke belasting die rechtstreeks geheven wordt op een van 
de essentiële bestanddelen voor de vaststelling van de grondslag van een 
in die bepaling bedoelde belasting is een verboden gelijkaardige belasting.

Dat is het geval met een gemeentebelasting op hotels, die, na aftrek 
van de belasting over de toegevoegde waarde, berekend wordt op de 
bruto-inkomsten uit de verhuur van hotelkamers, daar die inkomsten 
een essentieel bestanddeel zijn voor de vaststelling van de grondslag van 
de belasting op de inkomsten van hotelexploitanten.”  (1).

12. Ook auteur De Jonckheere meent dat het logisch is dat voor de 
huidige verbodsbepaling (van art. 464) verwezen wordt naar de grond-
slag van de inkomstenbelastingen om tot gelijkaardigheid van de 
gemeentelijke heffing te besluiten  (2). Hij verwijst in dit verband naar 
oude rechtspraak van het Hof  (3) waaruit blijkt dat de grondslag van 
de gemeentebelasting determinerend is voor de gelijkaardigheid van de 
gemeentebelasting.

Het begrip “gelijkaardig” in artikel 464, wordt vrij ruim geïnter-
preteerd en heeft weinig invloed op de eigenlijke draagwijdte van het 
verbod  (4).

De auteur stelt dat gemeentebelastingen die gebruik maken van 
componenten die rechtstreeks of onrechtstreeks de grondslag van de 
inkomstenbelasting bepalen, of die integendeel doelbewust uit de grond-
slag worden geweerd omdat de wetgever vrijstelling heeft verleend, in 
die opvatting strijdig zijn met artikel 464, 1o, WIB92  (5).

13. Zoals verweerster aangeeft in de memorie van antwoord, komt 
de zienswijze dat de omzet een wezenlijke component vormt die recht-
streeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepaalt, eveneens tot 
uiting in de lagere rechtspraak  (6).

14. Volgens het Grondwettelijk Hof verbiedt artikel 464, 1o WIB92 niet 
een gemeentelijke belasting te heffen op de bruto-ontvangsten, nu die 
grondslag wezenlijk verschilt van de grondslag van belastingen vermeld 
in dit artikel  (7).

  (1)  Cass. 5 mei 2011, AR F.10.0006.F, AC 2011, nr. 301.
  (2)  M. De JonCkHeere, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten, 

die Keure, 1996, p. 378, nr. 386.
  (3)  O.m. Cass. 11 april 1927, Pas. 1927, I, p. 210 dat stelt dat een gemeentebelasting op 

het verwarmingsoppervlak van stookketels en of de kracht van andere dan met stoom 
aangedreven motoren geen belasting is die gelijk staat opcentiemen op de grondslag of 
het bedrag van de cedulaire belastingen of de extrabelasting en dus niet valt onder het 
verbod van art. 83 van de gecoördineerde wetten van 29 oktober 1919 en 3 augustus 1920.

  (4)  M. De JonCkHeere, o.c., p. 379.
  (5)  M. De JonCkHeere, o.c., p. 381, nr. 390.
  (6)  Brussel 24 september 1998, 1995/BD/78, LRB 2000, 37 ; Brussel 18 mei 2001, nr. 1997/

DP/115, LRB 2001, 196 en TFR 2001, nr. 210, p. 1042 ; Rb. Gent 18 april 2002, TFR 2002, nr. 229, 
p. 961 met noot E. van Dooren ; Rb. Antwerpen 29 januari 2003, nr. AR01/4495, LRB 2003, 
88 en FJF 735 ; Brussel 5 februari 2004, nr. 2000/BD/68, LRB 2004, 187 ; Rb. Antwerpen 5 mei 
2004, Fisc.Koer. 2004, 284 ; Rb. Brussel 8 april 2008, LRB 2008, 212 ; Rb. Namen (4d e k.) 
19 november 2008, nr. 2118/2007, RGCF 2009, 163 en FJF 2009, 1134 ; Rb. Brugge 9 februari 
2009, nr. 08/842/A, Brugge, LRB 2009, 160 ; Brussel 27 januari 2008, Fisc.Koer. 2008/413 en 
Antwerpen 19 februari 2008, FJF 2009/180 ; Gent 22 februari 2005, nr. 2002/AR/1896, Gent, 
LRB 2005, nr. 2, 133 ; Antwerpen, 18 januari 2011, nr. 2009/AR/2652, Gent, LRB 2011, nr. 4.

  (7)  Arrest van 16 februari 2012, nr. 19/2012, www.const-court.be, r.o. B.6.2 en B.6.3.

ARREST-2013-9.indb   1886 04/07/14   14:35



N° 466 - 19.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1887

De door het Grondwettelijk Hof voorgestelde interpretatie is echter 
zeer betwistbaar in het licht van de hierboven beschreven ratio legis van 
artikel 464, 1o WIB92.

Bovendien dient deze rechtspraak in zijn juiste context worden gelezen. 
De schending van het gelijkheidsbeginsel die het Grondwettelijk Hof 

ontwaart, vloeit immers voort uit de interpretatie van artikel 36 van 
de wet van 24 december 1948 door de Raad van State. In zijn arrest van 
12 januari 2010 (nr. 199.454), in algemene vergadering gewezen, oordeelde 
de Raad van State dat “vanwege artikel 36 van de wet van 24 december 
1948, artikel 464,1o WIB92 niet geacht kan worden de gemeenten te 
verbieden om een belasting op vertoningen en vermakelijkheden te 
heffen op basis van de bruto ontvangsten van het entreegeld”.

Er bestaat inderdaad geen redelijke verantwoording waarom een 
gemeentebelasting zou mogen worden geheven op de bruto-inkomsten 
van vertoningen en vermakelijkheden, maar niet op de bruto-inkomsten 
van andere activiteiten.

Het Grondwettelijk Hof kan vanuit die optiek worden gevolgd, waar 
het oordeelt dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden indien men 
de verbodsbepaling in artikel 464, 1o WIB 1992 (in combinatie met de 
afschaffing van de rijksbelasting op vertoningen en vermakelijkheden) 
zo zou interpreteren dat uitbaters van vertoningen en vermakelijkheden 
wel door de gemeente op hun brutowinst belast mogen worden, terwijl 
dat voor alle andere activiteiten in de gemeente niet het geval is. 

Deze vraag is hier niet aan de orde. Bovendien blijkt uit de recht-
spraak van Uw Hof dat uitbaters van vertoningen en vermakelijkheden 
evenmin door gemeenten op hun brutowinst mogen worden belast, zodat 
er ook in dat geval geen schending van het gelijkheidsbeginsel voor-
ligt  (1).

15. Uw Hof is in de huidige zaak bovendien geenszins gebonden door 
deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof  (2).

Uit de arresten van 24 mei 2012 blijkt overigens dat Uw Hof ook na het 
arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 19/2012 van 16 februari 2012 stee-
vast dezelfde koers is blijven varen en de interpretatie die het Grond-
wettelijk Hof aan de wet van 24 december 1948 heeft gegeven, duidelijk 
heeft afgewezen :

“De omstandigheid dat de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale finan-
ciën doet blijken dat de wetgever gewild heeft dat de belasting op de 
vertoningen en vermakelijkheden die voorheen ten behoeve van het 
Rijk werd gevestigd, wordt overgelaten aan de gemeenten en de provin-
cies, kan niet tot gevolg hebben dat de in artikel 464, 1o, WIB92 uitdruk-
kelijk vervatte beperking van de belastingbevoegdheid van de lokale 
overheden, voor niet geschreven wordt gehouden, daar de wetgever niet 
uitdrukkelijk is afgeweken van de in voormeld artikel 464, 1o, WIB92 en 

  (1)  Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 373 met concl. O.M.
  (2)  In die zin, M. De JonCkHeere, “Artikel 464, 1° WIB1992 en lokale belastingen op de 

brutowinst : als twee honden vechten voor een been breekt de derde het in twee”, TFR 
429, 2012, blz. 886.
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in de bepalingen die haar in de tijd voorafgingen vervatte beperking van 
de gemeentelijke heffingsbevoegdheid”  (1).

Deze rechtspraak impliceert dat ook belastingen op vertoningen en 
vermakelijkheden volgens Uw Hof niet op de bruto-inkomsten mogen 
worden geheven. In de visie van Uw Hof bestaat er bijgevolg geen 
ongelijkheid : geen enkele lokale belasting mag immers op de bruto-
opbrengsten worden berekend.

16. De stelling van eiseres dat er uitsluitend sprake zou zijn van een 
gelijkaardige belasting indien de gemeentebelasting wordt gevestigd op 
“het bedrag waarop de inkomstenbelasting finaal wordt berekend” en niet 
op “een element dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening 
van de belasting”, kan niet worden gevolgd nu de omzet een essentieel 
bestanddeel is voor de vaststelling van de grondslag van de belasting.

Het door eiseres aangehaalde gegeven dat de belastbare grondslag 
van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, “zijnde 
het bedrag waarop die belastingen finaal wordt berekend”, telkens het 
netto-inkomen is, bestaande uit alle belastbare inkomsten, verminderd 
met de aftrekbare kosten, doet evenmin afbreuk aan het feit dat de 
omzet wel degelijk een essentieel bestanddeel is voor de vaststelling van 
de grondslag van de belasting op de inkomsten van hotelexploitanten.

In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 464, 1o, WIB92, 
faalt het dan ook naar recht.

De aangevoerde schending van artikel 159 van de Grondwet is ook in 
dit onderdeel volkomen afgeleid uit de onder het onderdeel tevergeefs 
aangevoerde schending van artikel 464, 1o, WIB92.

BeSLuIT : verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 13 december 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 maart 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

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

  (1)  Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0015.N, met concl. O.M., F.11.0052.N, F.11.0053.N en 
F.11.0057.N, AC 2012, nrs. 334, 335, 336 en 337.
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Tweede onderdeel

5. Krachtens artikel 464, 1o, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties 
en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

6. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke compo-
nenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen 
bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.

7. Een gemeentebelasting op het in huur geven van kamers in logies-
verstrekkende bedrijven die wordt berekend op een omzetcijfer dat 
weliswaar niet de werkelijke omzet is, maar hiermee een nauw verband 
vertoont, is een verboden gelijkaardige belasting aangezien de omzet 
een essentieel element is dat in aanmerking wordt genomen voor de 
vaststelling van de grondslag van de inkomstenbelastingen.

8. De appelrechters stellen vast dat :
— er voor het bepalen van de grondslag van de belasting wordt 

vertrokken van de prijs per kamer, het aantal dagen per jaar en het 
aantal kamers en dat rekening wordt gehouden met een forfaitair 
bepaalde bezettingsgraad volgens de ligging van de logies ;

— het reglement voorziet in een forfaitair bepaalde begrenzing van de 
te belasten omzet ;

— deze begrenzing ook berust op de omzet, omdat nog steeds rekening 
wordt gehouden met het aantal kamers en met het aantal dagen per jaar 
en de belasting forfaitair wordt bepaald per dag en per kamer in functie 
van de gewogen gemiddelde prijs per kamer.

Door op grond van die vaststellingen te oordelen dat het belastingre-
glement artikel 464, 1o, WIB92 schendt omdat de omzet ook de grondslag, 
minstens een wezenlijke component vormt van de in dat artikel opge-
somde federale belastingen, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

19 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en de heer Heyvaert (bij de balie te Brussel).
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N° 467

1o kamer — 20 september 2013
(C.08.0018.F)

ONVERDEELDHEID. — vrIJwILLIge meDe-eIgenDom In HooFDzaak. — verDe-
LIng. — ToepaSSeLIJk reCHT.

Artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan het eerste lid bepaalt dat 
niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven en dat 
de verdeling te allen tijde kan worden gevorderd, niettegenstaande enige 
hiermee strijdige verbodsbepaling, is niet van toepassing op de vrijwillige 
onverdeeldheid in hoofdzaak  (1). (Art. 815 BW)

(H. e.a. T. w. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 22 juni 2007.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 augustus 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

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

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 577-2, 815 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verwerpt het hoger beroep van de eisers, bevestigt volledig het 
beroepen vonnis, verwijst de zaak naar de eerste rechter met toepassing van 
artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nadat het eerst de vervan-
ging had bevolen van de door de beroepen beslissing aangestelde deskundige, 
verwerpt, met toepassing van die beslissing, de tegenvordering van de eisers, 
op grond dat, ook al hebben de gedingpartijen geen enkele vennootschap opge-
richt, “[zij] samen de litigieuze laser hebben aangekocht ; dat het Belgische recht 
van mede-eigendom steunt op artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek, dat van 
toepassing is bij ontstentenis van bijzondere bepalingen of overeenkomsten, d.w.z. 
bij ontstentenis van elke andersluidende wilsuiting, ofwel in een bijzondere wet, 
ofwel in overeenkomsten of testamenten (R.P.D.B., trefwoord Propriété, nr. 274) ; 
onder dat artikel vallen onder meer alle onverdeeldheden met betrekking tot 
roerende of onroerende zaken en met name die welke ontstaan zijn naar aanlei-
ding van een gezamenlijke aankoop (R.P.D.B., ibidem, nr.279) ; paragraaf 8 van 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 467.
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dat artikel vermeldt dat de verdeling van de gemeenschappelijke zaak gebeurt 
volgens de regels die bepaald zijn in de titel Erfenissen, dus de artikelen 815 e.v. 
van het Burgerlijk Wetboek (R.P.D.B., nr. 295) ; uit die analyse volgt dat de eerste 
rechter terecht beslist heeft die artikelen toe te passen, vastgesteld heeft dat het 
goed niet makkelijk te verdelen was en een deskundige heeft ingeschakeld om de 
waarde ten tijde van de breuk te ramen, namelijk op 1 december 2001”, en dat hij 
de tegenvordering van de eisers verworpen heeft.

Grieven

Hoewel artikel 577-2, § 1, van het Burgerlijk Wetboek (oud artikel 577bis vóór de 
wet van 30 juni 1994 die de nummering heeft gewijzigd) bepaalt dat, “bij ontsten-
tenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen de eigendom van een 
zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld wordt als 
volgt” en hoewel paragraaf 8 van die bepaling ook vermeldt dat “de verdeling 
van de gemeenschappelijke zaak onderworpen is aan regels die bepaald zijn in 
de titel Erfenissen”, is artikel 815 van dat wetboek slechts van toepassing op een 
gewone en toevallige, in hoofdzaak precaire, onverdeeldheid, en geenszins op de 
vrijwillige mede-eigendom, die overeenstemt met de toestand waar twee of meer 
rechtssubjecten vrijelijk en zonder dwang beslissen in hoofdzaak een roerende of 
onroerende onverdeeldheid tussen hen tot stand te brengen, die wordt geregeld 
door de wilsautonomie en door artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek volgens 
hetwelk de wil van de partijen tot wet strekt, zodat de rechter, niet met toepas-
sing van artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek, de verdeling kon bevelen van 
het goed dat gezamenlijk was aangekocht en zich in een toestand van vrijwillige 
onverdeeldheid bevindt.

Daaruit volgt dat het arrest, dat om de redenen die het vermeldt, niet vaststelt 
dat de toestand van onverdeeldheid waarin de partijen zich met betrekking tot 
het litigieuze toestel bevonden, voortvloeide uit een toevallige en onvrijwillige 
toestand maar, integendeel, aanneemt dat hij ontstaan is uit de wilsovereen-
stemming om het gezamenlijke goed aan te kopen en met betrekking daartoe 
uitdrukkelijk een mede-eigendom tot stand te brengen, niet naar recht heeft 
kunnen beslissen dat de verweerders die naar hun goeddunken konden beëindigen 
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), dat de verdeling van 
de gemeenschappelijk zaak bevolen moest worden met toepassing van de arti-
kelen 577-2 en 815 van het Burgerlijk Wetboek (schending van die bepalingen) en 
dat een deskundige diende te worden aangesteld om de waarde van het gemeen-
schappelijke goed te ramen ten tijde van de beslissing van de verweerders, waarbij 
de tegenvordering van de eisers niet gegrond was.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Tweede middel

Artikel 815 Burgerlijk Wetboek, waarvan het eerste lid bepaalt dat 
niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven en dat de 
verdeling te allen tijde kan worden gevorderd, niettegenstaande enige 
hiermee strijdige verbodsbepaling, is niet van toepassing op de vrijwil-
lige onverdeeldheid in hoofdzaak.

Het arrest, dat vaststelt dat rechtsvordering van de verweerders “strekt 
tot de vereffening van de onverdeeldheid van de partijen met betrekking 
tot [een] toestel” dat zij “samen hebben aangekocht” en waarvan “[zij] 
gebruik maakten in de uitoefening van hun beroep”, schendt voornoemd 
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artikel 815 wanneer het beslist dat de verdeling van de gemeenschappe-
lijke zaak overeenkomstig die bepaling moet worden bevolen.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

20 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Mahieu.

N° 468

1o kamer — 20 september 2013
(C.12.0479.F)

LEVENSONDERHOUD. — onDerHouDSgereCHTIgDe. — vorDerIngSreCHT. — 
aarD.

Het recht op levensonderhoud dat vastgelegd is in artikel 205 van het Burger-
lijk Wetboek berust op de familiale solidariteit en is onlosmakelijk verbonden 
met de onderhoudsgerechtigde en hij alleen kan een vordering instellen tot 
vrijwaring van dat recht  (1). (Art. 205 BW)

(CLInIqueS unIverSITaIreS SaInT-LuC v.z.w. T C. 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 Brussel van 3 april 2009.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 augustus 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 205 van het Burgerlijk Wetboek ;

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 468.
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— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond, 
bevestigt alle beschikkingen van het beroepen vonnis, wijst de vordering van de 
eiser af, zijnde de terugbetaling, niet alleen van de zogeheten kosten van laatste 
ziekte, die werden gemaakt tussen eind oktober 1997 en eind oktober 1998, maar 
ook van alle geneeskundige kosten die vóór die periode werden gemaakt, name-
lijk vanaf eind september 1996 tot eind oktober 1997 ; het steunt die beslissing op 
al zijn redenen en inzonderheid op de onderstaande redenen :

 “[De eiseres] [stelt] hoger beroep in en meent te kunnen steunen op artikel 205 
van het Burgerlijk Wetboek om alle onbetaald gebleven kosten van geneeskun-
dige verzorging te vorderen die wijlen A. C. heeft gekregen, en niet uitsluitend de 
kosten van laatste ziekte ;

De [verweerders] stellen geen incidenteel beroep tegen het voornoemd vonnis 
aangezien zij van oordeel zijn dat zij enkel de kosten van laatste ziekte dienen 
te betalen ;

Daarentegen zijn zij van oordeel dat zij de overige geneeskundige kosten niet 
dienen te betalen, overeenkomstig de beslissing van de eerste rechter ;

Levensonderhoud, in de zin van artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek, omvat 
weliswaar alles wat noodzakelijk is voor het leven, met inbegrip van medische 
zorg die niet beperkt blijft tot de kosten van laatste ziekte, waarbij laatstge-
noemde deel slaat op de kosten voor de zorgverstrekking tijdens het jaar dat aan 
het overlijden voorafgaat ;

Nochtans volgt uit de artikelen 205 tot 211 van het Burgerlijk Wetboek dat 
de vordering tot levensonderhoud in essentie een persoonlijk karakter heeft 
en bijgevolg slechts door de in het Burgerlijk Wetboek bedoelde personen kan 
worden ingesteld (J.-Ch. BrouwerS, ‘Les aliments’, in Droit des personnes et des 
familles, Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers du Journal des Tribu-
naux, Larcier, Brussel, p. 865 e.v. ; N. gaLLuS, ‘Les aliments’, in Répertoire nota-
rial, boek IV, dl. 1., Larcier, 2006, nr. 334, p. 288) ;

[De eiseres], die de [verweerders] [dagvaardt] in hun hoedanigheid van kinderen 
van de overledene [beschikt] niet over een persoonlijke vordering tegen hen 
(Luik, 18 december 1990, J.L.M.B. 1991, 589 ; L. RauCenT en M. grégoIre, ‘Examen 
de jurisprudence (1987 à 1994). Les successions, les partages et les libéralités’, 
R.C.J.B. 1996, 409, nr. 11) ;

Voor zoveel als nodig dient erop gewezen dat [de eiseres] niet [aantoont] dat de 
[verweerders], alleen of samen, met haar hebben gecontracteerd.”

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de kinderen levenson-
derhoud verschuldigd zijn aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de 
opgaande lijn die behoeftig zijn.

Eerst wijst de eiseres erop dat het bestreden vonnis overweegt dat het in 
artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde levensonderhoud de geneeskun-
dige zorg omvat, met inbegrip van de kosten van laatste ziekte, “waarbij laatst-
genoemde deel slaat op de kosten voor de zorgverstrekking tijdens het jaar dat 
aan het overlijden voorafgaat”.

Ten eerste blijkt duidelijk dat het bestreden vonnis genoemd artikel 205 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt wanneer het de vordering van de eiseres afwijst 
op grond dat “de vordering tot levensonderhoud in essentie een persoonlijk 
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karakter heeft en bijgevolg slechts door de in het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
personen kan worden ingesteld”. 

Ten tweede blijkt duidelijk dat het bestreden vonnis voornoemd artikel 205 
van het Burgerlijk Wetboek schendt wanneer het beslist dat levensonderhoud, 
zijnde de kosten van laatste ziekte, beperkt moet worden tot de zorgverstrekking 
tijdens het jaar voor het overlijden.

2. De eiseres merkt op dat de hoven en rechtbanken de rechtsvordering tot 
terugbetaling van de kosten van laatste ziekte doorgaans aannemen wanneer 
deze gegrond is op de onderhoudsverplichting, voor zover de eiser aantoont dat de 
overledene tijdens zijn leven met goed gevolg een vordering tot levensonderhoud 
had kunnen instellen tegen zijn familieleden. Deze stroming in de rechtspraak 
aanvaardt tevens, onder dezelfde voorwaarden, de rechtsvordering tot terugbeta-
ling van de uitvaartkosten.

Er moet worden aangenomen dat de zogeheten kosten van laatste ziekte, ook 
al kunnen ze worden aangemerkt als levensonderhoud in de zin van voornoemd 
artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek, in geen geval het voorwerp kunnen zijn 
van een rechtsvordering die wordt ingesteld door de enige, in het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde persoon aan wie het levensonderhoud ten goede komt, aange-
zien hij overleden is en een dergelijke rechtsvordering niet meer kan instellen. 

De eiseres stelt dat de overige geneeskundige kosten, met betrekking tot de 
zorgverstrekking vanaf eind september 1996 tot eind oktober 1997, dus vóór het 
tijdvak van één jaar dat dat de limiet zou zijn van wat zou worden erkend als 
zogeheten kosten “van laatste ziekte”, niet kunnen worden uitgesloten op grond 
dat “de vordering tot levensonderhoud in essentie een persoonlijk karakter 
heeft”, terwijl niets die kosten onderscheidt van de kosten van na die datum, 
die worden beschouwd als zogeheten kosten van laatste ziekte, en op die grond 
kunnen worden terugbetaald.

Er moet immers worden aangenomen dat de vordering tot terugbetaling van 
de zogeheten kosten van laatste ziekte en van de kosten voorafgaand aan de 
periode van één jaar waarvan het bestreden vonnis gewag maakt, geen essentieel 
persoonlijk karakter heeft. 

3. Het bestreden vonnis dat de beslissing in eerste aanleg bevestigt, is van 
oordeel dat onder laatste ziekte moet worden begrepen de beperkte periode van 
één jaar vóór het overlijden.

De eiseres vraagt dat het Hof uitspraak doet over de gegrondheid van een derge-
lijke beperking in de tijd. 

Het bestreden vonnis neemt de redenering van de eerste rechter zonder meer 
over. De beslissing in eerste aanleg stelde “dat onder laatste ziekte, de kosten 
moeten worden verstaan die gemaakt zijn tijdens het jaar dat aan het overlijden 
van de patiënt voorafgaat”. De vrederechter verwees daarbij naar het Traité 
élémentaire de droit civil van H. De Page, dl. III, nr. 79. 

De kwestie van kosten van laatste ziekte wordt behandeld in deel VII – en 
niet in deel III van het Traité élémentaire de droit civil – onder het opschrift 
Privilèges sur les meubles. Henri De Page bespreekt artikel 19, 3o, van de hypo-
theekwet, dat luidt als volgt : “de schuldvorderingen, bevoorrecht op alle roerende 
goederen, worden hierna opgesomd en zij worden in de volgende orde verhaald : 
[…] de kosten van laatste ziekte gedurende een jaar”.

De eiseres wijst erop dat noch de wet van 16 december 1851, de zogeheten hypo-
theekwet, noch Henri De Page in zijn bespreking, gewagen van een beperking in 
de tijd van de kosten van laatste ziekte. De duur van een jaar waarvan sprake 
is in artikel 19, 3o, heeft geen betrekking op het bestaan van de schuldvordering 
maar wel op het voorrecht dat ze waarborgt. 
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De auteur van het Traité élémentaire de droit civil staaft zijn redenering 
over de beperking van de door het voorrecht gedekte tijd als volgt : “la dernière 
maladie peut être fort longue ; ce peut être une maladie chronique ; les premiers 
frais peuvent remonter à plus d’un an : s’il en est ainsi le privilège ne garantira 
que ceux des douze derniers mois” (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, 
dl. VII, nr. 79). 

De auteur van het Traité de droit civil, die een duidelijk onderscheidt maakt 
tussen het bestaan van de schuldvordering en het voorrecht dat ze waarborgt, 
preciseert dus uitdrukkelijk dat de duur van de laatste ziekte meer dan een jaar 
kan bedragen.

De eiseres veroorlooft zich dus te stellen dat de beperking in de tijd van de 
kosten van laatste ziekte tot de periode van één jaar die aan het overlijden voor-
afgaat, zoals vermeld door het bestreden vonnis, niet gegrond is.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSIng van HeT HoF

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

Eerste onderdeel

Luidens artikel 205 Burgerlijk Wetboek zijn de kinderen levensonder-
houd verschuldigd aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de 
opgaande lijn die behoeftig zijn.

Het recht op levensonderhoud dat vastgelegd is in die bepaling berust 
op de familiale solidariteit en is onlosmakelijk verbonden met de onder-
houdsgerechtigde en hij alleen kan een vordering instellen tot vrijwa-
ring van dat recht.

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiseres op grond van die 
bepaling tegen de verweerders haar vordering instelt tot terugbeta-
ling van de geneeskundige verzorging die aan hun overleden vader 
werd verstrekt, verklaart derhalve naar recht het hoger beroep niet-
gegrond dat zij had ingesteld tegen de beslissing van de eerste rechter 
die genoemde vordering ten dele had afgewezen.

De overweging van het bestreden vonnis dat de kosten van laatste 
ziekte beperkt zijn tot de zorgverstrekking tijdens het jaar vóór het 
overlijden, is geen grondslag van die beslissing en is bijgevolg ten over-
vloede gegeven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

20 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 469

1o kamer — 20 september 2013
(C.12.0551.F)

GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — proCeDure voor De 
FeITenreCHTer. — In Hoger Beroep opgeLegD STaDIonverBoD. — vonnIS. — 
BeTekenIng. — koSTen. — SCHuLDpLICHTIge.

Het vonnis dat, op het hoger beroep van een persoon aan wie een stadionverbod 
was opgelegd, de duur van het stadionverbod dat hem bij de beroepen admi-
nistratieve beslissing was opgelegd, had teruggebracht van zevenentwintig 
naar drie maanden, en vervolgens beslist dat de in artikel 31, § 3, bedoelde 
betekeningskosten, aangezien aan die persoon was toegestaan binnen twee 
weken in dat vonnis te berusten, ten laste van de Belgische Staat, minister 
van Binnenlandse Zaken, zullen blijven, is niet naar recht verantwoord. 
(Art. 1024 Gerechtelijk Wetboek ; art. 31, §§ 1 en 3, Wet 21 dec. 1998)

(BeLgISCHe STaaT, mInISTer van BInnenLanDSe zaken T. m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
politierechtbank te Namen van 19 januari 2012.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 31, § 1 en 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid 
bij voetbalwedstrijden ;

— artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis beslist de betekeningskosten ten laste van de eiser te 
laten, om alle redenen ervan die geacht worden hier integraal te zijn weerge-
geven, en inzonderheid op grond dat “de in artikel 31, § 3, bedoelde betekenings-
kosten, aangezien aan [de verweerder] was toegestaan binnen twee weken in dit 
vonnis te berusten, ten laste [van de eiser] zullen blijven.”

Grieven

Krachtens artikel 31, § 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veilig-
heid bij voetbalwedstrijden wordt het vonnis, wanneer in beroep een administra-
tief stadionverbod wordt opgelegd, op vraag van een door de Koning aangewezen 
ambtenaar bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, aan betrokkene betekend door 
een gerechtsdeurwaarder, en gaat het stadionverbod in op de dag volgend op de 
betekening. 
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Krachtens dezelfde bepaling wordt het vonnis, wanneer in beroep enkel een 
administratieve geldboete wordt opgelegd, aan betrokkene betekend door een 
gerechtsdeurwaarder, behoudens indien de geldboete werd betaald binnen een 
termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak. 

Artikel 31, § 1, derde lid, van de wet van 21 december 1998 preciseert dat de bepa-
lingen van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd de bepalingen in het eerste 
lid, van toepassing zijn op het beroep bij de politierechtbank. 

Artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kosten van tenuit-
voerlegging ten laste komen van de partij tegen wie de uitvoerlegging wordt 
gevorderd. 

Het bestreden vonnis dat de verweerder een administratief stadionverbod van 
drie maanden oplegt, moet overeenkomstig artikel 31, § 3, eerste lid, van de wet 
van 21 december 1998, aan de verweerder worden betekend. De omstandigheid dat 
de verweerder in het vonnis zou mogen berusten, ontslaat de eiser niet van die 
demarche. 

Het vonnis dat beslist de betekeningskosten ten laste van de eiser te laten, 
om de redenen die het in aanmerking neemt, terwijl die kosten, krachtens 
artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, ten laste komen van de partij tegen 
wie de uitvoerlegging wordt gevorderd, in casu de verweerder, schendt die bepa-
ling en, bijgevolg, artikel 31, § 1 en 3, van de wet van 21 december 1998.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Artikel 1024 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kosten van tenuit-
voerlegging ten laste komen van de partij tegen wie de uitvoerlegging 
wordt gevorderd.

Krachtens artikel 31, § 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende 
de veiligheid bij voetbalwedstrijden, wordt het vonnis, wanneer in beroep 
een administratief stadionverbod wordt opgelegd, op vraag van een door 
de Koning aangewezen ambtenaar bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 
aan betrokkene betekend door een gerechtsdeurwaarder, en gaat het 
stadionverbod, in de regel, in op de dag volgend op de betekening.

Het bestreden vonnis dat, op verweerders hoger beroep, de duur van het 
stadionverbod dat hem bij de beroepen administratieve beslissing was 
opgelegd, had teruggebracht van zevenentwintig naar drie maanden, en 
vervolgens beslist dat “de in artikel 31, § 3, bedoelde betekeningskosten, 
aangezien aan [de verweerder] was toegestaan binnen twee weken [in 
dat] vonnis te berusten, ten laste [van de eiser] zullen blijven”, schendt 
voornoemd artikel 1024.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de kosten van beteke-

ning van die beslissing ten laste van de eiser laat.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de politierechtbank te Dinant.

20 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 470

1o kamer — 20 september 2013
(F.12.0003.F)

1o CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — vormen. — vorm van HeT 
CaSSaTIeBeroep en vermeLDIngen. — onDerTekenIng Door een aDvoCaaT BIJ 
HeT HoF van CaSSaTIe. — verpLICHTIng. — aFwIJkIng. — FISCaaL geSCHIL. — 
BegrIp.

2o PREJUDICIEEL GESCHIL. — gronDweTTeLIJk HoF. — HoF van CaSSaTIe. — 
verpLICHTIng een vraag Te STeLLen. — voorwaarDen.

1o De vordering waarover een arrest uitspraak doet die strekt tot opheffing 
van de door de ontvanger der directe belastingen gedane hypothecaire 
inschrijving op een eigen goed van de eiseres om de invordering te verzekeren 
van vier aanslagen in de personenbelasting ten name van de eiseres en van 
haar ex-echtgenoot, valt niet onder de toepassing van voornoemd artikel 378 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zodat het cassatiever-
zoekschrift door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend moet 
zijn  (1). (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek ; art. 378 WIB92)

2o Het Hof van Cassatie dient aan het Grondwettelijk Hof geen door een partij 
voorgestelde prejudiciële vraag te stellen wanneer die vraag niet beantwoordt 
aan het bepaalde in artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Grondwettelijk Hof, omdat, enerzijds, het Grondwettelijk Hof 
al uitspraak heeft gedaan over een vraag met een identiek onderwerp, en 
omdat, anderzijds, de partij geen onderscheid laakt tussen personen of cate-
gorieën personen die in dezelfde juridische toestand verkeren, maar kritiek 
oefent op de grenzen van het toepassingsgebied van de regel uit artikel 378 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen  (2). (Art. 26, § 1, 3o, en § 2, 2o, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(m. T. BeLgISCHe STaaT, mInISTer van FInanCIën)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 29 juni 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 augustus 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013,  nr. 470.
  (2)  Zie noot.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Betreffende het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid : het verzoekschrift is niet ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie

Volgens artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek wordt het verzoekschrift 
waarbij cassatieberoep wordt ingesteld, op straffe van nietigheid, zowel 
op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie ondertekend.

Artikel 378 WIB1992 wijkt van die regel af en bepaalt dat het cassatie-
verzoekschrift door een advocaat mag worden ondertekend.

Die afwijking geldt slechts voor het cassatieberoep tegen een beslis-
sing die gewezen is in een geschil betreffende een aanslag in de inkom-
stenbelastingen.

De vordering waarover het arrest uitspraak doet strekt tot de ophef-
fing van de door de ontvanger der directe belastingen gedane hypothe-
caire inschrijving op een eigen goed van de eiseres om de invordering te 
verzekeren van vier aanslagen in de personenbelasting ten name van de 
eiseres en van haar ex-echtgenoot.

Een dergelijk geschil valt niet onder de toepassing van voornoemd 
artikel 378 zodat het cassatieverzoekschrift door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie ondertekend had moeten zijn.

De eiseres voert aan dat de artikelen 1080 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 378 WIB1992, in die zin uitgelegd dat het cassatieberoep tegen een 
beslissing die uitspraak doet over een geschil betreffende de invorde-
ring van de belasting ingesteld moet worden aan de hand van een door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend verzoekschrift, haar 
toegang tot de cassatierechter bemoeilijken ; zij stelt voor dat de onder-
staande prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof wordt gesteld :

 “Schenden de artikelen 1080 Gerechtelijk Wetboek en 378 WIB1992, in 
die zin uitgelegd dat het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak 
doet over de invordering van de inkomstenbelastingen, door een advo-
caat bij het Hof van Cassatie ondertekend zou moeten zijn, terwijl het 
cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over de vaststel-
ling van dezelfde belasting door een advocaat ondertekend mag worden, 
de artikelen 10 en 11 Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met 
de artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden en 1 van het eerste aanvullend 
protocol bij dat verdrag ?”

Enerzijds staat artikel 6.1 EVRM, gelet op de opdracht van de cassa-
tierechter en op de specifieke aard van de rechtspleging voor hem, niet 
eraan in de weg dat, zelfs in een geschil betreffende het door artikel 1 
van het eerste aanvullend protocol bij dat verdrag gewaarborgde recht, 
een nationale wet wordt toegepast die aan gespecialiseerde advocaten 
het monopolie van de vertegenwoordiging van de partijen voor die 
rechter verleent.
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Het optreden van die advocaten draagt trouwens bij tot de adequate 
uitoefening van het recht van verdediging, zorgt ervoor dat het cassa-
tieberoep doeltreffend is en verleent de rechtzoekende de fundamentele 
waarborgen van artikel 6 van het Verdrag. 

Anderzijds laakt de eiseres geen onderscheid tussen personen of cate-
gorieën personen die in dezelfde juridische toestand verkeren, maar 
oefent zij kritiek op de grenzen van het toepassingsgebied van de regel 
uit voornoemd artikel 378.

De door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag beantwoordt niet 
aan het bepaalde in artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Grondwettelijk Hof en dient bijgevolg niet aan dat rechtscol-
lege te worden gesteld. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet aangenomen worden.

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

20 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Thiébaut (bij de balie te Luik) et T’Kint.

N° 471

1o kamer — 20 september 2013
(F.12.0084.F)

GEMEENTE-, PROVINCIE EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — 
GEMEENTEBELASTINGEN. — BeLaSTIng op HoTeLS. — verBoDen geLIJk-
aarDIge BeLaSTIng. — BegrIp.

Een gemeentebelasting die rechtstreeks gestoeld is op een van de wezen-
lijke bestanddelen die de grondslag van een belasting bepalen, is een in 
artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde 
verboden gelijkaardige belasting ; dat is het geval voor een gemeentebelas-
ting op hotels die wordt berekend op de bruto-inkomsten uit de verhuring 
en de aanvullende dienstverlening, verlichting en verwarming, waarbij die 
inkomsten een wezenlijk bestanddeel zijn van de vaststelling van de belast-
bare grondslag van de inkomstenbelastingen die de exploitant van het hotel 
moet betalen  (1). (Art. 464, 1o, WIB92)

(gemeenTe SInT-JooST-Ten noDe  
T. SHeraTon BruSSeLS HoTeL B.v.B.a.)

  (1)  Cass. 5 mei 2011, AR F.10.0006.F, en concl. O.M., Pas. 2011, nr. 301.
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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 van 15 februari 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 159 Grondwet ;
— de artikelen 6 en 464, inzonderheid 1o, van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992, bevestigd bij 
de wet van 12 juni 1992 ;

— de artikelen 1, 2 en 3 van de op 28 november 2001 door de gemeenteraad van 
Sint-Joost-ten-Node goedgekeurde belastingverordening tot vaststelling van 
een taks op de hotel- en pensionkamers, met ingang van 1 januari 2002, voor een 
periode van vijf jaar.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond en veroor-
deelt haar in de kosten. Het steunt die beslissing op de onderstaande redenen :

 “Luidens artikel 464, 1o, WIB 1992 zijn ‘de gemeenten niet gemachtigd tot het 
heffen van opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, 
op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijk-
aardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft’.

Dat verbod, dat een wettelijke uitzondering vormt op de fiscale autonomie van 
de gemeenten, wil de gemeenten verbieden zowel een gemeentebelasting vast te 
stellen bestaande in een percentage van het bedrag van de inkomstenbelastingen 
als gelijkaardige belastingen op te leggen die berekend worden op grond van door 
de inkomstenbelastingen bedoelde bestanddelen of op grond van het bedrag van 
die belasting (Raad van State, arrest nr. 210.392 van 13 januari 2011).

Hoewel wordt aangenomen dat gemeenten belastingen kunnen heffen die, 
ofwel worden berekend aan de hand van bestanddelen die geen verband houden 
met het bedrag van de inkomsten, ofwel de ondernemingen belasten los van hun 
resultaten en winsten, is de belasting die door de litigieuze belastingverorde-
ning wordt vastgesteld, in zoverre zij de bruto-inkomsten uit de verhuring van 
logies of lokalen als belastbare grondslag gebruikt, daarentegen een belasting die 
gelijkaardig is aan de inkomstenbelastingen, hetgeen door artikel 464, 1o, WIB 
1992 wordt verboden.

Zoals de eerste rechter opmerkte, bedraagt de litigieuze belasting hier 10 pct. 
van de inkomsten uit elke verhuring van hotelkamers of van gemeubelde appar-
tementen.

Dergelijke inkomsten, die de belastbare grondslag vormen van de betwiste 
gemeentebelasting, behoren echter tot de exploitatiewinst van de [verweerster] 
en vormen de belastbare winst in de vennootschapsbelasting die een essentieel 
bestanddeel uitmaakt dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van 
de grondslag van de vennootschapsbelasting.
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De [eiseres] voert tevergeefs aan dat de litigieuze belasting vastgesteld is op de 
bruto-inkomsten van de [verweerster] terwijl de vennootschapsbelasting enkel 
betrekking heeft op de netto-inkomsten.

Dienaangaande verwijst het hof [van beroep] naar de oordeelkundige redenen 
van de eerste rechter.

Wanneer het om de verboden gelijkaardigheid gaat, doet het er immers weinig 
toe dat de in de inkomstenbelastingen belastbare grondslag het netto-inkomen 
is, aangezien het netto-inkomen deel uitmaakt van het bruto-inkomen en het 
resultaat is van de aftrek van de lasten van het bruto-inkomen.

Artikel 464, 1o, WIB 1992 wordt geschonden van zodra de lokale overheid de 
grondslag van de belastingen die zij vastlegt, steunt op bestanddelen van inkom-
sten waarop de vaststelling van de belastbare grondslag (die zowel de netto- als 
de bruto-inkomsten betreft, aangezien de eerste noodzakelijkerwijs in de tweede 
inbegrepen zijn) in de inkomstenbelastingen hoofdzakelijk steunt. Zoals de 
Raad van State reeds heeft geoordeeld belast de heffing, wanneer zij een bruto-
inkomen belast, noodzakelijkerwijs ook het daarin vervatte netto-inkomen en 
vormt zij bijgevolg een bijkomende heffing in de inkomstenbelastingen en een 
door artikel 464, 1o, verboden gelijkaardige belasting (zie Raad van State, arrest 
nr. 210.392 van 13 januari 2011 ; zie ook Cass. 5 mei 2011, F.10.0006.F).

Het hoger beroep is niet gegrond”. 

Grieven

Artikel 464, 1o, WIB 1992 verbiedt ene heffing door de gemeenten van “opcen-
tiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsper-
sonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belas-
tingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel 
wat de onroerende voorheffing betreft”.

Dat wettelijk verbod beperkt de fiscale autonomie van de gemeenten. Het moet 
dus op beperkende wijze worden uitgelegd. Het in voornoemd artikel 464, 1o, opge-
legde verbod slaat, enerzijds, op de opcentiemen in de inkomstenbelastingen (met 
uitzondering van de aanvullende belasting op de personenbelasting die wordt 
toegestaan door artikel 465 WIB 1992) en, anderzijds, op alle overige gemeente-
lijke belastingen, die, zonder opcentiemen te zijn, met de vier inkomstenbelas-
tingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en 
belasting van niet-inwoners) gelijkaardige belastingen zijn, die worden berekend 
op grond van of op het bedrag van die belastingen. 

Een gemeentebelasting moet om als een met de inkomstenbelastingen gelijk-
aardige belasting in de zin van voornoemd artikel 464 te worden aangemerkt, 
vooreerst, dezelfde kenmerken vertonen als de inkomstenbelastingen. Er weze 
echter aan herinnerd dat inkomstenbelastingen directe belastingen zijn, die een 
blijvende toestand belasten. Om onder te toepassing te vallen van artikel 464, 
1o, WIB 1992 moet de belasting, vervolgens, berekend worden op grond van of 
op het bedrag van de inkomstenbelastingen. Overeenkomstig artikel 6 van dat 
wetboek wordt het in de personenbelasting belastbare inkomen gevormd door 
het geheel van de netto-inkomens, verminderd met de aftrekbare uitgaven, van 
de categorieën van inkomsten belastbaar in de inkomstenbelasting. Bijgevolg 
vormt het totale bedrag van de diverse categorieën belastbare inkomsten, na 
aftrek van de gedane uitgaven met het oog op het verkrijgen of behouden van die 
inkomsten, waarvan de belastingwet de aftrek toestaat, de belastbare grondslag 
van de inkomstenbelasting, behalve de in de belastingwet op beperkende wijze 
opgesomde uitzonderingen.

Dienaangaande impliceert de omstandigheid dat een gemeentebelasting bere-
kend wordt op grond van een bestanddeel dat in aanmerking wordt genomen 
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voor de berekening van de inkomstenbelastingen, niet noodzakelijk dat zij een 
door artikel 464, 1o, WIB 1992 verboden belasting is. Anders gezegd, verbiedt 
dat artikel 464, 1o, niet dat een gemeentebelasting wordt geheven op de bruto-
opbrengsten van een activiteit, aangezien die grondslag wezenlijk verschilt van 
de grondslag van zowel de personenbelasting, als de vennootschapsbelasting, de 
rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners. De grondslag van die 
belastingen mag immers niet worden verward met een opzichzelfstaand bestand-
deel – zoals het brutobedrag van de inkomsten of van de opbrengst van de verhu-
ring – dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de belastbare 
grondslag van de inkomstenbelastingen.

Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat : — de litigieuze belastingver-
ordening werd goedgekeurd op de zitting van de gemeenteraad van 28 november 
2001, dat zij een taks int op de hotel- en pensionkamers, ten laste van de fysieke 
of morele personen die gemeubelde hotel- of pensionkamers verhuren, met winst-
oogmerk, aan personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters als 
hebbende hun gewoon verblijf in die kamers (artikel 1) ; — de taks wordt bepaald 
op 10 % van de huurprijs voor een kamer (artikel 2) ; — de taks wordt geheven op 
het bedrag bepaald door de huurder voor de bezetting en de bijkomende kosten 
voor dienst, verlichting en verwarming, doch exclusief de taks van 10 % waarvan 
sprake in artikel 2 (artikel 3) ; — iedere maand zal de belastingplichtige een 
aangifteformulier dienen af te geven ; hij zal daarop vermelden het aantal en de 
prijs der verhuringen alsmede het bedrag van de verschuldigde taks (artikel 4).

Die vaststellingen impliceren dat de litigieuze gemeentebelasting geïnd wordt 
op de bedragen die worden ontvangen op basis van elke opzichzelfstaande verhu-
ring, m.a.w. op basis van de bruto-inkomsten van de verhuringsactiviteit.

Daaruit volgt dat het arrest, dat het hoger beroep van de eiseres verwerpt 
en haar in de kosten veroordeelt, op grond dat artikel 464, 1o, WIB 1992 wordt 
geschonden van zodra de lokale overheid de grondslag van de belastingen die zij 
vastlegt ,steunt op bestanddelen van inkomsten waarop de vaststelling van de 
belastbare grondslag (die zowel de netto- als de bruto-inkomsten betreft, aange-
zien de eerste noodzakelijkerwijs in de tweede inbegrepen zijn) in de inkomsten-
belastingen hoofdzakelijk steunt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en 
de volgende artikelen schendt :

— de artikelen 6 en 464, 1o, WIB 1992, in zoverre de litigieuze belasting geen met 
de inkomstenbelastingen gelijkaardige belasting oplevert die wordt berekend op 
grond van of op het bedrag van die belastingen, door het enkel feit dat zij wordt 
berekend op grond van een bestanddeel van de bruto-inkomsten dat in aanmer-
king komt voor de berekening van de belastbare grondslag van de inkomsten-
belastingen, aangezien de belastbare grondslag in de inkomstenbelastingen niet 
mag worden verward met een opzichzelfstaand bestanddeel dat in aanmerking 
wordt genomen om die grondslag te bepalen ;

— de artikelen 1, 2 en 3 van de op 28 november 2001 door de gemeenteraad van 
Sint-Joost-ten-Node goedgekeurde belastingverordening, tot vaststelling van 
een belasting op de hotel- en pensionkamers, met ingang van 1 januari 2002, voor 
een periode van vijf jaar, in zoverre de door de verordening ingestelde belasting, 
die wordt berekend als een percentage op de bedragen ontvangen voor elke onder-
scheiden verhuring, geen met de inkomstenbelastingen gelijkaardige belasting 
is die wordt berekend op grond van of op het bedrag van de belastingen, louter 
omdat zij als berekeningsbasis een bestanddeel van het bruto-inkomen neemt dat 
ook meetelt in de belastbare grondslag van de inkomstenbelastingen ;

— artikel 159 Grondwet, in zoverre het weigert de belastingverordening van de 
eiseres toe te passen terwijl de voornoemde verordening geenszins een belasting 
instelt die strijdig is met artikel 464, 1o, WIB 1992.
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III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Betreffende de door de verweerster tegen het cassatieberoep opge-
worpen middel van niet-ontvankelijkheid : de gemeenteraad heeft het 
college van burgemeester en schepenen van de eiseres niet gemachtigd 
cassatieberoep in te stellen.

De eiseres heeft op 10 oktober 2012 op de griffie van het Hof, als 
bijlage bij haar memorie van wederantwoord, een eensluidend verklaard 
afschrift van de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2012 neer-
gelegd waarbij het college van burgemeester en schepenen gemachtigd 
wordt in rechte op te treden in het raam van dit dossier.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel

Krachtens artikel 464, 1o, WIB 1992 zijn de provincies, de agglomera-
ties en gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

Ingevolge de door de wetgever gewilde scheiding tussen de lokale belas-
tingen en de rijksbelastingen moet de gelijkaardigheid van de belastingen 
worden beoordeeld vanuit de berekeningsgrondslag. Een gemeentebelas-
ting die rechtstreeks gestoeld is op een van de wezenlijke bestanddelen 
die de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is derhalve een 
verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o.

Dat is het geval voor een gemeentebelasting op hotels die wordt bere-
kend op de bruto-inkomsten uit de verhuring en de aanvullende dienst-
verlening, verlichting en verwarming, waarbij die inkomsten een wezen-
lijk bestanddeel zijn van de vaststelling van de belastbare grondslag van 
de inkomstenbelastingen die de exploitant van het hotel moet betalen.

Het arrest stelt vast dat artikel 2 van de op 28 november 2001 door 
de eiseres goedgekeurde belastingverordening op de hotel- en pension-
kamers bepaalt dat “de taks wordt bepaald op 10 % van de huurprijs 
voor een kamer”, en artikel 3 dat “de taks wordt geheven op het bedrag 
betaald door de huurder voor de bezetting en de bijkomende kosten van 
dienst, verlichting en verwarming, doch exclusief de taks van 10 %. Is de 
huurprijs inbegrepen in een bedrag dat nog andere leveringen behelst, 
dan zal de belastingplichtige dienen de juiste huurprijs op te geven. Deze 
zal niet kleiner mogen zijn dan één derde van de globale som en zal 
moeten overeenstemmen met een normale huurprijs” en dat artikel 4 
als volgt luidt “[…] iedere maand zal de belastingplichtige een aangifte-
formulier dienen af te geven […]. Hij zal daarop vermelden het aantal en 
de prijs der verhuringen […], alsmede het bedrag van de verschuldigde 
taks”.

Het arrest dat overweegt dat “de inkomsten die geïnd worden voor 
elke verhuring van hotelkamers […] die de belastbare grondslag vormen 
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van de betwiste gemeentebelasting, behoren tot de exploitatiewinst 
van de [verweerster] en in de vennootschapsbelasting belastbare winst 
vormen die een essentieel bestanddeel uitmaakt dat in aanmerking 
wordt genomen voor de vaststelling van de grondslag van de vennoot-
schapsbelasting”, dat “artikel 464, 1o, WIB 1992 geschonden wordt van 
zodra de lokale overheid de grondslag van de belastingen die zij vast-
legt steunt op bestanddelen van inkomsten waarop de vaststelling van 
de belastbare grondslag hoofdzakelijk steunt” en dat “de belasting, 
doordat zij bruto-inkomsten belast, noodzakelijkerwijs ook de daarin 
vervatte netto-inkomsten belast […] bijgevolg een bijkomende heffing 
in de inkomstenbelastingen en een gelijkaardige belasting vormt die 
door artikel 464, 1o, wordt verboden” en verantwoordt aldus naar recht 
de nietigverklaring van de litigieuze belastingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

20 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de her Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters, de heer Lambot (bij 
de balie te Brussel) en de heer Thiébaut (bij de balie te Luik).

N° 472

3o kamer — 23 september 2013
(C.12.0559.N)

1o aanSprakeLIJkHeID BuITen overeenkomST. — oorzaak. — 
BegrIp. BeoorDeLIng Door De reCHTer. — oorzakeLIJk verBanD. — BewIJS-
LaST. 

2o BewIJS. — BurgerLIJke zaken. — BewIJSLaST. BeoorDeLIngSvrIJHeID. 
— BewIJSLaST. — aanSprakeLIJkHeID BuITen overeenkomST. — oorzaak. — 
oorzakeLIJk verBanD.

3o aanSprakeLIJkHeID BuITen overeenkomST. — SCHaDe. — 
BegrIp. vormen. — BegrIp. — verLIeS van een kanS. — vergoeDBaarHeID.

4o zIekTe- en InvaLIDITeITSverzekerIng. — aLgemeen. — SCHaDe-
LooSSTeLLIng naar gemeenreCHT. — verLIeS van een kanS. — geDekTe SCHaDe.

5o zIekTe- en InvaLIDITeITSverzekerIng. — arBeIDSonge-
SCHIkTHeIDSverzekerIng. — uITkerIngen. — geDekTe SCHaDe.

1o en 2o Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de 
fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband 
bestaat ; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had 
kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 BW)
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3o, 4o en 5o De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans 
op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien 
het verlies van deze kans te wijten is aan een fout ; enkel de economische 
waarde van de verloren gegane kans komt voor vergoeding in aanmerking ; 
deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk 
geleden nadeel of het verloren voordeel ; hieruit volgt dat het verlies van een 
kans op herstel van de arbeidsongeschiktheid geen schade is zoals bedoeld 
in artikel 136, § 2, ZIV-wet. (Artt.1382 en 1383 BW ; Art. 136, § 2 ZIV-wet)

(B. T. marIa mIDDeLareS v.z.w. e.a., In aanwezIgHeID van LCm)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 9 januari 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 juli 2013 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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

Ontvankelijkheid

1. De eerste verweerster en de derde verweerder werpen een grond van 
niet-ontvankelijkheid op : het middel is nieuw omdat de eiser voor de 
appelrechters heeft aanvaard dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
betaald door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij 
in mindering moeten worden gebracht van de gemeenrechtelijke vergoe-
ding.

2. De appelrechters oordelen dat anders dan de eiser laat gelden, het 
gaat om één en dezelfde schade, het feit dat slechts het verlies van een 
kans hier vergoedbare schade vormt, daaraan geen afbreuk doet en de 
vergoeding voor inkomstenverlies bijgevolg volledig toekomt aan de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij.

Het middel is niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid

3. Krachtens artikel 136, § 2, eerste lid, ZIV-wet worden de bij deze 
wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend 
uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een 
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andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen 
recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen 
welke krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden verleend 
evenwel minder dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de recht-
hebbende recht op het verschil ten laste van de verzekering.

Krachtens artikel 136, § 2, derde lid, ZIV-wet worden de prestaties, 
onder door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting 
dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische 
wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.

Krachtens artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet treedt de verzekerings-
instelling rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van 
het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen 
die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of 
het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde 
schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

4. De in artikel 136, § 2, ZIV-wet bedoelde schade wegens arbeidsonge-
schiktheid bestaat in het verlies of de vermindering van het vermogen 
om, door het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven die tot het 
levensonderhoud kunnen bijdragen. Dit is dezelfde schade als die waarop 
de gemeenrechtelijke vergoeding voor arbeidsongeschiktheid betrek-
king heeft.

5. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen 
de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk 
verband bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade 
niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan.

De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op 
het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien 
het verlies van deze kans te wijten is aan een fout.

Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor 
vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volle-
dige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.

6. Hieruit volgt dat het verlies van een kans op herstel van de arbeids-
ongeschiktheid geen schade is zoals bedoeld in artikel 136, § 2, ZIV-wet.

7. De appelrechters oordelen dat :

— de schade van de eiser volgens het tussenarrest van 18 september 
2006 bestaat in het verlies van een kans op functioneel herstel ;

— de omvang van het verlies van deze kans moet vastgesteld worden op 
43 % ingevolge de onzorgvuldigheden van dr. D. en de derde verweerder 
en op 33 % ingevolge de onzorgvuldigheden van de tweede verweerder ;

— de werkelijke schade van de eiser wegens inkomstenverlies voor 
de periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid 44.612,33 euro en voor de 
periode van blijvende arbeidsongeschiktheid 449.250,74 euro, hetzij samen 
498.863,06 euro, bedraagt ;

de schadevergoeding verschuldigd voor het inkomstenverlies van de 
eiser ingevolge het verlies van een kans dient bepaald te worden op 
493.863,06 euro × 43 %, hetzij 212.361,11 euro ;
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— de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten uitkeringen tot beloop 
van 250.075,28 euro heeft verricht aan de eiser.

De appelrechters die in die omstandigheden oordelen dat de vergoe-
ding voor inkomstenverlies volledig toekomt aan het ziekenfonds omdat 
het om één en dezelfde schade gaat en het feit dat het verlies van een 
kans hier vergoedbare schade vormt, daaraan geen afbreuk doet, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

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

vordering van de eiser met betrekking tot het inkomstenverlies. 
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.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opge-

roepen partij.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

23 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Mestdagh, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Geinger, de heer Maes en de heer De Bruyn.

N° 473

3o kamer — 23 september 2013
(S.12.0130.N)

1o vennooTSCHappen. — HanDeLSvennooTSCHappen. — Coöpera-
TIeve vennooTSCHappen. — vorDerIng ToT onTBInDIng. — TITuLarIS van HeT 
vorDerIngSreCHT. 

2o CooperaTIeve vennooTSCHap. — vorDerIng ToT onTBInDIng. — TITu-
LarIS van HeT vorDerIngSreCHT.

1o en 2o Uit de samenhang tussen de artikelen 45 en 386, 3o Wetboek van 
Vennootschapen volgt dat enkel de vennoten de ontbinding om wettige 
redenen van een coöperatieve vennootschap kunnen vorderen.

(r.S.z. T. arCHITeCTen a, B.v. onDer De vorm van een C.v.B.a.)
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arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 7 februari 2011.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 6 september 2013 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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 

1. Krachtens artikel 45 Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbin-
ding van vennootschappen door één van de vennoten niet gevorderd 
worden, dan indien daartoe wettige redenen bestaan, zoals wanneer een 
andere vennoot zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer een aanhou-
dende kwaal hem ongeschikt maakt voor de zaken van de vennootschap, 
of in andere soortgelijke gevallen, waarvan de wettigheid en de ernst 
aan de beoordeling van de rechters worden overgelaten.

2. Artikel 386, 3o, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat, tenzij 
bij de statuten anders is bepaald, de ontbinding van de coöperatieve 
vennootschap, aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur, in 
rechte kan gevorderd worden om wettige redenen. Het bepaalt voorts 
dat de vennootschap daarbuiten maar ontbonden kan worden door een 
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijzi-
ging van de statuten zijn gesteld en dat de artikelen 39, 5o, en 43 niet van 
toepassing zijn op de ontbinding van de coöperatieve vennootschap.

3. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat enkel de vennoten 
de ontbinding om wettige redenen van een coöperatieve vennootschap 
kunnen vorderen.

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

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

23 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Mestdagh, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
De Bruyn.
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N° 474
3o kamer — 23 september 2013

(S.12.0137.N)

1o Hoger Beroep. — BurgerLIJke zaken (HanDeLSzaken en 
SoCIaL zaken InBegrepen). — aLLerLeI. — gemengD vonnIS. — aan HeT 
gronDweTTeLIJk HoF geSTeLDe preJuDICIëLe vraag. — DeFInITIeve uITLeggIng 
van een weTSBepaLIng. — ToT De DeFInITIeve BeSLISSIng BeperkT Beroep. — 
onTvankeLIJkHeID van HeT Hoger Beroep.

2o vonISSen en arreSTen. — BurgerLIJke zaken. — aLLerLeI. — 
gemengD vonnIS. — aan HeT gronDweTTeLIJk HoF geSTeLDe preJuDICIëLe 
vraag. — DeFInITIeve uITLeggIng van een weTSBepaLIng. — ToT De DeFInI-
TIeve BeSLISSIng BeperkT Beroep. — onTvankeLIJkHeID van HeT Hoger Beroep.

3o gronDweTTeLIJk HoF. — preJuDICIeeL geSCHIL. — gemengD vonnIS. — 
aan HeT gronDweTTeLIJk HoF geSTeLDe preJuDICIëLe vraag. — DeFInITIeve 
uITLeggIng van een weTSBepaLIng. — ToT De DeFInITIeve BeSLISSIng BeperkT 
Beroep. — onTvankeLIJkHeID van HeT Hoger Beroep.

4o preJuDICIeeL geSCHIL. — gronDweTTeLIJk HoF. — gemengD vonnIS. — 
aan HeT gronDweTTeLIJk HoF geSTeLDe preJuDICIëLe vraag. — DeFInITIeve 
uITLeggIng van een weTSBepaLIng. — ToT De DeFInITIeve BeSLISSIng BeperkT 
Beroep. — onTvankeLIJkHeID van HeT Hoger Beroep.

1o, 2o, 3o en 4o Tegen de beslissing van een rechtscollege, in zoverre dit aan 
het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag stelt, kan geen enkel rechts-
middel worden aangewend ; dit sluit niet uit dat een rechtsmiddel wordt 
aangewend tegen die beslissing in zoverre erin andere geschilpunten defini-
tief worden beslecht ; de omstandigheid dat de aanwending van het rechts-
middel ertoe kan leiden dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp wordt, 
doet daaraan niet af. (Art. 29, § 1 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof ; 
Art. 1050 Gerechtelijk Wetboek)

(C. T. Hapag-LLoyD BeLgIum n.v., In vereFFenIng)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 18 juni 2012.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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
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Ontvankelijkheid

1. De verweerster werpt twee gronden van niet-ontvankelijkheid van 
het middel op :

— het middel is onduidelijk omdat het niet aangeeft hoe en waardoor 
het arrest de aangevoerde wetsbepalingen schendt door te oordelen dat de 
beslissing dat de eiser bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ook zijn 
bescherming van kandidaat-personeelsafgevaardigde heeft verloren, heeft 
geleid tot het stellen van de prejudiciële vraag en aldus deel uitmaakt van 
de “beslissing van het rechtscollege” waartegen volgens artikel 29, § 1, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof geen enkel rechtsmiddel openstaat ;

— het is gericht tegen feitelijke beoordelingen.
2. Het middel gaat ervan uit dat het arrest ten onrechte aanneemt dat 

het oordeel dat de eiser door het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ook 
zijn bescherming van kandidaat-personeelsafgevaardigde heeft verloren, 
een beslissing is van een rechtscollege “in zoverre dit aan het Grondwet-
telijk Hof een vraag stelt”, zoals bedoeld in artikel 29, § 1, Bijzondere 
Wet Grondwettelijk Hof. Het geeft aldus aan hoe en waardoor het arrest 
de aangevoerde wetsbepalingen en in het bijzonder artikel 29, § 1, Bijzon-
dere Wet Grondwettelijk Hof schendt.

De eerste grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
3. Het middel is niet gericht tegen de feitelijke beoordeling dat de 

beroepen beslissing heeft geleid tot het stellen van de prejudiciële vraag 
en de eventuele vernietiging ervan een beoordeling zou meebrengen over 
de noodzaak of het nut van de gestelde vraag, maar wel tegen de omstan-
digheid dat het arrest aanneemt dat daardoor tegen die beslissing geen 
rechtsmiddel openstaat.

De tweede grond van niet-ontvankelijkheid moet eveneens worden 
verworpen.

Gegrondheid

4. Krachtens artikel 29, § 1, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof kan 
tegen de beslissing van een rechtscollege, in zoverre dit aan het Grond-
wettelijk Hof een prejudiciële vraag stelt, geen enkel rechtsmiddel 
worden aangewend.

Dit sluit niet uit dat een rechtsmiddel wordt aangewend tegen die 
beslissing in zoverre erin andere geschilpunten definitief worden 
beslecht. De omstandigheid dat de aanwending van het rechtsmiddel 
ertoe kan leiden dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp wordt, doet 
daaraan niet af.

5. Het beroepen vonnis oordeelt vooreerst dat anders dan de eiser 
aanvoerde, ook de kandidaat-personeelsafgevaardigde niet langer de 
ontslagbescherming geniet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Vervolgens beslist het aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen over het verder verweer van de eiser dat het verlies van 
de ontslagbescherming op 65 jaar strijdig is met het door de Richtlijn 
2000/78/EG gewaarborgde beginsel van gelijke behandeling en ook de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet schendt.
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6. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser in zijn 
verzoekschrift tot hoger beroep uitsluitend opkwam tegen de beslissing 
dat de in artikel 2, § 2, derde lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafge-
vaardigden bepaalde regel van het verlies van de ontslagbescherming bij 
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ook geldt voor de niet-verkozen 
kandidaten en niet enkel voor de effectieve en plaatsvervangende perso-
neelsafgevaardigden.

7. Het arrest oordeelt dat de beslissing dat ook de kandidaat-perso-
neelsafgevaardigde niet langer de ontslagbescherming geniet bij het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar noodzakelijk deel uitmaakt van de 
“beslissing van het rechtscollege” waartegen volgens artikel 29 Bijzon-
dere Wet Grondwettelijk Hof geen enkel rechtsmiddel openstaat, op 
grond dat die redenen hebben geleid tot het stellen van de prejudiciële 
vraag en deze vraag zonder voorwerp zou worden indien de beroepen 
beslissing zou worden vernietigd vooraleer het Grondwettelijk Hof 
erover uitspraak heeft gedaan.

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing dat het hoger beroep niet 
ontvankelijk is, 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 aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Gent.

23 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Mestdagh, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer van Eeckhoutte.

N° 475

2o kamer. — 24 september 2013
(P.13.0317.N)

1o vaLSHeID en geBruIk van vaLSe STukken. — Door De weT 
BeSCHermD geSCHrIFT. — JurIDISCHe DraagwIJDTe van HeT geSCHrIFT. — 
geSCHrIFT DaT reCHTSverHouDIngen TuSSen ConTraCTparTIJen vaSTSTeLT.

2o voorreCHT van reCHTSmaCHT. — vervoLgIng van een reCHTer wegenS 
een mISDaaD. — verzaCHTenDe omSTanDIgHeDen In De reCHTSTreekSe Dagvaar-
DIng van De proCureur-generaaL BIJ HeT HoF van Beroep. — ToepaSSIng.

3o voorreCHT van reCHTSmaCHT. — InSTeLLen van De STraFvorDerIng 
BIJ HeT BevoegDe vonnISgereCHT. — BevoegDHeID van De proCureur-generaaL 
BIJ HeT HoF van Beroep.
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1o Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere mate 
tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen opdringt, 
zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of aan wie het 
wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de 
rechtshandeling of van het rechtsfeit in dat geschrift vastgelegd of kunnen 
gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten ; het geschrift dat die rechtshan-
deling of dat rechtsfeit bevat, moet juridische draagwijdte hebben, dit wil 
zeggen dat het bestemd is tot bewijs van enig feit dat de rechtstoestand 
van de betrokken personen of zaken kan beïnvloeden ; een geschrift dat 
rechtsverhoudingen tussen contractpartijen vaststelt met het oog op de 
toegang van één van die partijen tot een nagestreefd ambt, heeft juridi-
sche draagwijdte, ongeacht of de wijziging van de juridische realiteit die 
dat geschrift beoogt, verband houdt met het voldoen aan een wettelijke 
verplichting  (1).

2o Uit de artikelen 479, 480, 483 en 484 Wetboek van Strafvordering en 
artikel 2, tweede lid, Wet Verzachtende omstandigheden volgt dat, wanneer 
een rechter verdacht wordt van het plegen van een correctionaliseerbare 
misdaad in de uitoefening van zijn ambt, artikel 479 Wetboek van Straf-
vordering de algemene bepaling van dat wetboek is die moet worden toege-
past wanneer de procureur-generaal voor die misdaad in zijn rechtstreekse 
dagvaarding verzachtende omstandigheden meedeelt  (2).

3o In de bij de artikelen 479 en volgende Wetboek van Strafvordering bepaalde 
gevallen, behoudens in geval van verwijzing naar het hof van assisen, komt 
het alleen aan de procureur-generaal bij het hof van beroep, met uitslui-
ting van de onderzoeksgerechten, toe de strafvordering in te stellen bij het 
bevoegde vonnisgerecht ; van die regel wordt niet afgeweken wanneer de 
procureur-generaal vooraf de eerste voorzitter van het hof van beroep heeft 
gevorderd een onderzoek te verrichten (3).

(D. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 21 januari 2013.

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

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

  (1)  A. De nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 6e herwerkte uitgave, nrs. 34 ev. ; 
S. van DyCk, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, nrs. 145 ev. en 160 ev.

  (2), (3) Cass. 3 sept. 1986, AR nr. 5127, A.L. 1986-1987, nr. 7.
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II. BeSLISSIng van HeT HoF

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

Eerste middel van de eiser

Eerste onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 196 Strafwetboek : 
het arrest oordeelt ten onrechte dat eisers schriftelijke verklaring van 
10 augustus 2007, die stelt dat de eiseres nooit met hem heeft gehan-
deld en hij deze enkel als borg beschouwt, een vals stuk is omdat het 
in zekere mate als bewijs kan dienen van wat erin wordt vermeld of 
vastgesteld ; om vals te kunnen zijn, moet een stuk echter minstens in 
zekere mate dienen tot bewijs van een rechtens relevant feit, dit is een 
feit dat iets kan teweegbrengen in de juridische realiteit ; het arrest 
stelt echter geen dergelijk feit vast en de vermelde verklaring kan geen 
juridische draagwijdte hebben omdat de financiële draagkracht van een 
kandidaat geen benoemingsvoorwaarde is voor het ambt van voorzitter 
van de rechtbank van koophandel en die verklaring bijgevolg niets kan 
teweegbrengen in de juridische realiteit.

13. Het misdrijf valsheid in geschriften als bedoeld in de artikelen 193, 
196 en 214 Strafwetboek, bestaat erin in een door de wet beschermd 
geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de 
waarheid te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit 
een nadeel kan ontstaan.

Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere 
mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen 
opdringt, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of 
aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtig-
heid van de rechtshandeling of van het rechtsfeit in dat geschrift vast-
gelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten.

Het geschrift dat die rechtshandeling of dat rechtsfeit bevat, moet 
juridische draagwijdte hebben, dit wil zeggen dat het bestemd is tot 
bewijs van enig feit dat de rechtstoestand van de betrokken personen of 
zaken kan beïnvloeden. 

Een geschrift dat rechtsverhoudingen tussen contractpartijen vast-
stelt met het oog op de toegang van één van die partijen tot een nage-
streefd ambt, heeft juridische draagwijdte, ongeacht of de wijziging van 
de juridische realiteit die dat geschrift beoogt, verband houdt met het 
voldoen aan een wettelijke verplichting.

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

14. Het arrest oordeelt onaantastbaar dat :

— het feit vastgesteld in de verklaring van 10 augustus 2007, met name 
dat de eiser nooit gehandeld heeft met de eiseres en hij haar enkel als 
borg beschouwt, niet met de werkelijkheid overeenkomt ;

— de eiseres het voordeel nastreefde om tot voorzitter van de recht-
bank van koophandel te (...) benoemd te worden en hierbij haar exacte 
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financiële toestand verborgen wou houden, wat noodzakelijk was om dit 
doel te bereiken ;

— de eiseres derhalve met die verklaring het opzet heeft gehad het 
bestaan van belangrijke leningen te ontveinzen ten aanzien van de 
instanties die haar dienden te beoordelen met het oog op een mogelijke 
voordracht ;

— de eiseres door zo te handelen, het openbaar algemeen belang in het 
gedrang heeft of kan hebben gebracht.

Met die redenen duidt het arrest het juridisch relevante feit aan 
waarvan de verklaring tot bewijs kan dienen en verantwoordt het de 
beslissing naar recht. 

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

15. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 196 Strafwetboek : het arrest beantwoordt niet eisers verweer dat 
de eiseres de verklaring van 10 augustus 2007 niet heeft gebruikt om een 
rechtens relevant feit te bewijzen of dat dit stuk enige maatschappelijke 
bewijswaarde had ; de eiseres heeft de verklaring niet neergelegd bij de 
verenigde benoemings- en aanwijzingcommissie van de Hoge Raad voor 
de Justitie en uit niets blijkt dat leden van die commissie die verklaring 
beschouwden als een rechtens relevant feit.

16. In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de in het eerste onderdeel 
vergeefs aangevoerde onwettigheid, is het niet ontvankelijk.

17. Het arrest oordeelt onder meer :

 “In haar tegenverklaring heeft [de eiseres] expliciet geschreven dat 
het document van 10 augustus 2007 slechts werd opgemaakt in het kader 
van haar kandidatuurstelling.

Uit de verklaring zelf blijkt dat de toenmalige eerste voorzitter van 
het hof van beroep te Brussel blijkbaar contact had opgenomen met [de 
eiser] eind juli 2007 – op een ogenblik dat [de eiseres] kandidaat was als 
voorzitter – en dit document n.a.v. die interpellatie werd opgesteld.

Uit deze gegevens alleen al blijkt afdoend dat het geschrift tot bewijs 
moest dienen van de overheid of van particulieren die er kennis van 
hebben genomen of aan wie het werd voorgelegd teneinde hen te over-
tuigen van de waarachtigheid van het feit dat in het geschrift was vast-
gesteld of die gerechtigd waren daaraan geloof te hechten.”

18. Met die redenen oordeelt het arrest dat het geschrift ertoe strekte 
geloofwaardigheid te verschaffen aan eisers beweringen ten overstaan 
van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel en dat het 
geschrift dus maatschappelijke bewijswaarde heeft, zonder dat het verder 
dient te antwoorden op eisers doelloos verweer over het gebruik van het 
geschrift door de eiseres voor de in het onderdeel vermelde commissie. 
Aldus beantwoordt het arrest eisers verweer en is het regelmatig met 
redenen omkleed en naar recht verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARREST-2013-9.indb   1915 04/07/14   14:35



1916 ARRESTEN VAN CASSATIE 24.9.13 - N° 475

Derde middel van de eiser

25. Het middel voert schending aan van de artikelen 479, 483 en 484 
Wetboek van Strafvordering.

Eerste onderdeel

26. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte artikel 483 
Wetboek van Strafvordering toepast en niet artikel 484 van dat wetboek ; 
dat laatste artikel is van toepassing omdat de procureur-generaal bij het 
hof van beroep te Brussel een vordering tot gerechtelijk onderzoek heeft 
ingesteld ten laste van een rechter in de rechtbank van koophandel die 
in de uitoefening van haar functie misdaden zou hebben gepleegd ; krach-
tens artikel 484, tweede lid, Wetboek van Strafvordering worden voor de 
verdere rechtspleging de algemene bepalingen van dit wetboek toegepast ; 
bijgevolg is artikel 479 Wetboek van Strafvordering niet van toepassing en 
kon niet de procureur-generaal bij rechtstreekse dagvaarding maar enkel 
een onderzoeksgerecht de zaak bij het hof van beroep aanhangig maken.

27. Artikel 479 Wetboek van Strafvordering, dat betrekking heeft op de 
vervolging en het onderzoek tegen rechters wegens misdaden en wanbe-
drijven door hen buiten hun ambt gepleegd, bepaalt : “Wanneer (…) een 
rechter (…) in de rechtbank van koophandel (…) ervan beschuldigd 
wordt buiten zijn ambt een misdrijf gepleegd te hebben dat een correcti-
onele straf meebrengt, laat de procureur-generaal bij het hof van beroep 
hem dagvaarden voor dat hof, dat uitspraak doet, zonder dat beroep kan 
worden ingesteld”.

Artikel 480 Wetboek van Strafvordering, dat dezelfde gevallen betreft, 
bepaalt : “Indien het een misdrijf betreft waarop een criminele straf is 
gesteld, wijst de procureur-generaal bij het hof van beroep de magistraat 
aan die het ambt van officier van gerechtelijke politie zal waarnemen en 
de eerste voorzitter van dat hof de magistraat die het ambt van onder-
zoeksrechter zal waarnemen”.

Artikel 483 Wetboek van Strafvordering, dat betrekking heeft op de 
vervolging en het onderzoek tegen sommige rechters en rechtbanken 
wegens misdaden en wanbedrijven in verband met hun ambt, bepaalt : 
“Wanneer (…) een rechter (…) in de rechtbank van koophandel (…) ervan 
beschuldigd wordt in zijn ambt een misdrijf gepleegd te hebben dat een 
correctionele straf meebrengt, dan wordt dat misdrijf vervolgd en gevon-
nist zoals in artikel 479 is bepaald”.

Artikel 484 Wetboek van Strafvordering, dat dezelfde gevallen betreft, 
bepaalt :

 “Wanneer ambtenaren van de hoedanigheid als vermeld in het vorige 
artikel ervan verdacht worden een misdaad te hebben gepleegd, worden 
de ambtsverrichtingen die in de regel behoren tot de bevoegdheid van de 
onderzoeksrechter en van de procureur des Konings, onmiddellijk waar-
genomen door de eerste voorzitter en de procureur-generaal bij het hof 
van beroep, ieder wat hem betreft, of door andere ambtenaren die zij 
onderscheidenlijk en bepaaldelijk daartoe aanwijzen. 

Totdat die opdracht is gegeven en ingeval er een voorwerp van het 
misdrijf aanwezig is, kan ieder officier van gerechtelijke politie dit 
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vaststellen ; voor de verdere rechtspleging worden de algemene bepa-
lingen van dit wetboek toegepast.”

Artikel 2, tweede lid, Wet Verzachtende omstandigheden bepaalt : 
“Evenzo kan het openbaar ministerie, indien geen gerechtelijk onder-
zoek is gevorderd, de beklaagde rechtstreeks voor de correctionele 
rechtbank dagvaarden of oproepen met mededeling van de verzach-
tende omstandigheden of van de reden van verschoning, wanneer het 
van oordeel is dat er wegens verzachtende omstandigheden of om reden 
van verschoning geen grond is om een hogere straf te vorderen dan een 
correctionele straf”.

28. Uit het geheel van die bepalingen volgt dat, wanneer een rechter, 
te dezen in de rechtbank van koophandel, verdacht wordt van het plegen 
van een correctionaliseerbare misdaad in de uitoefening van zijn ambt, 
artikel 479 Wetboek van Strafvordering de algemene bepaling van dat 
wetboek is die moet worden toegepast wanneer de procureur-gene-
raal voor die misdaad in zijn rechtstreekse dagvaarding verzachtende 
omstandigheden meedeelt.

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

29. De aangevoerde onwettigheid die erin bestaat dat het arrest ten 
onrechte artikel 483 Wetboek van Strafvordering toepast in plaats van 
artikel 484 van dat wetboek, kan de eiser niet grieven.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

30. Het onderdeel voert aan dat het arrest dat oordeelt dat in geval 
van voorrecht van rechtsmacht, de strafvordering niet wordt ingesteld 
op het moment dat een magistraat met de hoedanigheid van onderzoeks-
rechter wordt gevat, maar pas door de dagvaarding ten gronde voor het 
hof van beroep, de in het middel vermelde bepalingen schendt.

31. In de bij de artikelen 479 en volgende Wetboek van Strafvordering 
bepaalde gevallen, behoudens in geval van verwijzing naar het hof van 
assisen, komt het alleen aan de procureur-generaal bij het hof van beroep, 
met uitsluiting van de onderzoeksgerechten, toe de strafvordering in te 
stellen bij het bevoegde vonnisgerecht. Van die regel wordt niet afge-
weken wanneer de procureur-generaal vooraf de eerste voorzitter van 
het hof van beroep heeft gevorderd een onderzoek te verrichten.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

35. 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,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

24 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. 
— Advocaten : de heer Maes, de heer De Becker (bij de balie te Brussel) en 
de heer Rieder (bij de balie te Gent).

N° 476

2o kamer — 24 september 2013
(P.13.0928.N)

wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — arTIkeL 63. 
— voorwaarDe om ToT een BLoeDproeF over Te gaan. — gevaLLen. — 
arTIkeL 63, § 1, 4o, wegverkeerSweT.

De in artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet bepaalde voorwaarde om tot een 
bloedproef over te gaan, namelijk dat »een speekselanalyse niet uitge-
voerd kan worden », beperkt zich niet tot de gevallen, op limitatieve wijze 
omschreven in artikel 61ter, § 1, 3o, Wegverkeerswet.

(D.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brugge van 26 april 2013.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 37bis, § 1, 1o, 38, § 1, 
1o, 61ter en 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet : de appelrechters veroordelen de 
eiser op grond van de resultaten van een bloedproef alhoewel er geen 
speekselanalyse werd uitgevoerd ; een bloedproef kan evenwel enkel 
worden opgelegd indien de speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd 
omdat de bestuurder weigert ze te ondergaan of omdat er een praktische 
onmogelijkheid bestaat voldoende speeksel te collecteren ; de appel-
rechters die uit het feit dat er nog geen laboratoria erkend zijn om een 
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speekselanalyse uit te voeren, afleiden dat de speekselanalyse niet kan 
worden uitgevoerd, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

2. Artikel 61ter, § 1, 3o, Wegverkeerswet legt een tijdelijk rijverbod 
gedurende twaalf uren vanaf de vaststelling op aan iedere persoon die 
een voertuig of een rijdier bestuurde, een bestuurder begeleidde met 
het oog op scholing of op het punt stond te besturen of een bestuurder 
te begeleiden met het oog op de scholing, in geval van een weigering 
omwille van een wettige reden of omwille van een praktische onmoge-
lijkheid voldoende speeksel te collecteren, noch een speekseltest noch 
een speekselanalyse kon worden uitgevoerd en de gestandaardiseerde 
checklist bedoeld in artikel 61bis, § 2, 1o, een indicatie geeft van tekenen 
van recent gebruik van één van de stoffen bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1o.

Deze bepaling omschrijft aldus op beperkende wijze de gevallen waarin 
noch een speekseltest, noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd 
en die aanleiding geven tot een tijdelijk rijverbod.

Artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet, zoals vervangen bij artikel 10 van 
de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs in het 
verkeer, bepaalt dat de in artikel 59, § 1 bedoelde overheidspersonen de in 
1o en 2o van die paragraaf bedoelde personen, een bloedproef laten onder-
gaan door een daartoe opgevorderde geneesheer : “(…) 4o indien de speek-
seltest minstens één van de stoffen detecteert bedoeld in artikel 37bis, 
§ 1, 1o in een gehalte dat gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in 
de tabel van artikel 61bis, § 2, 2o, en een speekselanalyse niet uitgevoerd 
kan worden”.

Hieruit blijkt dat, enerzijds artikel 61ter, § 1, 3o, Wegverkeerswet op 
limitatieve wijze de gevallen omschrijft waarin noch een speekseltest, 
noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd, daar waar, anderzijds 
artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet dat de appelrechters toepassen, de 
gevallen niet nader omschrijft waarin, na uitvoering van een speeksel-
test, geen speekselanalyse kon worden uitgevoerd, zodat de betekenis 
van de woorden “speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden” die op 
twee verschillende situaties betrekking hebben, in beide bepalingen niet 
noodzakelijk dezelfde is.

3. Uit de voorbereidende werken van de voormelde wet van 31 juli 2009 
die tot doel heeft de controle op het drugsgebruik in het verkeer op effi-
ciëntere en minder dure wijze te laten verlopen en aldus meer controles 
mogelijk te maken, blijkt dat artikel 63, § 1, Wegverkeerswet, zoals 
gewijzigd, niet op limitatieve wijze, maar slechts bij wijze van voor-
beeld de gevallen omschrijft waarin geen speekselanalyse kon worden 
uitgevoerd, namelijk “bijvoorbeeld wegens een weigering of in geval van 
onvoldoende speeksel”.

De in artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet bepaalde voorwaarde om tot 
een bloedproef over te gaan, namelijk dat “een speekselanalyse niet 
uitgevoerd kan worden”, beperkt zich aldus niet tot de gevallen, op limi-
tatieve wijze omschreven in artikel 61ter, § 1, 3o, Wegverkeerswet.

Het feit dat een speekselanalyse niet tot een geldig resultaat kan leiden 
bij gebrek aan erkende controlelaboratoria, kan worden beschouwd als 
een onmogelijkheid om een speekselanalyse uit te voeren in de zin van 
artikel 63, § 1, 4o, Wegverkeerswet.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het naar recht.

4. De appelrechters die vaststellen dat de speekseltest een positief 
resultaat gaf en vervolgens in die zin oordelen, de bloedproef als bewijs-
middel toelaten en de eiser op basis van het resultaat daarvan schuldig 
verklaren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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.

24 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van 
hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Maes.

N° 477

2o kamer. — 25 september 2013
(P.13.0608.F)

1o Hoger Beroep. — STraFzaken (Douane en aCCIJnzen InBe-
grepen). — BurgerLIJke reCHTSvorDerIng (BIJzonDere regeLS). — vrIJ-
SprekenD vonnIS. — vonnIS HouDT De uITSpraak aan over De onTvankeLIJk-
HeID en De gegronDHeID van De BurgerLIJke reCHTSvorDerIng. — BurgerLIJke 
parTIJ. — Hoger Beroep. — onTvankeLIJkHeID.

2o Hoger Beroep. — STraFzaken (Douane en aCCIJnzen InBe-
grepen). — BeSLISSIngen en parTIJen. — BeSLISSIngen oF maaTregeLen van 
InwenDIge aarD. — BegrIp. — uITSTeL BevoLen voor De BurgerLIJke BeLangen.

1o Het recht om tegen vonnissen hoger beroep in te stellen behoort aan de 
burgerlijke partij, alleen wat haar burgerlijke belangen betreft ; wanneer het 
vonnis, naast de vrijspraak van de beklaagde, de uitspraak over de ontvan-
kelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt 
en de zaak naar een latere rechtszitting verwijst, heeft de burgerlijke partij, 
enerzijds, niet de hoedanigheid om hoger beroep in te stellen tegen de beslis-
sing over de srafvordering en is, anderzijds, het uitstel dat voor de burger-
lijke belangen is bevolen een maatregel van inwendige aard waartegen geen 
hoger beroep kan worden ingesteld  (1). (Art. 202, Wetboek van Strafvor-
dering) 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 477.
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2o Het uitstel dat voor de burgerlijke belangen is bevolen is een maatregel 
van inwendige aard waartegen geen hoger beroep kan worden ingesteld ; 
die regel geldt alleen niet wanneer de beslissing uitdrukkelijk of impliciet 
een betwisting voor de rechter van feitelijke of juridische aard beslecht  (1). 
(Art. 1046, Gerechtelijk Wetboek)

(H. e.a. T. S. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, jeugdkamer, van 6 maart 2013. 

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

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 18 september 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 25 september 2013 heeft raadsheer Françoise 
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Tweede en derde middel samen

Het arrest grondt de beslissing waarbij het strafgerecht zich onbevoegd 
verklaart op het gezag van gewijsde van het vonnis van 14 maart 2012, 
in zoverre dat de minderjarige heeft vrijgesproken van het als misdrijf 
omschreven feit dat de eisers aanbelangt. Het hof van beroep heeft 
geoordeeld dat dit gezag van gewijsde tegen hen kon worden aangevoerd 
aangezien ze verzuimd hebben tegen de vrijspraak hoger beroep in te 
stellen.

Krachtens artikel 202 Wetboek van Strafvordering behoort het recht 
om tegen de vonnissen hoger beroep in te stellen aan de burgerlijke 
partij, alleen wat haar burgerlijke belangen betreft.

Naast de vrijspraak houdt het voormelde vonnis de uitspraak over 
de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvorde-
ringen aan en verwijst het de zaak naar een latere rechtszitting.

Enerzijds hadden de eisers niet de hoedanigheid om hoger beroep in te 
stellen tegen de beslissing over de strafvordering.

Anderzijds is het uitstel dat voor de burgerlijke belangen is bevolen een 
maatregel van inwendige orde waartegen geen hoger beroep kan worden 
ingesteld. Alleen wanneer de beslissing uitdrukkelijk of impliciet een 
vraag van feitelijke of juridische aard beslecht die voor de rechter werd 
betwist, geldt deze regel niet. Het bestreden arrest stelt dit niet vast.

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht.

  (1)  Zie Cass. 9 jan. 1998, AR C.97.0153.F, AC 1998, nr. 18.
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De middelen zijn gegrond.
Er is geen grond om de overige twee middelen te onderzoeken, daar ze 

niet kunnen leiden tot cassatie, anders dan in het beschikkend gedeelte 
gesteld.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere 

beroepen ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.

25 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Omari 
(bij de balie te Luik) en mevr. Hollanders (bij de balie te Luik).

N° 478

2o kamer. — 25 september 2013
(P.13.0651.F)

1o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — arTIkeL 
35. — STaaT van DronkenSCHap. — BegrIp.

2o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — arTIkeL 
35. — STaaT van DronkenSCHap. — ConTroLeproCeDure van De aLCoHoLIn-
ToxICaTIe. — geLDIgHeID. — voorwaarDe. — BeSTuurDer HeeFT zIJn DaDen 
BeSTenDIg onDer ConTroLe. — gevoLg.

3o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLIngen. — arTIkeL 
34. — aLCoHoLInToxICaTIe. — ConTroLeproCeDure. — geLDIgHeID. — voor-
waarDe. — BeSTuurDer HeeFT zIJn DaDen BeSTenDIg onDer ConTroLe. — 
gevoLg. — STaaT van DronkenSCHap.

1o Staat van dronkenschap is de staat van iemand die wegens het innemen 
van alcoholische dranken zijn daden niet meer bestendig onder controle 
heeft ; die staat vereist echter niet dat de betrokkene zich niet meer van zijn 
daden bewust is  (1). (Art. 35, § 1, Wegverkeerswet)

2o en 3o De geldigheid van de informatie, de uitleg en de waarschuwingen 
die de overheidsagent aan de verdachte bestuurder moet verschaffen alsook 
de bewijswaarde van de ademanalyse, hangen niet af van de voorwaarde 
dat de bestuurder zijn daden bestendig onder controle heeft ; het feit dat 
de overheidsagenten de bestuurder over zijn rechten hebben geïnformeerd, 
sluit zijn staat van dronkenschap dus niet uit. (Art. 35, Wegverkeerswet ; 
Artt. 23 tot 28, KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de 
ademanalysetoestellen)

(D.)

  (1)  Zie Cass. 13 feb. 2002, AR P.01.1523.F, AC 2000, nr. 101.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Verviers van 21 maart 2013.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat een 
autobestuurder niet tegelijk kan worden veroordeeld wegens dronken-
schap aan het stuur en alcoholintoxicatie. Volgens hem is het immers 
één van beide : ofwel verkeerde hij in staat van dronkenschap zodat hij 
vóór de ademanalyse geen kennis heeft kunnen nemen van zijn rechten 
waardoor de analyse geen wettelijke bewijswaarde heeft. Ofwel heeft hij 
kennis ervan kunnen nemen, wat erop neerkomt dat hij niet dronken 
was.

Het middel verwijt de correctionele rechtbank dat zij niet op die 
conclusie heeft geantwoord.

Op het aangevoerde verweer antwoordt het vonnis dat de staat van 
dronkenschap bewezen is door, enerzijds, het feit dat de eiser zich noch 
uur noch plaats herinnert waar hij een laatste glas heeft gedronken 
en, anderzijds, door de bij hem vastgestelde symptomen, zoals zware 
oogleden, een slaperig voorkomen, een alcoholadem, een slepende tred, 
een wankele houding, een trage en repetitieve spraak en een slecht 
oriënteringsvermogen in tijd en ruimte.

Het middel mist dienaangaande feitelijke grondslag.
Het vonnis antwoordt weliswaar niet op de bewering dat de dronken-

schap van een bestuurder het onmogelijk maakt om de ademanalyse op 
regelmatige wijze te verrichten, omdat die procedure de medewerking 
van de autobestuurder vereist.

Die grief kan evenwel geen aanleiding geven tot cassatie omdat de 
enige straf naar recht verantwoord is door het op grond van de arti-
kelen 35 en 38, § 4, vierde lid, van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer bewezen verklaarde misdrijf.

Het middel dat in zoverre geen belang vertoont, is niet ontvankelijk.

Tweede middel

De eiser herhaalt de stelling dat de verbalisanten, wegens de dronken-
schap van de bestuurder onmogelijk hun verplichting kunnen naleven 
waarbij ze hem van zijn rechten moeten informeren, overeenkomstig de 
artikelen 23 tot 28 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende 
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de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen. Hij leidt daaruit af 
dat de ademanalyse onregelmatig was, zodat de telastlegging alcoholin-
toxicatie op grond daarvan niet bewezen kon worden verklaard.

De staat van dronkenschap is de staat van iemand die, wegens het 
innemen van alcoholische dranken, zijn daden niet meer bestendig onder 
controle heeft. Die staat vereist echter niet dat de betrokkene zich niet 
meer van zijn daden bewust is.

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

Derde middel

De artikelen 23 tot 28 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 
betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, geven 
een opsomming van de inlichtingen, de uitleg en de waarschuwingen die 
de overheidsagent klaar en duidelijk moet verschaffen.

Die bepalingen stellen de geldigheid van de uitleg en de bewijs-
waarde van de ademanalyse niet afhankelijk van de voorwaarde dat de 
bestuurder zijn daden bestendig onder controle heeft.

Het feit dat de overheidsagenten de bestuurder over zijn rechten 
hebben geïnformeerd, sluit zijn staat van dronkenschap dus niet uit.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing (over de strafvordering)

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

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

25 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Thomas 
(bij de balie te Verviers).

N° 479

2o kamer — 25 september 2013
(P.13.1528.F)

CaSSaTIeBeroep. — STraFzaken. — vormen. — vorm en TermIJn voor 
memorIeS en STukken. — memorIe aLS FaxBerICHT overgeLegD BInnen De 
weTTeLIJke TermIJn. — verSTrIJken van De weTTeLIJke TermIJn. — onDerTe-
kenIng op De reCHTSzITTIng. — onTvankeLIJkHeID van De memorIe.

De wilsuiting van degene die middelen tot staving van zijn cassatieberoep 
wil aanvoeren, is niet vereist op de dag van de rechtszitting maar binnen 
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de termijnen die bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering of 
bij een bijzondere wet zijn voorgeschreven ; het feit dat op de rechtszitting 
een authentieke handtekening is gezet op een ongetekend stuk, maakt een 
geschrift dat geen enkele uitwerking kon hebben op het ogenblik dat het op de 
griffie werd neergelegd, niet alsnog ontvankelijk ; artikel 863 van het Gerech-
telijk Wetboek, waarbij het ontbreken van de handtekening kan worden gere-
gulariseerd in alle gevallen waarin deze voor de geldigheid van een proces-
handeling vereist is, kan geen kracht verlenen aan een geschrift dat niet 
voldoet aan de vormvereisten waarvan de vervulling vóór het verstrijken van 
de wettelijke termijnen moet worden vastgesteld  (1). (Art. 420bis, Wetboek 
van Strafvordering ; art. 863, Gerechtelijk Wetboek)

(S. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Luik van 19 augustus 2013.

De eiser voert in een memorie die op 5 september 2013 op de griffie is 
ingekomen, een middel aan.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 11 september 2013 een 
conclusie neergelegd waarop de eiser heeft geantwoord met een nota 
die met toepassing van artikel 1107, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is 
neergelegd.

Op de rechtszitting van 25 september 2013 heeft raadsheer Françoise 
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die op 5 september 
2013, buiten de wettelijke termijn is ontvangen, noch op de memorie die 
met een faxbericht voor het verstrijken van die termijn is overgelegd en 
op de rechtszitting is ondertekend.

De eiser voert het nieuwe artikel 863 Gerechtelijk Wetboek aan, 
waarbij het ontbreken van de handtekening kan worden geregulariseerd 
in alle gevallen waarin de ondertekening vereist is voor de geldigheid 
van een proceshandeling.

De wilsuiting van degene die middelen tot staving van zijn cassatiebe-
roep wil aanvoeren, is niet vereist op de dag van de rechtszitting maar 
binnen de termijnen die bij artikel 420bis Wetboek van Strafvordering 
of, zoals te dezen, bij artikel 97, § 1, tweede lid, van de wet van 17 mei 
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden zijn voor-
geschreven.

Het feit dat op de rechtszitting een authentieke handtekening is gezet 
op een ongetekend stuk, maakt een geschrift dat geen enkele uitwer-

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 479.
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king kon hebben op het ogenblik dat het op de griffie werd neergelegd, 
niet alsnog ontvankelijk.

Het voormelde artikel 863 maakt het niet mogelijk om de nietigheid 
ongedaan te maken die op het voormelde artikel 97 is gegrond, wanneer 
een geschrift niet voldoet aan de vormvereisten waarvan de vervulling 
vóór het verstrijken van de wettelijke termijnen moet worden vastge-
steld.

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.

25 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Culot 
(bij de balie te Luik).

N° 480

2o kamer — 25 september 2013
(P.13.0674.F)

1o onDerzoekSgereCHTen. — regeLIng van De reCHTSpLegIng. — 
BeSTanDDeLen van HeT mISDrIJF LIJken nIeT verenIgD. — verwIJzIng naar De 
CorreCTIoneLe reCHTBank. — weTTIgHeID.

2o onDerzoek In STraFzaken. — BeëInDIgIng van HeT gereCHTeLIJk 
onDerzoek. — regeLIng van De reCHTSpLegIng. — BeSTanDDeLen van HeT 
mISDrIJF LIJken nIeT verenIgD. — verwIJzIng naar De CorreCTIoneLe reCHT-
Bank. — weTTIgHeID.

1o en 2o Het onderzoeksgerecht kan de inverdenkinggestelde niet naar het 
vonnisgerecht verwijzen op grond van de omschrijving van een misdrijf 
waarvan de bestanddelen volgens dat onderzoeksgerecht niet verenigd lijken 
te zijn.

(a. e.a.) 

arreST (vertaling)

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2013.

Op de rechtszitting van 11 september 2013 heeft afdelingsvoorzitter 
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien 
Vandermeersch geconcludeerd.
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II. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing 
waarbij de buitenvervolgingstelling wordt bevolen wegens valsheid en 
gebruik van valsheid in informatica (telastlegging A)

Dergelijke beslissing berokkent de eisers geen nadeel.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die 
het bestaan vaststelt van voldoende bezwaren wegens overtreding van 
artikel 231 Strafwetboek en van de artikelen 6 en 39, 2o, van de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
(telastleggingen C en D)

Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van 
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houden geen 
verband met de gevallen bedoeld in het tweede lid van dat artikel.

De cassatieberoepen zijn voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

C. In zoverre de cassatieberoepen het Hof het toezicht voorleggen op 
de formele geldigheid van de akte waarmee de zaak bij het vonnisge-
recht aanhangig is gemaakt

Ambtshalve middel : schending van de artikelen 128 en 130 Wetboek 
van Strafvordering

Artikel 130 Wetboek van Strafvordering stelt de verwijzing van een 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank afhankelijk van 
het bestaan van een misdrijf dat tot de bevoegdheid van dat rechtscol-
lege behoort. De raadkamer moet krachtens artikel 128 verklaren dat er 
geen reden is tot vervolging, wanneer zij met name van oordeel is dat 
het feit, hoewel het vaststaat, noch een misdaad, noch een wanbedrijf, 
noch een overtreding oplevert.

Daaruit volgt dat het onderzoeksgerecht de inverdenkinggestelde niet 
naar het vonnisgerecht kan verwijzen op grond van de omschrijving van 
een misdrijf waarvan de bestanddelen volgens dat onderzoeksgerecht 
niet verenigd lijken te zijn.

De appelrechters, die de eisers naar de rechtbank verwijzen wegens 
elektronische belaging (telastlegging B), na te hebben vastgesteld dat 
verschillende bestanddelen van dat misdrijf ontbreken, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Voor het overige bestaat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheidsgrond met betrekking tot de verwijzingsbeschikking.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers naar de correc-

tionele rechtbank verwijst wegens elektronische belaging (telastleg-
ging B).
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers tot de helft van de kosten van hun cassatiebe-

roep en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

25 september 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 481

1o kamer — 26 september 2013
(C.11.0712.N)

1o STeDenBouw. — BouwvergunnIng. — naTuurBeHouD. — DuIngeBIeD. 
— BeSCHermIng. — BouwverBoD. — SCHaDevergoeDIng. — waarDevermInDe-
rIng. — BerekenIng. 

2o mILIeureCHT. — naTuurBeHouD. — DuIngeBIeD. — BeSCHermIng. — Bouw-
verBoD. — SCHaDevergoeDIng. — waarDevermInDerIng. — BerekenIng. 

3o InTereSTen. — moraToIre InTereSTen. — naTuurBeHouD. — DuIn-
geBIeD. — BeSCHermIng. — BouwverBoD. — SCHaDevergoeDIng. — verBInTenIS 
ToT BeTaLIng. — aarD. — gevoLg. 

4o STeDenBouw. — BouwvergunnIng. — naTuurBeHouD. — DuIngeBIeD. 
— BeSCHermIng. — BouwverBoD. — SCHaDevergoeDIng. — verBInTenIS ToT 
BeTaLIng. — aarD. — gevoLg. — InTereSTen. 

5o mILIeureCHT. — naTuurBeHouD. — DuIngeBIeD. — BeSCHermIng. — Bouw-
verBoD. — SCHaDevergoeDIng. — verBInTenIS ToT BeTaLIng. — aarD. — 
gevoLg. — InTereSTen. 

1o en 2o Enkel de waardevermindering die rechtstreeks voortvloeit uit het 
bouwverbod in beschermd duingebied of in voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied komt in aanmerking voor vergoeding ; wanneer de waar-
devermindering die zich voordoet tussen de verwerving van het goed en het 
ontstaan van het recht op schadevergoeding voor een deel kan worden toege-
rekend aan een andere oorzaak dan aan het bouwverbod, mag de financiële 
weerslag die het gevolg is van die andere oorzaak niet in de berekening van 
de waardevermindering worden opgenomen ; dit leidt tot een aanpassing van 
de restwaarde, waarbij de externe oorzaak wordt weggedacht bij het bepalen 
van de verkoopwaarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van 
het recht op schadevergoeding  (1). (Artt. 54, §§ 1, 2 en 4, Wet 12 juli 1973 ; 
Art. 1, § 1, B.Vl.Reg. 8 okt. 1996) 

3o, 4o en 5o De verplichting tot betaling van de bij artikel 54, § 2, van de Wet van 
12 juli 1973 op het natuurbehoud vastgestelde vergoeding is een verbintenis 

  (1)  Zie concl. O.M.
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die, in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, alleen betrekking 
heeft op het betalen van een geldsom ; ingevolge dat artikel bestaat de scha-
devergoeding wegens vertraging in de uitvoering in de regel in de wettelijke 
intrest te rekenen van de dag van de aanmaning tot betaling  (1). (Art. 1153 
BW ; Art. 54, § 2, wet 12 juli 1973) 

(vLaamS geweST T. rexa BeneLux n.v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal (uittreksels) :

SITuerIng en proCeDurevoorgaanDen

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan is eerste 
verweerster ingevolge aankoop eigenaar geworden van percelen grond 
gelegen te De Panne ; zij brak de constructies op het terrein af met het 
oog op de realisatie van een nieuw bouwproject. 

Deze terreinen, die ingevolge het ter zake geldende Bijzonder Plan van 
Aanleg bestemd waren als “zone van polyvalente kustbebouwing” werden 
getroffen door een bouwverbod ingevolge de aanduiding als beschermd 
duingebied. Dienvolgens werd een negatief stedenbouwkundig attest 
afgeleverd.

2. Na een administratieve aanvraag tot schadevergoeding door eerste 
verweerster in het kader van de Duinendecreten, ten gevolge waarvan 
de vergoeding werd vastgesteld op 4.176.325,30 EUR, dagvaardde eerste 
verweerster eiser voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in 
betaling van 10.632.906,70 EUR meer de vergoedende intresten. Tweede 
verweerster kwam vrijwillig tussen. 

3. Bij vonnis van 12 mei 2006 verklaarde de rechtbank de vordering 
gedeeltelijk gegrond en bepaalde zij de schadevergoeding op 4.423.534, 20 
EUR ; eiser werd veroordeeld tot betaling van het verschuldigde saldo 
van 247.209 EUR, meer de intresten. 

4. Ingevolge het hoger beroep van eiser, gevolgd door het inciden-
teel beroep van verweersters, verwierp het hof van beroep te Brussel 
bij het bestreden arrest van 16 november 2010 het hoofdberoep van eiser 
en verklaarde het het incidenteel beroep van verweersters gedeeltelijk 
gegrond ; De aan verweerster met toepassing van artikel 54 van de wet 
van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (hierna te noemen “Wet Natuur-
behoud”) toekomende vergoeding werd bepaald op 5.155.635,14 EUR ; 
eiser werd veroordeeld tot betaling van het nog verschuldigde saldo van 
979.309,84 EUR, meer de intresten. 

5. Het cassatieberoep van eiser tegen dit arrest maakt het voorwerp 
uit van huidige procedure.

HeT eerSTe onDerDeeL van HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

6. Het eerste onderdeel is gericht tegen de beslissing van het arrest om 
de schadevergoeding voor het bouwverbod ten gevolge van de aandui-
ding als beschermd duingebied te berekenen vertrekkende van de geac-
tualiseerde aanwervingswaarde van het goed, dat de grond zowel als de 

  (1)  Id.
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constructie omvatte. Het verwijt het bestreden arrest geen rekening te 
hebben gehouden met de omstandigheid dat het goed niet meer bebouwd 
was ten tijde van de bescherming als duingebied en nadien bij het 
ontstaan van het recht op schadevergoeding. 

7. Eiser voert aan dat de appelrechters de restwaarde, waarover partijen 
een akkoord hadden bereikt, enkel mochten aftrekken van de aanwer-
vingswaarde van de grond zonder de constructie, omdat de constructie 
die eerste verweerster samen met de grond had aangekocht reeds was 
afgebroken vooraleer het gebied als beschermd duingebied werd aange-
duid. 

Volgens eiser dringt die wijze van berekening zich op door het prin-
cipe dat het bouwverbod het goed treft in de staat waarin het zich op 
dat ogenblik bevindt en dat het recht op vergoeding pas ontstaat op het 
ogenblik van onder meer de afgifte van een negatief stedenbouwkundig 
attest. Hieruit leidt eiser af dat het goed waarvan de aanwervingswaarde 
en de restwaarde dient bepaald, het goed is in de staat waarop het zich 
bevindt ten tijde van het ontstaan van het recht op vergoeding. 

Volgens eiser dringt die wijze van berekening zich ook op door het 
principe dat enkel de waardevermindering die het rechtstreeks gevolg 
is van het bouwverbod voortvloeiend uit de aanduiding als beschermd 
duingebied in aanmerking komt voor vergoeding. Indien de aanwer-
vingswaarde ook de waarde van de constructie zou omvatten zou, in de 
stelling van eiser, vergoeding toegekend worden voor schade die niet het 
rechtstreeks gevolg is van het bouwverbod. 

BeSprekIng van HeT eerSTe onDerDeeL van HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL 

8. Naar luid van artikel 52, § 1, tweede lid, van de Wet Natuurbehoud 
houdt de aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duinge-
bied belangrijk landbouwgebied, vanaf de publicatie van het besluit een 
volledig bouwverbod in, ongeacht de bestemming van het goed volgens de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen, van kracht 
in de ruimtelijke ordening of volgens de verleende verkavelingsvergun-
ningen.

Artikel 54, § 1, van dezelfde wet, in de versie zoals ten deze van toepas-
sing, voorziet een recht op schadevergoeding ingevolge het bij voormeld 
artikel 52, § 1, tweede lid, van dezelfde wet wanneer dit verbod, volgend 
uit een definitieve aanduiding als beschermd duingebied of voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied, een einde maakt aan de bestem-
ming volgens de geldende plannen van aanleg of verkavelingsvergun-
ningen die de grond had de dag voorafgaand aan de bekendmaking van 
het besluit tot voorlopige aanduiding als beschermd duingebied of voor 
het duingebied belangrijk landbouwgebied. 

Artikel 54, § 2, van dezelfde wet bepaalt dat het recht op schadevergoe-
ding ontstaat bij overdracht van het goed, bij de afgifte van een weigering 
van bouwvergunning of bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig 
attest, mits de overdracht of de afgifte geschiedt na de bekendmaking 
van het besluit tot definitieve aanduiding als beschermd duingebied of 
voor het duingebied belangrijk landbouwgebied.
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De waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking 
komt dient krachtens artikel 54, § 3, van dezelfde wet te worden geraamd 
als het verschil tussen eensdeels de waarde van het goed op het ogenblik 
van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van 
het recht op schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, 
zonder rekening te houden met het bouwverbod, en anderdeels de waarde 
van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schade-
vergoeding.

De vergoedbare schade is, naar luid van artikel 54, § 4, van dezelfde wet, 
enkel de waardevermindering die rechtstreeks voortvloeit uit het in 
artikel 52 bedoelde bouwverbod. De waardevermindering ten belope van 
twintig procent dient echter zonder vergoeding te worden gedoogd.

Krachtens artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 
8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de Wet Natuurbehoud 
wordt voor de toepassing van artikel 54, § 3, van de Wet Natuurbehoud 
in aanmerking genomen : 

1o als waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving : het bedrag 
dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of 
successierechten over de volle eigendom van het goed van de aanvrager 
of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed in 
volle eigendom op de dag van de verwerving door de aanvrager ; 

2o als waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht 
op schadevergoeding : 

a) in geval van overdracht van het goed, het bedrag dat als grond-
slag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of successierechten 
over de volle eigendom van het goed van de aanvrager of, indien zulke 
heffing ontbreekt, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op 
de dag van de overdracht door de aanvrager, met als minimum de over-
eengekomen waarde ;

b) in geval van weigering van een bouwvergunning of in geval van 
negatief stedenbouwkundig attest, de verkoopwaarde op het ogenblik 
van de afgifte van de weigering of van de afgifte van het negatief steden-
bouwkundig attest. 

9. Uit de samenhang van deze wettelijke bepalingen volgt dat enkel 
de waardevermindering die rechtstreeks voortvloeit uit het bouwverbod 
in beschermd duingebied of in het voor het duingebied belangrijk land-
bouwgebied in aanmerking komt voor vergoeding. 

10. In casu is er sprake van een waardevermindering die het gevolg 
is van een handeling van de eigenaar, met name de afbraak van de 
constructies op de desbetreffende terreinen. Het betreft dus geen waar-
devermindering die rechtstreeks veroorzaakt wordt door het bouw-
verbod. Die extra waardevermindering staat echter niet helemaal los 
van het bouwverbod ; de appelrechters stellen immers in casu vast dat 
eerste verweerster een aanwezige hoogbouw heeft doen afbreken met het 
oog op de realisatie van een ander bouwproject. 

11. Wanneer de waardevermindering die zich voordoet tussen de 
verwerving van het goed en het ontstaan van het recht op schadevergoe-
ding voor een deel kan worden toegerekend aan een andere oorzaak dan 
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aan het bouwverbod, mag de financiële weerslag die het gevolg is van 
die andere oorzaak niet in de berekening van de waardevermindering 
worden opgenomen.

12. De vraag die door het onderdeel aan de orde wordt gesteld is op 
welke wijze dergelijke minwaarde ten gevolge van een andere oorzaak 
dan het bouwverbod uit de berekening van de waardevermindering dient 
te worden gehouden en geneutraliseerd dient te worden.

13. Anders dan het onderdeel voorhoudt, meen ik niet dat dit gebeurt 
door, wanneer het goed bebouwd was bij de verwerving maar onbebouwd 
bij het ontstaan van het recht op vergoeding, alleen de geactualiseerde 
waarde van de grond als berekeningsbasis te nemen voor de begroting 
van de schadevergoeding. 

14. De oplossing om dergelijke minwaarde uit de berekening te houden 
lijkt mij veeleer te liggen in de aanpassing van de restwaarde op het 
ogenblik van het ontstaan van het recht op vergoeding  (1). De rest-
waarde is in dat geval de verkoopwaarde van het goed op het ogenblik 
van het ontstaan van het recht op vergoeding, ervan uitgaande dat het 
goed sinds zijn aanwerving door de vergoedingsgerechtigde geen andere 
minwaarde heeft geleden dan deze ten gevolge van het bouwverbod 
voortvloeiend uit de aanduiding als beschermd duingebied. 

Correcties om een waardevermindering die het gevolg is van een 
andere oorzaak te neutraliseren, gebeuren dan ook niet via een aanpas-
sing van de verwervingswaarde, maar via een aanpassing van de rest-
waarde. Daarbij wordt de externe oorzaak weggedacht bij het bepalen 
van de verkoopwaarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan 
van het recht op schadevergoeding.

15. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat de verwervingswaarde van het 
goed moet worden aangepast om rekening te houden met de waardever-
mindering die het gevolg is van een andere oorzaak dan het bouwverbod 
en die het goed treft in de periode tussen de verwerving van het goed en 
het bouwverbod volgend uit de bescherming van het duingebied, lijkt 
mij aldus te berusten op een onjuiste rechtsopvatting en naar recht te 
falen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HeT TweeDe CaSSaTIemIDDeL

22. In het tweede middel komt eiser op tegen de beslissing van het arrest 
om vergoedende intresten toe te kennen vanaf de datum van afgifte van 
het negatief stedenbouwkundig attest, door de partijen gesitueerd op 
6 december 1995, terwijl het attest zelf dateert van 20 november 1995.

23. Eiser betwist dat de schadevergoeding voor de waardeverminde-
ring van een goed voortvloeiend uit de aanduiding als beschermd duinge-
bied een waardeschuld is waarop vergoedende intresten kunnen worden 
toegekend vanaf het ontstaan van het recht op vergoeding.

  (1)  F. De preTer, “Planschade en planbaten”, in B. HuBeau, W. vanDevyvere en 
G DeBerSaqueS (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, I, Brugge, die Keure 
2010, p. 673, nr. 52.

ARREST-2013-9.indb   1932 04/07/14   14:35



N° 481 - 26.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1933

Volgens eiser is die schuld te beschouwen als een geldschuld waarop 
slechts moratoire intresten kunnen worden toegekend ten vroegste 
vanaf de ingebrekestelling. 

BeSprekIng van HeT TweeDe CaSSaTIemIDDeL

24. De vergoeding bedoeld in artikel 54, § 2, van de Wet Natuurbehoud 
wordt berekend op het tijdstip, volgens de criteria en binnen de perken 
als aangegeven in die wetsbepaling. 

De eigenaar van een goed dat in waarde is verminderd, heeft in zulk 
geval enkel recht op een geldsom die wordt berekend op de in de wet 
bepaalde wijze  (1).

25. De verplichting tot betaling van de bij die wetsbepaling vastge-
stelde vergoeding is naar mijn mening een verbintenis die, in de zin van 
artikel 1153 Burgerlijk Wetboek, alleen betrekking heeft op het betalen 
van een geldsom.

26. Krachtens dit artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bestaat inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het 
betalen van een bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertra-
ging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke intrest, 
behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Krachtens het derde lid van deze wetsbepaling is de wettelijke intrest 
verschuldigd vanaf de dag der aanmaning tot betaling, behalve indien de 
wet ze van rechtswege laat lopen.

27. Wanneer ten gevolge van een bouwverbod voor de eigenaar een recht 
op vergoeding ontstaat bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig 
attest, is moratoire intrest verschuldigd vanaf de ingebrekestelling of 
vanaf de dag dat de schadeloosstelling werd gevorderd. 

28. De appelrechters die oordelen dat de betalingsverplichting bedoeld 
in artikel 54, § 2, van de Wet Natuurbehoud een waardeschuld uitmaakt 
en die vergoedende intrest toekennen vanaf de afgifte van het negatief 
stedenbouwkundig attest, hebben naar mijn mening hun beslissing dan 
ook niet naar recht verantwoord.

29. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.

ConCLuSIe

30. Vernietiging in zoverre het arrest uitspraak doet over de intresten 
en de kosten, verwerping voor het overige.

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 16 november 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 24 juli 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

  (1)  Vgl. Cass. 6 jan. 2006, AR C.04.0439.F, AC 2006, nr. 19, met andersl. conclusie van 
advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 2006, nr. 19 ; dit arrest had betrekking op de 
planschadevergoeding voorzien in art. 35 van het Stedenbouwdecreet 1996.
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Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 7 Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 44, § 1, 1o, van de wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruim-

telijke ordening en stedenbouw ;
— artikel 42, § 1, eerste lid, 1o, van het decreet betreffende de ruimtelijke orde-

ning, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals van toepassing vóór de opheffing bij 
artikel 104 van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling, van 
het ruimtelijke plannings-, vergunningen-en handhavingsbeleid ;

— de artikelen 52, § 1, derde lid, 54, § 2, § 3 en § 4 van de wet van 12 juli 1973 op 
het natuurbehoud zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest ;

— artikel 52, § 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 
zowel in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 3 van het decreet van 
21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde 
duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en 
houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud ;

— artikel 54, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zowel 
in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 3 van het Vlaams decreet van 
29 november 1995 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 4 oktober 1995 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde 
duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden die 
aangeduid werden door het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 
1994 betreffende de aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor 
het duingebied belangrijke landbouwgebieden, maar niet door het besluit 
van de Vlaamse regering van 15 september 1993 betreffende de aanduiding van 
beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, 
en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud ;

— de artikelen 3 en 4 van het decreet van 21 december 1994 houdende bekrach-
tiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende 
de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het 
duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 
12 juli 1973 op het natuurbehoud ;

— de artikelen 63, 64 en 65 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu ;

— artikel 8 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coör-
dinatie van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedenbouw ;

— artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot 
uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud,

Bestreden beslissing

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk maar 
ongegrond en het incidenteel hoger beroep van de verweersters ontvankelijk en 
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gegrond zoals hierna bepaald, hervormt het vonnis a quo voor zover het oordeelt 
over de grond van de vordering van de eerste verweerster en verklaart de vorde-
ring van de eerste verweerster gegrond in volgende mate, veroordeelt de eiser 
tot de betaling aan de eerste verweerster van 979.309,84 EUR, plus de vergoedende 
intresten aan de wettelijke rentevoet op 2.088.162,65 EUR vanaf 6 december 1995 
tot 8 februari 2002, op 27.682,26 EUR vanaf 6 december 1995 tot 22 februari 2002, op 
2.017.757,11 EUR vanaf 6 december 1995 tot 22 februari 2002, op 42.723,27 EUR vanaf 
6 december 1995 tot 15 maart 2002, op 979.309,84 EUR euro vanaf 6 december 1995 
tot 22 april 1998, waarna de gerechtelijke intresten aan dezelfde rentevoet, en 
verklaart de incidentele vordering van de eiser ontvankelijk maar ongegrond en 
dit op volgende gronden :

 “4.2. De vergoeding overeenkomstig artikel 54
4.2.1. De waarde van het goed op het ogenblik van verwerving
Artikel 1, § 1, van het Besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot 

uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud bepaalt 
dat in aanmerking wordt genomen als waarde van het goed op het ogenblik van 
verwerving : ‘het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de 
registratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed van de 
aanvrager of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed 
in volle eigendom op de dag van de verwerving door de aanvrager’. 

(De verweersters) werpen op dat deze regeling onwettig is, omdat de Vlaamse 
regering aldus de bevoegdheid te buiten gaat die haar is gegeven door artikel 54, 
§ 6, Wet op het natuurbehoud. Dit bepaalt : ‘De Vlaamse Executieve bepaalt de 
uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel, inzonderheid wat betreft de vaststel-
ling van de waarde van het goed en de actualisering ervan. Wat de actualise-
ring betreft, dient deze te geschieden op basis van de evolutie van de index van 
de consumptieprijzen’. Anders dan (de verweersters) menen, bepaalt de Vlaamse 
regering door de verwijzing naar de grond voor de registratierechten niet de 
waarde, maar bepaalt zij de wijze waarop de waarde wordt vastgesteld, wat dus 
een uitvoeringsmodaliteit is. Er is dus geen reden om het besluit wat dit betreft 
buiten toepassing te verklaren. Overigens is de verwijzing naar de registratie-
rechten niet onlogisch ; die worden immers geheven op de verkoopprijs, en die 
mag geacht worden te beantwoorden aan de marktwaarde.

Terecht laten (de verweerders) gelden dat ‘het goed’ moet begrepen worden 
als het gehele onroerend goed, dit is met inbegrip van de gebouwen, en niet 
enkel de grond. (De eiser) stelt dat alleen de grond en de daarmee overeen-
stemmende waarde in aanmerking mag genomen worden, maar die beperking 
vindt geen steun in de tekst van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud of 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van 
artikel 54. Het goed dat (de eerste verweerster) had verworven, was een perceel 
met gebouwen, en niet een onbebouwd perceel. (De eiser) stelt dat alleen de grond 
wordt getroffen door een bouwverbod en dat gebouwen in stand mogen worden 
gehouden ; indien dat een verwijzing is naar artikel 52, § 1, derde lid, Wet op het 
natuurbehoud (dat luidt : Het bouwverbod geldt niet voor instandhoudingswerken 
aan gebouwen of woningen in de voor het duingebied belangrijke landbouwge-
bieden. In de beschermde duingebieden en in de voor het duingebied belangrijke 
landbouwgebieden geldt het bouwverbod niet voor werken noodzakelijk voor een 
efficiënt natuurbeheer, natuurherstel, natuurontwikkeling, kustverdediging en 
voor slopingswerken van woningen of gebouwen) dan is dat onterecht, nu dat pas 
bij decreet van 21 oktober 1997 werd ingevoegd. Overigens laat die bepaling ook 
geen instandhoudingswerken toe in het duinengebied.

(De eerste verweerster) heeft de opstallen verworven onder het regime van 
de btw. Wat dat betreft moet dus overeenkomstig artikel 1, § 1, van het Besluit 
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van 8 oktober 1996, bij gebrek aan grond van heffing van registratierechten, de 
verkoopwaarde in aanmerking genomen worden.

(De eerste verweerster) komt overeenkomstig het bovenstaande tot een waarde 
bij verwerving van 190.000.000 BEF, of, geactualiseerd door middel van de index 
van de consumptieprijzen, 227.977.280 BEF. (De eiser) betwist deze berekening op 
zich niet.

4.2.2. De kosten van verwerving en de uitgaven met het oog op de realisatie van 
de bestemming

Artikel 2, tweede lid, Besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot 
uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud bepaalt 
dat de geactualiseerde waarde van het goed bij verwerving wordt ‘verhoogd met 
de kosten van verwerving en met de uitgaven die de aanvrager heeft gedaan met 
het oog op de realisatie van de bestemming van het goed tot op de dag vooraf-
gaand aan de inwerkingtreding van het bouwverbod volgend uit een definitieve 
aanduiding als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk land-
bouwgebied’.

In overeenstemming met het bovenstaande onder 4.1.1 moeten al de kosten en 
erelonen met betrekking tot de akten van aankoop aangerekend worden, zonder 
daarbij een proportioneel gedeelte voor de verwerving van de gebouwen af te 
trekken. Overigens, zelfs indien de gebouwen niet werden meegerekend in de 
waarde bij verwerving, dan hadden deze kosten ook moeten aangerekend worden : 
om de gronden te verwerven heeft (de eerste verweerster) immers de facto ook 
kosten moeten maken voor de gebouwen die er nu eenmaal op stonden. De regi-
stratierechten, erelonen en kosten bedroegen naar opgave van (de eerste verweer-
ster), die niet wordt betwist, 1.116.975 BEF, 7.310.345 BEF en 195.324 BEF, of samen 
8.622.644 BEF.

Terecht heeft de eerste rechter de bijkomende registratierechten in aanmer-
king genomen die verschuldigd waren doordat (de eerste verweerster) het onroe-
rend goed heeft verworven als vastgoedmakelaar aan het tarief van 5 % in plaats 
van 12,5 % mits de verplichting tot verkoop binnen de tien jaar en zij niet heeft 
kunnen verkopen binnen de tien jaar. Anders dan (de eiser) voorhoudt, is dit 
een rechtstreeks gevolg van de aanduiding als beschermd duingebied. Die heeft 
immers de uitvoering van het project van (de eerste verweerster), en dus de 
geplande doorverkoop, belet. Alleen met het oog op die doorverkoop en dus met 
het oog op de realisatie van de bestemming van het goed tot op de dag vooraf-
gaand aan de inwerkingtreding van het bouwverbod, heeft (de eerste verweer-
ster) immers het tarief van 5 % genoten. Het kan (de eerste verweerster) niet ten 
kwade geduid worden dat zij heeft verkozen haar grond niet te verkopen als duin 
en af te zien van de betwisting van de aanduiding als duingebied.

Aangezien de niet-verkoop binnen de 10 jaar de heffing meebrengt van 12,5 % 
zonder verrekening van de reeds betaalde 5 %, moet de gehele 12,5 % aangere-
kend worden als het verloren bijkomend registratierecht, en niet, zoals de eerste 
rechter oordeelde, het verschil tussen de 5 % en de 12,5 %. Dat de 12,5 % heffing 
supplementair verschuldigd werd, is niet het gevolg van een bewuste of ongeluk-
kige keuze van (de eerste verweerster), maar van het bouwverbod dat haar heeft 
verrast.

Het (hof van beroep) rekent dus de volledige bijkomende registratierechten, of 
20.775.862 BEF, aan als kosten van verwerving.

Zoals de eerste rechter meent het (hof van beroep) dat de kosten en lasten 
van financiering en borgstellingkosten voor de aankoop niet kunnen worden 
opgenomen als kosten van verwerving. Anders dan de eerste rechter overweegt, 
houden zij weliswaar verband met de verwerving. Zij kunnen evenwel niet worden 
aangerekend zonder niet alleen de prijs maar ook de prijs van de prijs toe te 
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kennen. Anders gezegd : tegenover de financieringslast staat de waarde van het 
verworven goed, en indien de waardevermindering uit het bouwverbod wordt 
vergoed, is er geen reden om ook de financiering te vergoeden. Artikel 54 Wet op 
het natuurbehoud en het besluit van 8 oktober 1996 bieden geen grond tot aanre-
kening van de kosten en lasten van financiering en borgstellingkosten bij de 
bepaling van de vergoeding wegens onbebouwbaarheid.

(De eerste verweerster) beroept zich in dit verband op artikel 54, § 8, Wet op 
het natuurbehoud, dat bepaalt dat bij de terugkoop door (de eiser) van het enige 
perceel van een natuurlijke persoon de waarde wordt verhoogd met de lasten 
en de kosten, de financieringskosten inbegrepen, en op artikel 7 van het besluit 
van 8 oktober 1996, dat bepaalt dat bij aankoop door (de eiser) de waarde wordt 
verhoogd met de lasten en de kosten, de financieringskosten inbegrepen. Dat in 
dat geval de financieringskosten worden inbegrepen laat verstaan dat die anders, 
a contrario, niet gelden als lasten en kosten. Ten onrechte ziet (de eerste verweer-
ster) een schending van het gelijkheidsbeginsel in de ongelijke behandeling van 
ongelijke gevallen.

(De eerste verweerster) herneemt haar vordering met betrekking tot 16.066.121 
BEF aan kosten die zij stelt gemaakt te hebben voor de realisatie van de bestem-
ming. De eerste rechter heeft daarvan slechts 6.628.672 BEF aanvaard en heeft 
geoordeeld dat voor de rest niet vaststaat dat zij uitgaven vertegenwoordigen die 
in verband stonden met de realisatie van de bestemming (de bundel stukken ter 
zake vormt stuk 12 van (de eiser)). (De eerste verweerster) brengt geen concrete 
en door stukken onderbouwde argumenten voor die het (hof van beroep) ertoe 
brengen daarvan af te wijken.

4.2.3. De restwaarde
De partijen zijn het eens over de restwaarde, met name  4.072.200 BEF.
4.2.4 De afrekening
In overeenstemming met het bovenstaande ontstaat volgende afrekening :
geactualiseerde verwervingswaarde  227.977.280 BEF
kosten van verwerving  8.622.644 BEF
bijkomende registratierechten  20.775.862 BEF
kosten voorde realisatie van de bescherming  6.628.672 BEF
totaal  264.044.458 BEF
min restwaarde -4.072.200 BEF
waardevermindering  259.972.258 BEF
Artikel 54, § 4, bepaalt dat de waardevermindering ten belope van 20 % zonder 

vergoeding moet gedoogd worden. De waardevermindering wordt dus vermenig-
vuldigd :

maal 80 %  207.977.806 BEF
min reeds uitgekeerde vergoeding 168.472.545 BEF
verschuldigd saldo  39.505.261 BEF
of  979.309,84 EUR

Grieven

Eerste onderdeel

1. Naar luid van artikel 52, § 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud houdt de aanduiding als beschermd duingebied of als voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied, vanaf de publicatie van het besluit een 
volledig bouwverbod in, ongeacht de bestemming van het goed volgens de plannen 
van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen, van kracht in de ruimtelijke 
ordening of volgens de verleende verkavelingsvergunningen.
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Dit bouwverbod vestigt een erfdienstbaarheid van algemeen nut. Als beperking 
van het eigendomsrecht in het algemeen belang door een niet foutieve handeling 
van de overheid, doet ze voor de eigenaar geen recht op vergoeding ontstaan, 
tenzij de wet of het decreet anders bepaalt. 

Luidens artikel 54, § 1, Wet op het natuurbehoud, in de versie zoals ingevoegd 
bij artikel 2 van het Vlaams decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot 
bescherming van de kustduinen, is schadevergoeding ingevolge het in artikel 52 
bedoelde bouwverbod verschuldigd “wanneer het bouwverbod een einde maakt 
aan de bestemming als woongebied en voor zover overeenkomstig de geldende 
voorschriften en beleidsregels op basis van deze bestemming effectief een bouw-
vergunning kon worden afgeleverd’.

Artikel 54, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, in de versie zoals 
vervangen bij artikel 3 van het Vlaams decreet van 29 november 1995 “houdende 
bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 1995 betref-
fende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het 
duingebied belangrijke landbouwgebieden die aangeduid werden door het besluit 
van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende de aanwijzing van de 
beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouw-
gebieden, maar niet door het besluit van de Vlaamse regering van 15 september 
1993 betreffende de aanduiding van beschermde duingebieden en voor het duinge-
bied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 
1973 op het natuurbehoud’, voorziet een recht op schadevergoeding ingevolge het 
bij artikel 52, § 1, tweede lid, van dezelfde wet voorziene bouwverbod “wanneer 
dit verbod, volgend uit een definitieve aanduiding als beschermd duingebied of 
voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, een einde maakt aan de bestem-
ming volgens de geldende plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen die 
de grond had de dag voorafgaand aan de bekendmaking van het besluit tot voor-
lopige aanduiding als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied’.

Luidens artikel 54, § 2, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud ontstaat 
het recht op schadevergoeding “bij overdracht van het goed, bij de afgifte van 
een weigering van bouwvergunning of bij de afgifte van een negatief stedenbouw-
kundig attest, mits de overdracht of de afgifte geschiedt na de bekendmaking 
van het besluit tot definitieve aanduiding als beschermd duingebied of voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied’. De vergoedbare schade is, naar luid van 
artikel 54, § 4, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud “enkel de waar-
devermindering rechtstreeks voortvloeiende uit het in artikel 52 bedoelde bouw-
verbod’. Echter dient, naar luid van hetzelfde voorschrift, de waardeverminde-
ring ten belope van twintig procent zonder vergoeding te worden gedoogd.

Deze waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt 
dient, naar luid van artikel 54, § 3, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 
“te worden geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van het goed op 
het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan 
van het recht op schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, zonder 
rekening te houden met het bouwverbod, en anderdeels de waarde van het goed op 
het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding”.

Krachtens artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 
1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, 
dient voor de toepassing van artikel 54, § 3, van de wet van 12 juli 1973 op het natuur-
behoud, in aanmerking te worden genomen als waarde van het goed op het ogen-
blik van verwerving : “het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing 
van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed van de 
aanvrager of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed 
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in volle eigendom op de dag van de verwerving door de aanvrager”. Naar luid van 
dezelfde bepaling geldt als waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan 
van het recht op schadevergoeding : “a) in geval van overdracht van het goed, het 
bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of succes-
sierechten over de volle eigendom van het goed van de aanvrager of, indien zulke 
heffing ontbreekt, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van 
de overdracht door de aanvrager, met als minimum de overeengekomen waarde ; 
b) in geval van weigering van een bouwvergunning of in geval van negatief steden-
bouwkundig attest, de verkoopwaarde op het ogenblik van de afgifte van de weige-
ring of van de afgifte van het negatief stedenbouwkundig attest’.

2. Het bouwverbod treft het goed zoals het bestaat op het ogenblik van de 
aanduiding als beschermd duingebied.

De berekening van de waardevermindering met toepassing van artikel 54, § 3, 
Wet op het natuurbehoud, dient te gebeuren rekening houdende met de staat 
van het goed sinds de aanduiding ais beschermd duingebied. Wanneer het goed 
onbebouwd is, zal alleen de geactualiseerde verwervingswaarde van de grond als 
berekeningsbasis dienen voor de begroting van de schadevergoeding, ook al was 
het goed bebouwd ten tijde van de verwerving.

De schadeloosstelling beoogt uiteindelijk het verschil te vergoeden tussen de 
waarde die het goed op een welbepaald tijdstip -m.n. het tijdstip van het ontstaan 
van het recht op schadevergoeding bij overdracht, weigering bouwvergunning, of 
negatief stedenbouwkundig attest — zou gehad hebben zonder het bouwverbod, 
en de waarde die hetzelfde goed, op datzelfde tijdstip, nog heeft ingevolge de 
bescherming.

Indien naast de verwervingswaarde van de grond ook de verwervingswaarde van 
de opstallen-gebouwen in rekening zou gebracht worden, hoewel deze gebouwen 
niet meer bestaan bij de bescherming als duingebied, zou een vergoeding worden 
toegekend wegens een niet rechtstreeks door de bescherming als duingebied 
veroorzaakte waardevermindering.

3. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt :
— dat de eerste verweerster, sinds september 1988, ingevolge aankoop, eige-

nares is van percelen gelegen te De Panne, en dat zij 166.206.897 frank betaalde 
voor de gronden, en 23.793.103 frank voor de bestaande constructies ;

— dat de eerste verweerster na aankoop de constructies afbrak ;
— dat de percelen van de eerste verweerster met ingang van 30 november 1994 

definitief werden aangeduid als beschermd duingebied ;
— dat op 20 november 1995 door het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente De Panne een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd aan 
eerste verweerster ;

— dat de restwaarde van de percelen (de gronden) op 20 november 1995 4.072.200 
frank bedraagt.

De eerste rechter berekende de aan de eerste verweerster verschuldigde scha-
deloosstelling voor waardevermindering, rekening houdende met de verwervings-
waarde van de grond, met uitsluiting van de verwervingswaarde van de door de 
eerste verweerster, nog voordat de terreinen getroffen werden door het bouw-
verbod, afgebroken constructies.

De verweersters vorderden bij incidenteel hoger beroep dat ook de verwervings-
waarde van de constructies in rekening zou gebracht worden.

De eiser verzette zich hiertegen in conclusie, o.a. aanvoerend dat alleen de 
verwervingswaarde van de grond in rekening kan gebracht worden om reden dat 
de gebouwen niet werden getroffen door het bouwverbod, nu ze “zelfs niet meer 
op het ogenblik van de bescherming als duinengebied (bestonden), gezien (de 

ARREST-2013-9.indb   1939 04/07/14   14:35



1940 ARRESTEN VAN CASSATIE 26.9.13 - N° 481

eerste verweerster) ze na de aankoop op eigen initiatief had gesloopt, zodat de 
verdwijning ervan en de ermee gepaarde waardevermindering, niet in oorzakelijk 
verband staat met het bouwverbod’.

4. Het bestreden arrest hervormt de beslissing a quo, en neemt als verwervings-
waarde voor de berekening van de schadeloosstelling de verkoopwaarde van de 
gronden met gebouwen (190.000.000 frank, geactualiseerd tot 227.977.280 €).

Het steunt deze beslissing o.m. op de overweging dat “het goed”, in de zin de wet 
op het natuurbehoud van 12 juli 1973, inzonderheid artikel 54, § 3, en het uitvoe-
ringsbesluit van 8 oktober 1996, inzonderheid artikel 1, § 1, moet begrepen worden 
als het gehele onroerend goed “dit is met inbegrip van de gebouwen, en niet enkel 
de grond”, en dat het goed dat de eerste verweerster had verworven, een perceel 
was met gebouwen, en niet een onbebouwd perceel.

Deze omstandigheden sluiten echter niet uit dat wanneer, zoals te dezen, de 
gebouwen niet meer bestaan op het tijdstip van de bescherming als duingebied, 
het bouwverbod niet de rechtstreekse oorzaak kan zijn, in de zin van artikel 54, 
§ 4, Wet op het natuurbehoud, van een waardevermindering die het verlies omvat 
van het gebouw, en sluiten evenmin uit dat het verlies van het gebouw niet als 
een “waardevermindering” van het goed, in de zin van artikel 54, § 3, Wet op het 
natuurbehoud, kan worden beschouwd. 

Nu het bestreden arrest zelf vaststelt dat de eerste verweerster na de aankoop, 
in 1988, de gebouwen heeft doen afbreken, en aldus blijkt dat de percelen van de 
eerste verweerster bij de bescherming als duingebied en nadien bij het ontstaan 
van het recht op schadevergoeding ingevolge het negatief stedenbouwkundig 
attest van 1995, niet bebouwd waren, minstens nu het bestreden arrest niet 
uitsluit dat, zoals aangenomen door de eerste rechter en zoals aangevoerd door 
de eiser in conclusie, de gebouwen, op het ogenblik van het bouwverbod, niet 
meer bestonden, kon het niet wettig de verwervingswaarde van deze gebouwen 
mede in rekening brengen voor de berekening van de bij artikel 54, § 3, Wet op het 
natuurbehoud van 12 juli 1973 voorziene schadeloosstelling.

Door op die wijze de waardevermindering ingevolge het bouwverbod te bere-
kenen, laat het bestreden arrest na de waarden van hetzelfde goed zonder- en met 
het bouwverbod, te vergelijken, laat het na het waardeverlies te berekenen op 
grond van de staat waarin het goed zich bevindt ten tijde van het ontstaan van 
het recht op schadevergoeding (schending van de artikelen 52, § 1, tweede lid, 54 
§ 2, § 3 en § 4 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud zoals van toepassing 
in het Vlaamse Gewest ; artikel 54, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuur-
behoud, zowel in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 3 van het Vlaams 
decreet van 29 november 1995, artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 
op het natuurbehoud), en kent het vergoeding toe voor een waardevermindering 
die niet rechtstreeks door het bouwverbod werd veroorzaakt, en voor een verlies 
waarvoor de wet op het natuurbehoud geen vergoeding onder de vorm van waar-
devermindering voorziet (schending van dezelfde wetsbepalingen).

Tweede onderdeel

5. Overeenkomstig artikel 52, § 1, tweede lid, Wet van 12 juli 1973 op het natuur-
behoud houdt de aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duinge-
bied belangrijk landbouwgebied, vanaf de publicatie van het besluit een volledig 
bouwverbod in, ongeacht de bestemming van het goed volgens de plannen van 
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen, van kracht in de ruimtelijke orde-
ning of volgens de verleende verkavelingsvergunningen. 

Het bouwverbod verleent een recht op schadevergoeding aan de eigenaar of de 
houder van zakelijke rechten onder de voorwaarden gesteld bij artikel 54, § 1 en 
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§ 2, Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals weergegeven in het eerste 
onderdeel en hier uitdrukkelijk als hernomen aangezien. 

De schadevergoeding wordt berekend op de wijze voorzien in artikel 54, § 3 en 
§ 4, Wet op het natuurbehoud, en artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse 
regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 
1973 op het natuurbehoud, zoals weergegeven in het eerste onderdeel en hier als 
uitdrukkelijk hernomen aangezien. 

6. Naar luid van artikel 52, § 1, tweede lid, in fine, van de wet van 12 juli 1973 
op het natuurbehoud, zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 3 van 
het decreet van 21 december 1994 “houdende bekrachtiging van het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing 
van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke land-
bouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuur-
behoud’, geldt het bouwverbod niet “voorzover het gaat om verbouwing, herbouw 
en uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven en voor zover deze werken geen 
wijziging van de landbouwbestemming tot gevolg hebben”.

Bij artikel 3 van voornoemd decreet van 21 december 1994 werd in artikel 52, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, na de eerste zin 
de volgende zin ingevoegd : “Het bouwverbod heeft betrekking op alle werken die 
vergunningsplichtig zijn overeenkomstig artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw”. Dit 
decreet van 21 december 1994 is, overeenkomstig artikel 7, in werking getreden op 
de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, m.n. 30 december 1994.

Deze verduidelijking van het begrip bouwverbod is een interpretatieve bepa-
ling, zodat zij, overeenkomstig artikel 7 Gerechtelijk Wetboek, door de rechter 
met terugwerkende kracht moet worden toegepast overeenkomstig de bedoeling 
van de wetgever.

Bij artikel 4 van voornoemd decreet van 21 december 1994 werden in artikel 52, 
§ 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud een derde en een vierde lid 
toegevoegd, die luiden als volgt : 

 “Het bouwverbod geldt niet voor instandhoudingswerken aan gebouwen 
of woningen in de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden. In de 
beschermde duingebieden en in de voor het duingebied belangrijke landbouwge-
bieden geldt het bouwverbod niet voor werken noodzakelijk voor een efficiënt 
natuurbeheer, natuurherstel, natuurontwikkeling, kustverdediging en voor 
slopingswerken van woningen of gebouwen.

Artikel 45, § 2, Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedenbouw is van toepassing op de voor het duingebied 
belangrijke landbouwgebieden, mits uitsluiting van wijziging van gebruik.”

Bij artikel 8 van het besluit van 22 oktober 1996 van de Vlaamse regering “tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coör-
dinatie van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedenbouw”, werden in artikel 52, § 1, tweede lid, Wet van 
12 juli 1973 op het natuurbehoud, de woorden “de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw” vervangen door 
de woorden “het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996”.

Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu, en inzonderheid de artikelen 63, 64 en 65, brachten geen wijzigingen aan 
in artikel 52, § 1, tweede tot vierde lid, Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.

7. Het met ingang van 30 december 1994 bij artikel 4 van voornoemd decreet van 
21 december 1994 in artikel 52, § 1, Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud toege-
voegde derde lid inzake “instandhoudingswerken aan gebouwen of woningen”, 
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is zinloos, in die zin dat instandhoudingswerken (en onderhoudswerken) reeds 
op grond van de stedenbouwwetgeving zelf, inzonderheid het voor huidig geschil 
relevant artikel 44, § 1, 1o, Wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruim-
telijke ordening en stedenbouw en artikel 42, § 1, eerste lid, 1o, van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, niet 
vergunningsplichtig zijn, en derhalve de omschrijving van het bouwverbod, in 
artikel 52, § 1, tweede lid, in fine, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, 
als betrekking hebbend “op alle werken die vergunningsplichtig zijn overeen-
komstig artikel 44 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedenbouw”, volstaat.

De decreetgever van 21 december 1994 achtte het, blijkens de voorbereidende 
werken van dit decreet, niettemin nuttig het voorschrift inzake de niet gelding 
van het bouwverbod “voor instandhoudingswerken aan gebouwen of woningen in 
de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden” expliciet op te nemen “om 
klaar en duidelijk te stellen dat instandhoudingswerken mogelijk blijven” (Gedr. 
St., VI. Parl., 1994-1995, nr. 632/4, p. 26). De omstandigheid dat de decreetgever 
dit enkel expliciteerde voor “het duingebied belangrijk landbouwgebied’, en niet 
voor “het beschermd duingebied’, is louter het gevolg van de tijdens de voorbe-
reidende werken ten onrechte weerhouden omstandigheid dat in het “beschermd 
duingebied” geen zonevreemde gebouwen zijn.

8. De verweersters vorderden bij incidenteel hoger beroep dat ook de verwer-
vingswaarde van de nog voor de bescherming als duingebied afgebroken construc-
ties, in rekening zou gebracht worden bij het bepalen van de verwervingswaarde.

De eiser verzette zich hiertegen in conclusie, o.a. aanvoerend dat alleen de 
verwervingswaarde van de grond in rekening kan gebracht worden om reden dat 
de gebouwen niet werden getroffen door het bouwverbod, nu ze “zelfs niet meer 
op het ogenblik van de bescherming als duinengebied (bestonden), gezien (de 
eerste verweerster) ze na de aankoop op eigen initiatief had gesloopt zodat de 
verdwijning ervan en de ermee gepaarde waardevermindering, niet in oorzakelijk 
verband staat met het bouwverbod’ (appelconclusie eiser, neergelegd 28 maart 
2008, p. 34, derde alinea).

9. Het bestreden arrest oordeelt dat ook de verwervingswaarde van het afge-
broken gebouw in rekening moet gebracht worden bij de berekening van de schade-
vergoeding, en overweegt in dit verband “(dat) het goed dat (de eerste verweerster) 
had verworven, een perceel met gebouwen (was), en niet een onbebouwd perceel ; 
(dat) (de eiser) stelt dat alleen de grond wordt getroffen door een bouwverbod en 
dat gebouwen in stand mogen worden gehouden ; (dat) indien dat een verwijzing is 
naar artikel 52, § 1 ; derde lid, Wet op het natuurbehoud, dat (dan) onterecht (is), nu 
dat pas bij decreet van 21 oktober 1997 werd ingevoegd ; (dat) overigens die bepaling 
ook geen instandhoudingswerken (toelaat) in het duinengebied’.

Aldus oordeelt het bestreden arrest ten onrechte dat de verduidelijking, in 
artikel 52, § 1, derde lid, Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, dat het bouw-
verbod niet geldt voor “instandhoudingswerken aan gebouwen of woningen in 
de voor het duinengebied belangrijke landbouwgebieden” pas werd ingevoerd 
bij decreet van 21 oktober 1997, nu deze verduidelijking reeds werd ingevoerd 
bij decreet van 21 december 1994 (schending van artikel 4 van het decreet van 
21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde 
duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en 
houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikelen 63, 
64 en 65 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, en artikel 52, § 1, derde lid, van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud). 
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Bovendien kon het bestreden arrest niet wettig, impliciet doch zeker, oordelen 
dat instandhoudingswerken aan gebouwen in beschermd duingebied, zoals te 
dezen, niet toegelaten zijn, nu dergelijke werken, overeenkomstig artikel 52, § 1, 
tweede lid, in fine, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 44, 
§ 1, 1o, van de wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en stedenbouw en artikel 42, § 1, eerste lid, 1o, van het decreet betreffende 
de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, wel toegelaten zijn nu 
ze niet vergunningsplichtig zijn (schending van artikel 7 Gerechtelijk Wetboek, 
artikel 52, § 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud in de 
versies aangehaald in de aanhef van het middel, artikelen 3 en 4 van het decreet 
van 21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de 
beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouw-
gebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, 
artikel 8 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot wijzi-
ging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coördi-
natie van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en van de stedenbouw, artikel 44, § 1, 1o, van de wet 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw en artikel 42, § 1, eerste 
lid, 1o, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996).

In zoverre het bestreden arrest dan ook oordeelt dat niet alleen de verwer-
vingswaarde van de grond, maar ook de verwervingswaarde van de gebouwen in 
rekening moet gebracht worden bij de begroting van de schadevergoeding — ook 
al brak de eerste verweerster de gebouwen af nog vóór de bescherming als duin-
gebied — om reden dat ook gebouwen door het bouwverbod worden getroffen, 
in die zin dat zelfs geen instandhoudingswerken meer zijn toegelaten, miskent 
het alle voornoemde wetsbepalingen, en kon het niet wettig een totale verwer-
vingswaarde van 190.000.000 frank begroten, geactualiseerd naar 20 november 1995 
op 227.977.280 frank (schending van alle voornoemde wetsbepalingen evenals de 
artikelen 54, § 1, § 2, § 3 en § 4, Wet op het natuurbehoud, en artikel 1, § 1, van het 
besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud).

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1139, 1146 en 1153 Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 52, § 1, tweede lid, 54, § 2, § 3 en § 4 van de wet van 12 juli 1973 op 
het natuurbehoud ;

— artikel 54, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zowel 
in de versie vóór als na de wijziging bij artikel 3 van het Vlaams decreet van 
29 november 1995 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 4 oktober 1995 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde 
duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden die 
aangeduid werden door het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 
1994 betreffende de aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor 
het duingebied belangrijke landbouwgebieden, maar niet door het besluit 
van de Vlaamse regering van 15 september 1993 betreffende de aanduiding van 
beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, 
en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud ;

— artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot 
uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.
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Bestreden beslissing

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk 
maar ongegrond, het incidenteel hoger beroep van de verweersters ontvanke-
lijk en gegrond zoals hierna bepaald, hervormt het vonnis a quo voor zover het 
oordeelt over de grond van de vordering van de eerste verweerster en verklaart 
de vordering van de eerste verweerster gegrond in volgende mate, veroordeelt de 
eiser tot de betaling aan de eerste verweerster van 979.309,84 EUR, plus de vergoe-
dende intresten aan de wettelijke rentevoet op 2.088.162,65 EUR vanaf 6 december 
1995 tot 8 februari 2002, op 27.682,26 EUR vanaf 6 december 1995 tot 22 februari 2002, 
op 2.017.757,11 EUR vanaf 6 december 1995 tot 22 februari 2002, op 42.723,27 EUR 
vanaf 6 december 1995 tot 15 maart 2002, op 979.309,84 EUR euro vanaf 6 december 
1995 tot 22 april 1998, waarna de gerechtelijke intresten aan dezelfde rentevoet, 
verklaart de incidentele vordering van de eiser ontvankelijk, maar ongegrond, en 
dit op volgende gronden :

 “4.2.5, De intresten
(De eiser) betwist dat vergoedende intresten verschuldigd zijn, omdat artikel 54 

van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en het Besluit van de Vlaamse 
regering van 8 oktober 1996 daartoe geen grond bieden. Volgens hem kunnen 
alleen verwijlintresten toegekend worden. 

Het klopt dat de vermelde bepalingen niets uitdrukkelijks bevatten over intresten. 
Wel bepaalt artikel 54, § 2, het ogenblik wanneer het recht op schadevergoeding 
ontstaat, dit is onder meer bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest. 
Op dat moment ontstaat de betalingsverplichting van een waardeschuld. Indien die 
met vertraging wordt voldaan, zoals hier, zijn vergoedende intresten verschuldigd, 
die lopen vanaf het ogenblik dat de betalingsverplichting ontstond. Dat is in deze 
bij de afgifte van het negatief stedenbouwkundig attest, wat partijen situeren op 
6 december 1995 (het attest zelf dateert van 20 november 1995).

Het (hof van beroep) ziet geen reden om de loop van de intresten te schorsen 
tijdens wat (de eiser) de normale behandelings- en uitbetalingstermijn noemt. 
Ook het bewarend derdenbeslag door (de tweede verweerster) is uiteraard zonder 
incidentie op de loop van de intresten.

Partijen voeren geen betwisting over de wijze waarop de eerste rechter de 
sommen heeft bepaald waarop de intresten lopen tot verschillende data. In over-
eenstemming met de afrekening hierboven wordt in het dispositief het door de 
eerste rechter bepaalde saldo van 247.209 EUR vervangen door 979.309,84 EUR’.

4.2.4 De afrekening
in overeenstemming met het bovenstaande ontstaat volgende afrekening :
geactualiseerde verwervingswaarde  227.977.280 BEF
kosten van verwerving  8.622.644 BEF
bijkomende registratierechten  20.775.862 BEF
kosten voorde realisatie van de bescherming  6.628.672 BEF
totaal  264.044.458 BEF
min restwaarde - 4.072.200 BEF
waardevermindering  259.972.258 BEF
Artikel 54, § 4, bepaalt dat de waardevermindering ten belope van 20 % zonder 

vergoeding moet gedoogd worden. De waardevermindering wordt dus vermenig-
vuldigd :

maal 80 %  207.977.806 BEF
min reeds uitgekeerde vergoeding  168.472.545 BEF
verschuldigd saldo  39.505.261 BEF
of  979.309.84 EUR
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Grieven

1. Naar luid van artikel 52, § 1, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud houdt de aanduiding als beschermd duingebied of als voor het 
duingebied belangrijk landbouwgebied, vanaf de publicatie van het besluit een 
volledig bouwverbod in, ongeacht de bestemming van het goed volgens de plannen 
van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen, van kracht in de ruimtelijke 
ordening of volgens de verleende verkavelingsvergunningen.

Dit bouwverbod vestigt een erfdienstbaarheid van algemeen nut. Als beperking 
van het eigendomsrecht in het algemeen belang door een niet foutieve handeling 
van de overheid, doet ze voor de eigenaar geen recht op vergoeding ontstaan, 
tenzij de wet of het decreet anders bepaalt.

Overeenkomstig artikel 54, § 1, Wet op het natuurbehoud, in de versie zoals 
ingevoegd bij artikel 2 van het Vlaams decreet van 14 juli 1993 houdende maat-
regelen tot bescherming van de kustduinen, is schadevergoeding ingevolge het 
in artikel 52 bedoelde bouwverbod verschuldigd “wanneer het bouwverbod een 
einde maakt aan de bestemming als woongebied en voor zover overeenkomstig 
de geldende voorschriften en beleidsregels op basis van deze bestemming effectief 
een bouwvergunning kon worden afgeleverd”.

Artikel 54, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, in de versie zoals 
vervangen bij artikel 3 van het Vlaams decreet van 29 november 1995 “houdende 
bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 1995 betref-
fende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het 
duingebied belangrijke landbouwgebieden die aangeduid werden door het besluit 
van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende de aanwijzing van de 
beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouw-
gebieden, maar niet door het besluit van de Vlaamse regering van 15 september 
1993 betreffende de aanduiding van beschermde duingebieden en voor het duinge-
bied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 
1973 op het natuurbehoud’, voorziet een recht op schadevergoeding ingevolge het 
bij artikel 52, § 1, tweede lid, van dezelfde wet voorziene bouwverbod “wanneer 
dit verbod, volgend uit een definitieve aanduiding als beschermd duingebied of 
voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, een einde maakt aan de bestem-
ming volgens de geldende plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen die 
de grond had de dag voorafgaand aan de bekendmaking van het besluit tot voor-
lopige aanduiding als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied’.

Overeenkomstig artikel 54, § 2, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbe-
houd ontstaat het recht op schadevergoeding “bij overdracht van het goed, bij 
de afgifte van een weigering van bouwvergunning of bij de afgifte van een nega-
tief stedenbouwkundig attest, mits de overdracht of de afgifte geschiedt na de 
bekendmaking van het besluit tot definitieve aanduiding als beschermd duinge-
bied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied’.

De minderwaarde ontstaat derhalve op het ogenblik dat de bescherming als 
duingebied uitwerking heeft, doch het recht op schadevergoeding ontstaat 
slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot 
uiting brengt.

De vergoedbare schade is, naar luid van artikel 54, § 4, van de wet van 12 juli 
1973 op het natuurbehoud “enkel de waardevermindering rechtstreeks voort-
vloeiende uit het in artikel 52 bedoelde bouwverbod”. Echter dient, naar luid van 
hetzelfde voorschrift, de waardevermindering ten belope van twintig procent 
zonder vergoeding te worden gedoogd. 

Deze waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt 
dient, naar luid van artikel 54, § 3, Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud “te 
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worden geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van het goed op het 
ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van 
het recht op schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, zonder reke-
ning te houden met het bouwverbod, en anderdeels de waarde van het goed op het 
ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding”.

Krachtens artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 
1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, 
dient voor de toepassing van artikel 54, § 3, van de wet van 12 juli 1973 op het 
natuurbehoud, in aanmerking te worden genomen als waarde van het goed op 
het ogenblik van verwerving : “het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor 
de heffing van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het 
goed van de aanvrager of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde 
van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving door de aanvrager”. 
Krachtens dezelfde bepaling geldt als waarde van het goed op het ogenblik van 
het ontstaan van het recht op schadevergoeding ; “a) in geval van overdracht 
van het goed, het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van 
de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed van de 
aanvrager of, indien zulke heffing ontbreekt, de verkoopwaarde van het goed in 
volle eigendom op de dag van de overdracht door de aanvrager, met als minimum 
de overeengekomen waarde ; b) in geval van weigering van een bouwvergunning 
of in geval van negatief stedenbouwkundig attest, de verkoopwaarde op het ogen-
blik van de afgifte van de weigering of van de afgifte van het negatief steden-
bouwkundig attest”.

2. Luidens artikel 1153 Burgerlijk Wetboek bestaat de schadevergoeding wegens 
vertraging in de uitvoering van een verbintenis die alleen betrekking heeft op de 
betaling van een bepaalde geldsom, nooit in iets anders dan de wettelijke inte-
rest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen (eerste lid) en is de wette-
lijke interest verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling 
(derde lid). Deze interest is moratoir, niet compensatoir is. 

Om moratoire intrest te kunnen vorderen, dient de schuldeiser, overeenkomstig 
de artikelen 1139, 1146 en 1153 Burgerlijk Wetboek, zijn schuldenaar in gebreke te 
stellen, m.a.w. aan zijn schuldenaar duidelijk en ondubbelzinnig te kennen geven 
dat hij wil dat de verbintenis wordt uitgevoerd. 

De wanprestatie van een verbintenis die geen betrekking heeft op de betaling 
van een bepaalde geldsom, kan daarentegen leiden tot het toekennen van een 
bijkomende schadevergoeding wegens waardevermindering en van vergoedende 
interest die bedoeld is om de schade door de vertraging bij het betalen van de 
schadevergoeding te vergoeden. Deze vergoedende intresten zijn verschuldigd 
vanaf de dag waarop de niet-nakoming van de verbintenis vaststaat, ongeacht de 
datum van de ingebrekestelling.

3. De schade ingevolge het uit de bescherming als duingebied voortvloeiend 
bouwverbod kan alleen worden hersteld door de in artikel 54 van de wet van 
12 juli 1973 op het natuurbehoud voorgeschreven vergoeding, zonder enige verho-
ging, al was het door toekenning van vergoedende interest.

Deze schadevergoeding wegens bescherming als duingebied wordt berekend op 
het tijdstip, volgens de criteria en binnen de perken als aangegeven in artikel 54 
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. In de in die bepaling bedoelde 
gevallen heeft de eigenaar van een goed dat in waarde verminderd is, enkel recht 
op een geldsom die wordt berekend op de aldus in de wet bepaalde wijze.

De verbintenis tot betaling van deze vergoeding heeft alleen betrekking op de 
betaling van een zekere geldsom, in de zin van artikel 1153 Burgerlijk Wetboek, 
zodat bij vertraging in de uitvoering, de bij die bepaling vastgestelde wettelijke 
interest slechts verschuldigd is vanaf de aanmaning.
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4. De eiser betwistte in conclusie voor de appelrechters de beslissing van de 
eerste rechter waarbij vergoedende intresten (“compensatoire intresten”) werden 
toegekend vanaf de datum van het negatief stedenbouwkundig attest, dit is 
vanaf 6 december 1995. Wat deze laatste datum betreft blijkt uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest dat het attest dateert van 20 november 1995, doch dat 
partijen het situeren op 6 december 1995.

De eiser betwistte inzonderheid dat vergoedende intresten verschuldigd konden 
zijn, nu de verbintenis tot betaling van schadevergoeding ingevolge het bouw-
verbod geen waardeschuld is, doch een geldschuld, zodat hoogstens moratoire 
intrest (‘verwijlintrest’) kan verschuldigd zijn, en deze ten vroegste vanaf de 
ingebrekestelling kan lopen. De eiser voerde in dit verband ook aan dat de eerste 
verweerster pas op 8 augustus 1997 een aanvraag tot schadevergoeding indiende, 
en pas op 3 april 1998 dagvaardde.

5. Het bestreden arrest kwalificeert de verbintenis tot betaling van de scha-
devergoeding wegens de bescherming als duingebied, die te dezen is ontstaan bij 
de afgifte van het negatief stedenbouwkundig attest, evenwel als een waarde-
schuld, waarop vergoedende intresten verschuldigd zijn vanaf het ogenblik dat 
de betalingsverplichting ontstond, m.n. te dezen bij de afgifte van het negatief 
stedenbouwkundig attest, door partijen gesitueerd op 6 december 1995 (hoewel 
het attest zelf dateert van 20 november 1995).

Nu de verbintenis tot betaling van de schadevergoeding wegens de bescherming 
als duingebied een geldschuld is in de zin van artikel 1153 Burgerlijk Wetboek, 
waarvan de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering alleen kan 
bestaan in moratoire intresten aan de wettelijke rentevoet, die, bij afwezigheid 
van andersluidende wettelijke bepaling, slechts verschuldigd zijn na ingebreke-
stelling, kon het bestreden arrest niet wettig voornoemd verweer van de eiser 
in conclusie verwerpen, niet wettig de schuld van de eiser kwalificeren als een 
waardeschuld waarop vergoedende intresten verschuldigd zijn vanaf het ontstaan 
van de schuldvordering, en niet wettig intresten toekennen op de schadevergoe-
ding vanaf 6 december 1995 zonder vaststelling van een ingebrekestelling van de 
eiser door de eerste verweerster (schending van alle in de aanhef van het middel 
aangevoerde wetsbepalingen).

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 54, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuur-
behoud, zoals hier van toepassing, is schadevergoeding ingevolge het 
in artikel 52 bedoelde bouwverbod verschuldigd wanneer dit verbod, 
volgend uit een definitieve aanduiding als beschermd duingebied of als 
voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, een einde maakt aan de 
bestemming volgens de geldende plannen van aanleg of verkavelingsver-
gunningen die de grond had voorafgaand aan de bekendmaking van het 
besluit tot voorlopige aanduiding als beschermd duingebied of als voor 
het duingebied belangrijk landbouwgebied.

Krachtens artikel 54, § 3, van deze wet dient de waardevermindering 
die voor de schadeloosstelling in aanmerking genomen wordt, te worden 
geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van het goed op 
het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het 
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ontstaan van het recht op schadevergoeding en verhoogd met de lasten 
en kosten, zonder rekening te houden met het bouwverbod, en ander-
deels de waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het 
recht op schadevergoeding. 

Volgens artikel 54, § 4, van deze wet komt enkel de waardevermindering 
die rechtstreeks voortvloeit uit het in artikel 52 bedoelde bouwverbod in 
aanmerking voor schadevergoeding en moet de waardevermindering ten 
belope van twintig procent zonder vergoeding worden gedoogd.

Krachtens artikel 1, § 1, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 
op het natuurbehoud wordt voor de toepassing van artikel 54, § 3, van de 
wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud in aanmerking genomen :

1o als waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving : het 
bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de regi-
stratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed van 
de aanvrager of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde 
van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving door de 
aanvrager ;

2o als waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het 
recht op schadevergoeding :

a) in geval van overdracht van het goed, het bedrag dat als grond-
slag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of successierechten 
over de volle eigendom van het goed van de aanvrager of, indien zulke 
heffing ontbreekt, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op 
de dag van de overdracht door de aanvrager, met als minimum de over-
eengekomen waarde ;

b) in geval van weigering van een bouwvergunning of in geval van 
negatief stedenbouwkundig attest, de verkoopwaarde op het ogenblik 
van de afgifte van de weigering of van de afgifte van het negatief steden-
bouwkundig attest.

2. Uit de samenhang van die wettelijke bepalingen volgt dat enkel de 
waardevermindering die rechtstreeks voortvloeit uit het bouwverbod in 
beschermd duingebied of in het voor het duingebied belangrijk land-
bouwgebied in aanmerking komt voor vergoeding. 

Wanneer de waardevermindering die zich voordoet tussen de verwer-
ving van het goed en het ontstaan van het recht op schadevergoeding 
voor een deel kan worden toegerekend aan een andere oorzaak dan 
aan het bouwverbod, mag de financiële weerslag die het gevolg is van 
die andere oorzaak niet in de berekening van de waardevermindering 
worden opgenomen. 

Het voorgaande leidt tot een aanpassing van de restwaarde, waarbij 
de externe oorzaak wordt weggedacht bij het bepalen van de verkoop-
waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op 
schadevergoeding.

3. Het onderdeel dat volledig ervan uitgaat dat de verwervingswaarde 
van het goed moet worden aangepast om rekening te houden met de waar-
devermindering die het gevolg is van een andere oorzaak dan het bouw-
verbod en die het goed treft in de periode tussen de verwerving van het 
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goed en het bouwverbod volgend uit de bescherming van het duingebied, 
berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

6. De vergoeding bedoeld in artikel 54, § 2, van de wet van 12 juli 1973 op 
het natuurbehoud wordt berekend op het tijdstip, volgens de criteria en 
binnen de perken als aangegeven in die wetsbepaling.

De verplichting tot betaling van de bij die wetsbepaling vastgestelde 
vergoeding is een verbintenis die, in de zin van artikel 1153 Burgerlijk 
Wetboek, alleen betrekking heeft op het betalen van een geldsom.

Ingevolge dat artikel bestaat de schadevergoeding wegens vertraging 
in de uitvoering in de regel in de wettelijke intrest te rekenen van de 
dag van de aanmaning tot betaling.

7. De appelrechters die oordelen dat de betalingsverplichting bedoeld 
in artikel 54, § 2, van de wet van 12 juli 1973 een waardeschuld uitmaakt 
en vergoedende intrest toekennen vanaf de afgifte van het negatief 
stedenbouwkundig attest, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

intrest en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

26 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en 
mevr. De Baets.

N° 482

1o kamer. — 26 september 2013
(C.11.0743.N)

1o openBaar DomeIn. — voormaLIg STaaTSSpoorwegneT. — overDraCHT 
aan De nmBS HoLDIng. — gevoLg. — nuTSLeIDIngen. — verpLaaTSIng. — 
koSTen.

2o openBaar vervoer. — Spoorwegen. — voormaLIg STaaTSSpoorwegneT. 
— openBaar DomeIn. — overDraCHT aan De nmBS HoLDIng. — gevoLg. — 
nuTSLeIDIngen. — verpLaaTSIng. — koSTen. 

3o energIe. — nuTSLeIDIngen. — verpLaaTSIng. — openBaar DomeIn. — voor-
maLIg STaaTSSpoorwegneT. — overDraCHT aan De nmBS HoLDIng. — gevoLg.
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4o wegen. — rIJkSweg. — geweSTweg. — provInCIeweg. — gemeenTeweg. — 
Spoorweg. — BovengronDSe kruISIng. — BeSTemmIng. — gevoLg. 

1o, 2o en 3o De NMBS Holding kan de verplaatsing vorderen van de leidingen 
die zich bevinden op de aan hem overgedragen goederen die deel uitmaken 
van het voormalig Staatsspoorwegnet en de kosten van de verplaatsing ervan 
zijn ten laste van de concessiehouder of van de onderneming die de leiding 
heeft aangelegd indien de verplaatsing gevorderd wordt in het belang van 
de aanleg van nieuwe wegen ; noch uit de toepasselijke wettelijke bepalingen 
noch uit de beginselen van veranderlijkheid en continuïteit van de open-
bare dienst kan echter worden afgeleid dat hij de verplaatsing kan bevelen 
van leidingen gelegen op andere gronden dan diegene die hem zijn overge-
dragen door de Belgische Staat in uitvoering van artikel 4 van de wet van 
23 juli 1926. (Enig art., laatste lid, Wet 17 jan. 1938 ; Art. 13, derde lid, 
Wet 10 maart 1925 ; Art. 4, eerste lid, Wet 23 juli 1926)

4o Een rijksweg, een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg, 
verliest op de plaats waar die door een spoorweg wordt gekruist, door het 
feit zelf van zijn nieuwe bestemming, op de kruising zijn oorspronkelijke 
aard en maakt integrerend deel uit van de spoorweg, zijnde de grote weg ; 
het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met een 
daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeenteweg heeft 
op de plaats van die kruising niet de inlijving tot gevolg van de lager gelegen 
weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op 
een lager gelegen weg  (1). (Art. 7, eerste lid, Wet 9 aug. 1948 ; Art. 1, Wet 
25 juli 1891) 

(nmBS HoLDIng n.v. T. IverLek, opDraCHTHouDenDe verenIgIng)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 12 april 2011.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

1. In zoverre het middel aanvoert dat de Belgische Staat en niet de 
NMBS de beslissing nam om de nodige gedeelten van het openbaar 

  (1)  Cass. 22 juni 2007, AR C.05.0514.N-C.05.0518.N, AC 2007, nr. 351, met concl. van Adv. 
Gen. G. Dubrulle. 
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domein te intercepteren en te onteigenen, verplicht dit tot een onder-
zoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het niet ontvan-
kelijk.

2. Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 
tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de vereni-
gingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten 
of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de 
Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en 
het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterlei-
dingen, geeft de Staat, de provincies en de gemeenten het recht om in 
alle gevallen op hun domein de inrichting of het plan van aanleg van 
een water- of gasleiding en de werken die ermee verband houden, te 
doen wijzigen.

Krachtens die bepaling moet de kostprijs van die wijzigingen door de 
concessiehouder worden gedragen als de wijzigingen vereist zijn in het 
belang van de wegen.

Artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektrici-
teitsvoorziening geeft de Staat, de provinciën en de gemeenten, in alle 
gevallen, het recht de schikkingen of het plan van een inrichting van 
elektriciteitsleidingen en de werken die ermee verband houden, te laten 
wijzigen. 

Krachtens die bepaling moet de kostprijs van die wijzigingen worden 
gedragen door de onderneming die de leidingen heeft aangelegd als de 
wijzigingen vereist zijn in het belang van de wegen.

3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 4, eerste lid, van de wet 
van 23 juli 1926 betreffende NMBS Holding en haar verbonden vennoot-
schappen draagt de Staat de eigendom van het Staatsspoorwegnet, met 
inbegrip van de Noord-Zuidverbinding, zonder vergoeding over aan de 
NMBS.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling heeft deze overdracht 
van rechtswege plaats en is zij zonder verdere formaliteiten tegenstel-
baar aan derden vanaf de dag waarop dit artikel in werking treedt.

Krachtens het derde lid van die wetsbepaling wordt de lijst van de 
goederen die het voorwerp van deze overdracht uitmaken, op voorstel 
van de NMBS, bij koninklijk besluit vastgesteld.

Krachtens het vierde lid van die wetsbepaling neemt de NMBS de 
rechten en verplichtingen van de Staat betreffende de haar krachtens 
dit artikel overgedragen goederen over, met inbegrip van de rechten en 
verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke 
procedures.

4. Uit de samenhang tussen die wettelijke bepalingen volgt dat de 
eiseres de verplaatsing kan vorderen van de leidingen die zich bevinden 
op de aan haar overgedragen goederen die deel uitmaken van het voor-
malig Staatsspoorwegnet en dat de kosten van de verplaatsing ervan ten 
laste zijn van de concessiehouder of van de onderneming die de leiding 
heeft aangelegd indien de verplaatsing gevorderd wordt in het belang 
van de aanleg van nieuwe wegen.
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Noch uit de vermelde wettelijke bepalingen noch uit de beginselen 
van veranderlijkheid en continuïteit van de openbare dienst kan 
echter worden afgeleid dat de eiseres de verplaatsing kan bevelen van 
leidingen gelegen op andere gronden dan diegene die haar zijn overge-
dragen door de Belgische Staat in uitvoering van artikel 4 van de wet 
van 23 juli 1926. 

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

Tweede middel

5. Krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1948 
houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen mag de Koning 
de grote wegen in genummerde trajecten indelen en er vakken van 
provincie- en gemeentewegen bij inlijven.

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel mag de Koning van 
ambtswege de inlijving zonder vergoeding voorschrijven bij de grote 
wegen van de Staat, van wegen of vakken van wegen, die niet tot de 
grote wegen behoren, maar in genummerde trajecten begrepen zijn.

6. Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening 
der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen zijn de spoorwegen 
ingedeeld in de grote wegenis.

7. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat een rijksweg, 
een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg op de plaats waar 
die door een spoorweg wordt gekruist, door het feit zelf van zijn nieuwe 
bestemming, op de kruising zijn oorspronkelijke aard verliest en inte-
grerend deel uitmaakt van de spoorweg, zijnde de grote weg.

Het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met 
een daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeen-
teweg heeft op de plaats van die kruising echter niet de inlijving tot 
gevolg van de lager gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising 
op een bouwwerk dat rust op een lager gelegen weg.

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

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

26 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en 
de heer Lefèbvre.
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N° 483

1o kamer. — 26 september 2013
(C.12.0236.N)

1o preJuDICIeeL geSCHIL. — europeSe unIe. — LanDBouw. — akkerBouw-
gewaSSen. — premIeS. — STeunaanvraag. — opzeTTeLIJke onregeLmaTIgHeID. 
— SanCTIe. — weIgerIng van HeT STeunBeDrag. — omvang. 

2o europeSe unIe. — verDragSBepaLIngen. — aLLerLeI. — LanDBouw. — 
akkerBouwgewaSSen. — premIeS. — STeunaanvraag. — opzeTTeLIJke onre-
geLmaTIgHeID. — SanCTIe. — weIgerIng van HeT STeunBeDrag. — omvang. 
— preJuDICIeeL geSCHIL. 

1o en 2o Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 33, lid 1, van de Veror-
dening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende 
uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de 
Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde 
communautaire steunregelingen zo moet worden uitgelegd dat de weigering, 
voor het betrokken kalenderjaar, van “het op grond van de betrokken steun-
regeling toe te kennen steunbedrag waarop het bedrijfshoofd overeenkom-
stig artikel 31, lid 2, aanspraak zou kunnen maken”, betrekking heeft op 
het steunbedrag dat in toepassing van de “betrokken steunregeling” zoals 
opgesomd in artikel 1, lid 1, van de Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de 
Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, verschul-
digd is, zodat niet enkel het steunbedrag voor de “betrokken gewasgroep” 
moet worden geweigerd, maar het volledige steunbedrag in toepassing van 
één van de aldaar opgesomde steunregelingen waarvan de betrokken gewas-
groep deel uitmaakt, stelt het een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie. (Artikel 267, derde lid, EU-Verdrag)

(vLaamS geweST T. v.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

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

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. FeITen en vooraFgaanDe proCeDure 

De verweerster die landbouwster is, heeft op 9 mei 2003 een “opper-
vlakte-aangifte voor het verkrijgen van premies voor bepaalde akker-
bouwgewassen, voor de biologische productiemethode, voor de geïnte-
greerde productiemethode voor pitfruit en voor rundvee en schapen” 
ingediend bij het Vlaams Gewest, de eiser. Hierin werd onder meer een 
premie aangevraagd voor bepaalde akkerbouwgewassen, met name voor 
mais (78,34 hectare) en voor erwten “droog geoogst” (8,2 hectare, perceel 
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nr. 104). Er werd ook aangifte gedaan voor braakliggende oppervlakte 
(10,08 hectare). 

Op 30 januari 2004 werden aan de verweerster akkerbouwpremies uitbe-
taald voor een totaalbedrag van 21.072,42 euro. Evenwel werd hierbij geen 
premie toegekend voor het perceel nr. 104.

Op 30 juni 2005 vorderde de eiser dit totaalbedrag terug op grond van de 
vaststelling dat de op het perceel nr. 104 verbouwde erwten niet premie-
gerechtigd waren, vermits zij niet droog werden geoogst. Omdat de steun-
aanvraag volgens de eiser opzettelijke fouten inhield, diende de totale 
voor de oogst van 2003 toegekende akkerbouwpremie te worden gewei-
gerd in toepassing van artikel 33 van de Verordening (EG) nr. 2419/2001 
van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen 
inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde 
geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communau-
taire steunregelingen, hierna Verordening (EG) nr. 2419/2001.

Bij gebrek aan terugbetaling door de verweerster hield de eiser het 
voorschot op de bedrijfstoeslag voor de oogst van 2005 in op 22 december 
2005. 

De verweerster dagvaardde daarop de eiser om te horen vaststellen dat 
ook een premie verschuldigd was voor de oogst van de erwten. Verder 
vorderde zij vast te stellen dat de uitgekeerde steun voor het oogstjaar 
2003 definitief is verworven. Tevens vorderde zij de eiser te veroordelen 
tot betaling van het onterecht ingehouden voorschot op de bedrijfstoe-
slag voor het jaar 2005.

De eerste rechter oordeelde bij vonnis van 22 januari 2008 dat geen 
premie verschuldigd was voor het perceel waarop de erwten werden 
geoogst, maar dat de eiser voor het overige onterecht besliste tot terug-
vordering van de toegekende akkerbouwpremies ten bedrage van 21.072,42 
euro. Verder werd de eiser veroordeeld tot de betaling van de bedragen 
die onterecht werden ingehouden, vermeerderd met de verwijlintrest.

De appelrechters stelden vooreerst vast dat de verweerster haar 
steunaanvraag opzettelijk onregelmatig indiende. Net zoals de eerste 
rechter, oordeelden zij in hun arrest van 27 juni 2011 dat het opzettelijk 
indienen van een onregelmatige steunaanvraag evenwel niet met zich 
brengt dat de verweerster uitgesloten zou zijn van alle landbouwpre-
mies voor akkerbouwgewassen, uitgekeerd op grond van de Verordening 
(EEG) nr. 3508/92 voor het jaar 2003, maar slechts van die betreffende het 
betrokken perceel nr. 104.

III. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden bepalingen

— de artikelen 1, 1o, a), 6, 1o en 5o, en 12 van de verordening (EEG) nr. 3508/92 
van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en 
controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (hierna afgekort 
“verordening nr. 3508/92”), zoals van toepassing vóór de intrekking bij artikel 153, 
1o, van de verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake recht-
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streekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en 
houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, 
(EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) 
nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 ;

— de artikelen 31, 32, 1o en 2o, eerste lid, en 33, eerste lid, verordening (EG) 
nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepa-
lingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde geïn-
tegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunrege-
lingen (hierna afgekort “verordening nr. 2419/2001”), zoals van toepassing vóór de 
intrekking bij artikel 80, 1o, van de verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie 
van 21 april 2004, houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, 
de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voor-
zien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeen-
schappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening 
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van 
bepaalde steunregelingen voor landbouwers ;

— artikel 32, 2o, tweede lid, van de verordening nr. 2419/2001, zoals van toepas-
sing vóór de wijziging bij artikel 1, 6o, van de verordening (EG) nr. 118/2004 van 
de Commissie van 23 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001 
houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 
van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde 
communautaire steunregelingen ;

— artikel 33, tweede lid, van de verordening nr. 2419/2001, zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij artikel 1, 7o, van de verordening (EG) nr. 118/2004 van de 
Commissie van 23 januari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001 
houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 
van de Raad ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde 
communautaire steunregelingen.

Bestreden beslissing

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, beves-
tigt, na verbetering van een verschrijving in het beschikkend gedeelte van het 
beroepen vonnis, het beroepen vonnis waarbij voor recht werd gezegd dat de eiser 
onrechtmatig heeft besloten tot terugvordering van de andere akkerbouwpremies 
2003 dan deze die betrekking hebben op de 8,20 hectare erwten, ten bedrage van 
21.072,42 euro, dat dit bedrag door verweerster als definitief verworven dient te 
worden beschouwd, dat eiser gehouden is de bedragen waarop verweerster recht had 
en die eiser heeft ingehouden ter compensatie/ recuperatie van de voormelde som 
van 21.072,41 euro aan verweerster uit te keren, te vermeerderen met de verwijl-
interesten aan 7 % vanaf de gebeurlijke betaaldata, en dit op volgende gronden :

 “3.6. De volgende betwisting tussen partijen betreft de vraag welke sanctie 
verbonden is aan het ‘onregelmatig’ aangeven van gewassen die droog zouden 
worden geoogst in strijd met de werkelijkheid.

Misbruiken worden gesanctioneerd door de EEG Verordening 2419/91 van 
11 december 2001.

Artikel 31, lid 2, van deze verordening bepaalt het volgende :
‘Wanneer de in de steunaanvraag “oppervlakten” aangegeven oppervlakte groter 

is dan de bij een administratieve controle of controle ter plaatse voor dezelfde 
gewasgroep geconstateerde oppervlakte, wordt het steunbedrag, onverminderd 
overeenkomstig de artikelen 32 t.e.m. 35 toe te passen kortingen of uitsluitingen, 
berekend op basis van de geconstateerde oppervlakte voor de betrokken gewas-
groep.’
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Artikel 33 van deze verordening bepaalt het volgende :

‘Wanneer het verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de geconstateerde 
oppervlakte in de zin van artikel 31, lid 2, is toe te schrijven aan een opzette-
lijke onregelmatigheid, wordt het op grond van de betrokken steunregeling toe 
te kennen steunbedrag waarop het bedrijfshoofd overeenkomstig artikel 31, lid 
2, aanspraak zou kunnen maken, voor het betrokken kalenderjaar geweigerd.’

3.7. (De verweerster) betwist in eerste instantie dat de onregelmatige aangifte 
‘opzettelijk’ gebeurde. Zij betwist m.a.w. wetens en willens een onrechtmatig-
heid te hebben begaan.

Hier voren werd reeds aangetoond dat de teeltovereenkomst afgesloten op 
26 maart 2003 enkel ging over het telen van doperwten, zijnde erwten die nat 
worden geoogst.

De steunaanvraag diende ten laatste op 30 april 2003 ingediend te worden.

Op dat ogenblik had (de verweerster) reeds een overeenkomst afgesloten met 
een afnemer voor het oogsten van erwten in natte toestand.

De niet-gedateerde aanvulling bij dat contract verandert aan dat gegeven niets. 
Uit de aan het contract gehechte brief van 10 juli 2003 blijkt dat de oogst dat jaar 
vroeg op gang kwam omwille van de weersomstandigheden als gevolg waarvan 
een aantal percelen niet in verse toestand zouden kunnen geoogst worden gezien 
de beide vestigingen van LA CORBEILLE moeilijkheden ondervonden om derge-
lijke erwten te verwerken.

In deze context moet de niet-gedateerde aanvulling aan het teeltcontract 
gelezen worden, met name dat droog zou geoogst worden — in tegenstelling met 
wat in het contract zelf voorzien was — ingeval de kwaliteit van de erwten op 
het ogenblik van het oogsten er zich toe leende om te verwerken in menselijke 
voeding.

 LA CORBEILLE verwerkt enkel producten voor menselijke consumptie maar 
gelet op het uitzonderlijk karakter van de oogst in 2003 werkte zij het procédé 
uit om erwten in droge toestand in te voeren die zij dan later tijdens de winterpe-
riode terug zou opweken om te verwerken in de groentemachine. 

Op het ogenblik van het aangaan van de teeltovereenkomst was er echter van 
deze buitengewone omstandigheden nog geen sprake en was het duidelijk de 
bedoeling om de erwten op het perceel 104 in natte toestand te oogsten.

Komt hierbij dat enkel RIJKE OOGST kon beslissen wanneer tot de oogst 
zou worden overgegaan — buiten medeweten zelfs van (de verweerster) — en 
in essentie een overeenkomst werd aangegaan m.b.t. het telen van doperwten 
zodat (de verweerster) op het ogenblik van haar steunaanvraag over geen enkele 
aanwijzing beschikte dat haar erwten droog zouden worden geoogst.

Het feit dat de controleurs op 15 juli 2003 bevestigden dat aan het perceel 104 de 
gewascode 51 werd toegekend, is niet relevant. Op dat ogenblik waren de erwten 
nog niet geoogst en kwamen zij nog steeds in aanmerking om droog te worden 
geoogst.

(De verweerster) heeft bijgevolg wel opzettelijk een onregelmatige steunaan-
vraag ingediend.

3.8. Het feit dat (de verweerster) ‘opzettelijk’ een onregelmatige steunaanvraag 
indiende, brengt echter niet met zich mede dat zij uitgesloten zou zijn van alle 
landbouwpremies voor het jaar 2003.

Uit het samen lezen van de hier voren geciteerde bepalingen van de desbetref-
fende EEG — Verordening volgt duidelijk dat ingeval van opzettelijke onregel-
matigheid de steunaanvrager uitgesloten wordt van het steunbedrag voor het 
betrokken kalenderjaar voor de gehele oppervlakte die het voorwerp uitmaakt 
van die onregelmatigheid.
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Artikel 31, 32 en 33 van de toepasselijke EEG Verordening verwijzen telkens 
naar artikel 31, lid 2 waarbij bij de berekeningsgrondslag de oppervlakte voor de 
betrokken gewasgroep primordiaal staat.

De stelling ontwikkeld door (de eiser) met name dat (de verweerster) geen 
recht zou hebben op enige akkerbouwpremie voor het oogstjaar 2003 vloeit niet 
voort uit voornoemde bepalingen.

(De verweerster) is integendeel enkel uitgesloten op een recht op de steunrege-
ling voor het perceel 104 ter grootte van 8,20 hectaren bezaaid met de kwestieuze 
erwten maar heeft wel recht op een premie voor de andere gewassen in dat oogst-
jaar en waarbij geen onregelmatigheid werd vastgesteld.

9. Ook op dit punt wordt het bestreden vonnis bevestigd.

Dit brengt met zich mee dat de inhoudingen die (de eiser) verrichtte op latere 
verschuldigde bedragen ter recuperatie van het bedrag van 21.072,42 € dienen 
teruggestort te worden”.

Grieven

1. Het bij de verordening nr. 3508/92 ingestelde “geïntegreerd beheers- en contro-
lesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen”, beheert “de steunre-
gelingen” omschreven in artikel 1 van deze verordening. Het omvat zowel steun-
regelingen in de “sector plantaardige productie”, als steunregelingen in de “sector 
dierlijke productie”. De door de verordening geviseerde “steunregelingen” worden 
verder in de verordening “de communautaire regelingen” genoemd (art. 1, in fine, 
verordening nr. 3508/92).

Wat de “sector plantaardige productie” betreft beheert de verordening 3508/92 
inzonderheid volgende steunregelingen :

 “i) de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, inge-
voerd bij Verordening (EG) nr. 1251/1999,

ii) de steunregeling voor rijsttelers, ingevoerd bij artikel 6 van Verordening 
(EG) nr. 3072/95,

iii) de bijzondere maatregel voor bepaalde zaaddragende leguminosen, inge-
voerd bij Verordening (EG) nr. 1577/96” (art. 1, 1o, a, verordening nr. 3508/92).

Het geïntegreerd beheers- en controlesysteem wordt ondermeer gekenmerkt 
door de verplichting van elk bedrijfshoofd dat aanspraak maakt op de “steunre-
gelingen”, om elk jaar een “steunaanvraag oppervlakten” in te dienen (art 6, 1o, 
verordening nr. 3508/92).

Deze “steunaanvraag oppervlakten” wordt beschouwd als de steunaanvraag 
voor de regelingen inzake de “sector plantaardige productie”, zoals omschreven 
in artikel 1, 1o, onder a) (art. 6, 5o, verordening nr. 3508/92).

Voor de regelingen in de “sector dierlijke productie” dienen de bedrijfshoofden 
“steunaanvragen dieren” in te dienen (art. 6, 8o, verordening nr. 3508/92).

Overeenkomstig artikel 12 van de verordening nr. 3508/92 dient de Commissie de 
bepalingen ter uitvoering van de verordening vast te stellen.

2. De verordening nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december 2001 “houdende 
uitvoeringsbepalingen inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad 
ingestelde geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communau-
taire steunregelingen”, bevat gedetailleerde voorschriften wanneer verschillen 
worden vastgesteld tussen de in de steunaanvraag aangegeven oppervlakte en de 
werkelijke oppervlakte (na controle).

De verordening nr. 2419/2001, bepaalt vooreerst (art. 31 verordening nr. 2419/2001) 
welke oppervlakte per gewasgroep voor de berekening van het steunbedrag in 
aanmerking moet genomen worden :
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— is de aangegeven oppervlakte voor een gewasgroep kleiner dan de gecon-
stateerde oppervlakte, dan wordt de aangegeven oppervlakte in aanmerking 
genomen (art. 31, 1o, verordening nr. 2419/2001) ;

— is de aangegeven oppervlakte voor een gewasgroep groter dan de geconsta-
teerde oppervlakte, dan wordt, onverminderd de kortingen en uitsluitingen voor-
zien in de artikelen 32 tot 35, de geconstateerde oppervlakte voor de betrokken 
gewasgroep in aanmerking genomen (art. 31, 2o, verordening nr. 2419/2001).

De verordening nr. 2419/2001 bepaalt vervolgens (art. 32, verordening nr. 2419/2001) 
de “kortingen en uitsluitingen” die moeten toegepast worden “bij te hoge 
aangifte”, en bevat een dubbele regeling, afhankelijk van oppervlakteverschillen 
m.b.t. “een gewasgroep”, dan wel oppervlakteverschillen m.b.t. “de totale gecon-
stateerde oppervlakte” waarop een steunaanvraag voor de “sector plantaardige 
productie” (art. 1, 1o, a, verordening nr. 3508/92) betrekking heeft.

Artikel 33 van de verordening nr. 2419/2001 bepaalt de gevolgen van een ‘opzet-
telijke niet-inachtneming’.

Het eerste lid van artikel 33 van de verordening nr. 2419/2001 bepaalt : “Wanneer 
het verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de geconstateerde oppervlakte 
in de zin van artikel 31, lid 2, is toe te schrijven aan een opzettelijke onregelma-
tigheid, wordt het op grond van de betrokken steunregeling toe te kennen steun-
bedrag waarop het bedrijfshoofd overeenkomstig artikel 31, lid 2, aanspraak zou 
kunnen maken, voor het betrokken kalenderjaar geweigerd”.

Uit de samenhang tussen voornoemde artikelen 1 en 6 van de verordening 
nr. 3508/92, en de artikelen 31, 32 en 33, eerste lid, van de verordening nr. 2419/2001, 
vloeit voort dat wanneer de in de “steunaanvraag oppervlakten” aangegeven 
oppervlakte voor een gewasgroep, groter is dan de bij controle voor dezelfde 
gewasgroep vastgestelde oppervlakte, en dit verschil tussen de aangegeven en 
de geconstateerde oppervlakte, toe te schrijven is aan een opzettelijke onregel-
matigheid, het steunbedrag in de betrokken steunregeling zal geweigerd worden.

Wanneer derhalve in de “steunaanvraag oppervlakten” aangifte wordt gedaan 
voor de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, 
zoals ingevoerd bij EG verordening nr. 1251/1999, en deze aanvraag verschillende 
gewasgroepen betreft, dan heeft het oppervlakteverschil tussen de aangegeven 
en geconstateerde oppervlakte, wanneer dit te wijten is aan een “opzettelijke 
onregelmatigheid’, tot gevolg dat alle premies in de steunregeling akkerbouwge-
wassen voor het betrokken kalenderjaar zullen geweigerd worden, en niet alleen 
de premies die betrekking hebben op de gewasgroep waarvoor de “opzettelijke 
onregelmatigheid’’ werd begaan.

De opzettelijke onregelmatigheid in de oppervlakteaangifte heeft dan ook de 
uitsluiting in de betrokken steunregeling tot gevolg.

3. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest
— dat verweerster, voor het oogstjaar 2003, op 9 mei 2003, een zgn. “oppervlakte 

aangifte” indiende waarin zij voor bepaalde akkerbouwgewassen een premie 
aanvroeg ;

— dat deze aangifte o.m. betrekking had op het gewas “erwten (droog)”, waar-
voor verweerster 8,2 hectare aangaf, gelegen op perceel nummer 104 ;

— dat, anders dan voorzien in de aangifte, de erwten als “verse erwten” en niet 
als droge erwten werden geoogst ;

— dat verweerster opzettelijk, in de zin van artikel 33 van de verordening 
nr. 2419/2001, een onregelmatige steunaanvraag had ingediend.

4. De eiser voerde voor de appelrechters aan dat de toepassing van de bij 
artikel 33 van de verordening nr. 2419/2001 voorziene sanctie tot gevolg heeft dat 
de verweerster, voor het oogstjaar 2003, niet alleen is uitgesloten van de premies 
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voor de gewasgroep waarvoor de onregelmatige steunaanvraag werd ingediend (te 
dezen de erwten, als eiwithoudende gewassen, geteeld op het perceel nr. 104 van 
8,2 hectaren), maar van alle premies behorende tot de steunmaatregel waarvoor 
verkeerde aangifte werd ingediend, m.n., te dezen, alle akkerbouwpremies uitbe-
taald op grond van de EG verordening nr. 1251/1999 van 17 mei 1999 “tot instel-
ling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen”, 
zodat voor het oogstjaar 2003 te onrechte akkerbouwpremies, ten belope van 
21.072,42 euro, werden toegekend.

5. Het bestreden arrest oordeelt :
— dat uit het samenlezen van de artikelen 31, tweede lid en 33 van de EG veror-

dening nr. 2419/91 duidelijk volgt dat ingeval van opzettelijke onregelmatigheid 
de steunaanvrager uitgesloten wordt van het steunbedrag voor het betrokken 
kalenderjaar voor de gehele oppervlakte die het voorwerp uitmaakt van die onre-
gelmatigheid ;

— dat artikel 31, 32 en 33 van de toepasselijke EG verordening telkens verwijzen 
naar artikel 31, lid 2 waarbij bij de berekeningsgrondslag de oppervlakte voor de 
betrokken gewasgroep primordiaal staat ;

— dat de stelling ontwikkeld door eiser, met name dat de verweerster geen 
recht zou hebben op enige akkerbouwpremie voor het oogstjaar 2003, niet voort-
vloeit uit voornoemde bepalingen ;

— dat integendeel de verweerster enkel is uitgesloten op een recht op de steun-
regeling voor het perceel 104 ter grootte van 8,20 hectaren bezaaid met de kwes-
tieuze erwten, en wel recht heeft op een premie voor de andere gewassen in dat 
oogstjaar en waarbij geen onregelmatigheid werd vastgesteld.

Nu de sanctie van opzettelijke onregelmatigheid in de aangegeven oppervlakte de 
weigering is van de premies “in de betrokken steunregeling”, en niet louter de weige-
ring van de premies voor de gewasgroep waarvoor de onregelmatigheid werd begaan, 
kon het bestreden arrest, waaruit blijkt dat de litigieuze premies ten bedrage van 
21.072,42 euro premies betreffen behorende tot dezelfde steunregeling “akkerbouw-
premies”, niet wettig besluiten dat verweerster enkel is uitgesloten op een recht op 
de steunregeling voor het perceel nr. 104 van 8,20 hectaren bezaaid met erwten, en 
niet van de volledige akkerbouwpremie voor het betrokken oogstjaar 2003.

Door derhalve de sanctie van “weigering van het steunbedrag” bij “opzettelijke 
niet-inachtneming” zoals bepaald in artikel 33, eerste lid, van de verordening 
nr. 2419/91, te beperken tot de premies voor “de betrokken gewasgroep”, in plaats 
van de premies voor “de betrokken steunregeling”, miskent het bestreden arrest 
de artikelen 1, 1o, a), 6, 1o en 5o, en 12 van de verordening nr. 3508/92, in de versie 
aangehaald in de aanhef van het middel, evenals de artikelen 31, 32 en 33 van de 
verordening nr. 2419/2001, in de versies aangehaald in de aanhef van het middel.

Nu ingevolge artikel 267 van het verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie, Uw Hof verplicht is een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Unie wanneer een vraag wordt opgeworpen over de 
geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of 
de instanties van de Unie, verzoekt de eiser Uw Hof de in het dispositief van deze 
voorziening geformuleerde prejudiciële vraag te stellen met het oog op de uitleg-
ging van bovengenoemde artikelen.

Iv. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

1. Het arrest stelt vast dat de verweerster een opzettelijke onregelma-
tigheid beging in haar steunaanvraag “oppervlakten” van 9 mei 2003 met 
betrekking tot het perceel nr. 104 waarop erwten werden geoogst.
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2. Krachtens artikel 33, lid 1, Verordening (EG) nr. 2419/2001 wordt, in 
geval van een verschil tussen de aangegeven en geconstateerde opper-
vlakte in de zin van artikel 31, lid 2, toe te schrijven aan een opzette-
lijke onregelmatigheid, “het op grond van de betrokken steunregeling 
toe te kennen steunbedrag waarop het bedrijfshoofd overeenkomstig 
artikel 31, lid 2, aanspraak zou kunnen maken, voor het betrokken 
kalenderjaar geweigerd”.

3. De vraag rijst of “het op grond van de betrokken steunregeling toe 
te kennen steunbedrag” slaat op het steunbedrag waarop het bedrijfs-
hoofd overeenkomstig artikel 31, lid 2, aanspraak kan maken, zijnde 
het bedrag berekend op basis van de geconstateerde oppervlakte van 
de betrokken gewasgroep, dan wel op het steunbedrag dat toegekend 
wordt in de betrokken steunregeling zoals opgesomd in artikel 1, lid 1, 
van de Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 
tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor 
bepaalde communautaire steunregelingen, hierna Verordening (EEG) 
nr. 3508/92. In het laatste geval zou dan, zoals het middel aanvoert, het 
te weigeren steunbedrag het gehele bedrag omvatten dat werd uitge-
keerd in toepassing van de aldaar opgesomde steunregelingen waarvan 
de premies voor de betrokken gewasgroep deel uitmaken. 

4. De interpretatie van deze bepaling louter op grond van zijn tekst, is 
niet evident, vermits deze tegelijk refereert aan artikel 31, lid 2, Veror-
dening (EG) nr. 2419/2001, dat verwijst naar de betrokken gewasgroep, en 
aan “de betrokken steunregeling”, die verwijst naar de steunregelingen die 
zijn opgesomd in artikel 1, lid 1, Verordening (EEG) nr. 3508/92. Ook een 
vergelijking tussen verschillende taalversies van dezelfde tekst geeft 
geen uitsluitsel in de ene of andere zin.

De sanctionering bij wijze van trappensysteem, zoals deze tot uiting 
komt uit de samenhang tussen de artikelen 31 tot 33 Verordening (EG) 
nr. 2419/2001, samen gelezen met de consideransen 33 en 34 van deze veror-
dening, doet vermoeden, evenwel zonder zekerheid, dat het te weigeren 
steunbedrag slaat op het steunbedrag dat moet toegekend worden 
op grond van één van de betrokken steunregelingen zoals bepaald in 
artikel 1, lid 1, Verordening (EEG) nr. 3508/92.

5. De onder randnummer 3 vermelde vraag kan slechts worden opge-
lost door een uitlegging van artikel 33 Verordening (EG) nr. 2419/2001.

Het middel werpt aldus een probleem op dat tot de uitsluitende 
bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie behoort.

Ingevolge artikel 267, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie is het Hof in de regel verplicht een prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie te stellen.

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

pese Unie bij prejudiciële beslissing over de volgende vraag uitspraak 
zal hebben gedaan :

 “Moet artikel 33, lid 1, van de Verordening (EG) nr. 2419/2001 van 
de Commissie van 11 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen 
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inzake het bij Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde 
geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communau-
taire steunregelingen zo worden uitgelegd dat de weigering, voor het 
betrokken kalenderjaar, van ‘het op grond van de betrokken steunrege-
ling toe te kennen steunbedrag waarop het bedrijfshoofd overeenkomstig 
artikel 31, lid 2, aanspraak zou kunnen maken’, betrekking heeft op het 
steunbedrag dat in toepassing van de ‘betrokken steunregeling’, zoals 
opgesomd in artikel 1, lid 1, van de Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de 
Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- 
en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, 
verschuldigd is, zodat niet enkel het steunbedrag voor de ‘betrokken 
gewasgroep’ moet worden geweigerd, maar het volledige steunbedrag in 
toepassing van één van de aldaar opgesomde steunregelingen waarvan 
de betrokken gewasgroep deel uitmaakt ?”

26 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 484

1o kamer — 26 september 2013
(C.12.0363.N)

1o openBaar DomeIn. — nuTSLeIDIngen. — verpLaaTSIng. — koSTen. — 
Ten LaSTe van De nuTSBeDrIJven. — voorwaarDen. 

2o energIe. — openBaar DomeIn. — nuTSLeIDIngen. — verpLaaTSIng. — 
koSTen. — Ten LaSTe van De nuTSBeDrIJven. — voorwaarDen. 

1o en 2o De kosten van verplaatsing van leidingen kunnen slechts aan de nuts-
bedrijven ten laste worden gelegd, wanneer deze verplaatsing werd gelast 
of bekrachtigd door de overheid in wiens domein de nutsleidingen gelegen 
zijn en tevens werd voldaan aan één van de opgesomde voorwaarden die de 
noodzaak van de werken in het algemeen belang uitdrukken  (1). (Enig art., 
laatste lid, Wet 17 jan. 1938 ; Art. 13, derde lid, Wet 10 maart 1925 ; Art. 9, 
tweede en derde lid, Wet 12 april 1965)

(IverLek, opDraCHTHouDenDe verenIgIng, T. nmBS HoLDIng n.v.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 12 april 2012.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie Cass. 14 maart 2008, AR F.07.0067.F, AC 2008, nr. 183.
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II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening, zoals hier nog van toepassing, hebben de Staat, 
de provinciën, de gemeenten, in alle gevallen, het recht het plan van een 
inrichting naderhand te laten wijzigen, alsmede de werken daarmee in 
verband. Indien de wijzigingen noodzakelijk zijn, hetzij om reden van 
openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van een landschap te vrij-
waren, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, kanalen of van een 
openbare dienst, vallen de kosten van de werken ten laste van de onder-
neming die de geleiding heeft aangelegd. In de overige gevallen komen 
de kosten ten laste van de overheid die de wijzigingen gelast. 

Overeenkomstig het laatste lid van het enig artikel van de wet van 
17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, 
de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare 
diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen 
van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, zoals hier nog 
van toepassing, hebben de Staat, de provinciën en de gemeenten in alle 
gevallen het recht om de inrichting of het plan van een aanleg, evenals 
de daarmee verband hou dende werken, later op hun onderscheiden-
lijk domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd hetzij om 
redenen van de openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, 
hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, vaarten of van een open-
bare dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke de aangelanden 
aan de toegang tot de eigendommen langsheen de ge bezigde wegen 
hebben toegebracht, dan zijn de kosten van de werken ten laste van de 
aanneming die de aanleg heeft gedaan. In de andere gevallen komen zij 
ten laste van de overheid die de wijzigingen oplegt. Deze overheid mag 
vooraf een kostenbegroting eisen en, bij onenigheid, zelf tot de uitvoe-
ring van de werken overgaan.

Overeenkomstig artikel 9, tweede en derde lid, van de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen, heeft de Koning het recht, wanneer het belang van 
het land het vereist, de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallaties 
en de desbetreffende werken te doen wijzigen. De kosten van deze wijzi-
gingen komen ten laste van diegene die de gasvervoerinstallatie exploi-
teert. Ditzelfde recht bezitten ook de Staat, de provinciën en de gemeenten 
ten aanzien van de gasvervoerinstallaties op hun openbaar domein opge-
richt. De aldus verrichte wijzigingen geschieden op kosten van diegene 
die de gasvervoerinstallatie exploiteert, indien zij zijn opgelegd hetzij ter 
wille van de openbare veiligheid, hetzij ter wille van de vrijwaring van het 
landschapsschoon, hetzij in het belang van een openbare dienst of van de 
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waterlopen, kanalen en openbare wegen, hetzij wegens verandering in de 
toegangen tot de eigendommen gelegen langs de openbare weg.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de kosten van de verplaatsing van 
leidingen, op grond van die bepalingen, slechts aan de nutsbedrijven ten 
laste kunnen worden gelegd, wanneer deze verplaatsing werd gelast of 
bekrachtigd door de overheid in wiens domein de nutsleidingen gelegen 
zijn en tevens werd voldaan aan één van de opgesomde voorwaarden die 
de noodzaak van de werken in het openbaar belang uitdrukken.

3. Het arrest dat vaststelt dat de verplaatsing van de nutsleidingen werd 
verricht op bevel van de verweerster en niet van de bevoegde overheid, 
zijnde het Vlaams Gewest en de gemeente Bierbeek, en vervolgens oordeelt 
dat de kosten voor het verplaatsen van deze leidingen, op grond van de 
hoger vermelde wetsbepalingen ten laste vallen van de onderneming die 
de inrichting heeft aangelegd, vermits deze verplaatsing gebeurde in het 
belang van de openbare dienst, schendt de voormelde wettelijke bepalingen. 

Dienvolgens is de beslissing dat de vordering van de verweerster tot 
terugbetaling van de prefinanciering van de verplaatsingswerken ten 
opzichte van de eiseres gegrond is, vermits deze laatste zich in dezen 
niet kon beroepen op hoger vermelde wetsbepalingen om de kosten af te 
wentelen op de verweerster, als niet-bevoegde opdrachtgever, niet naar 
recht verantwoord. 

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 Brussel.

26 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Lebbe.

N° 485
1o kamer. — 26 september 2013

(C.13.0059.N)

erFDIenSTBaarHeID. — uITweg. — IngeSLoTenHeID. — SpLITSIng van een 
erF. — geDoogzaamHeID. — gevoLg. 

Artikel 683, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt niet buiten werking 
gesteld als het beweerdelijk ingesloten perceel op het ogenblik van de split-
sing, bij wijze van gedoogzaamheid op een andere plaats uitweg kon nemen 
naar de openbare weg ; de eigenaar van een ingesloten perceel beschikt 
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 weliswaar niet over een actueel belang om een uitweg te vorderen zolang hem 
bij wijze van gedoogzaamheid een uitweg wordt verleend, maar dat belet niet 
dat als dit gedogen ophoudt, hij zijn recht op uitweg slechts kan uitoefenen 
tegen de eigenaars van de afgesplitste percelen. (Art. 683, tweede lid, BW) 

(v. T. F. e.a., In aanwezIgHeID van v. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 12 juli 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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 

Derde onderdeel

1. Artikel 683, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien de 
ingeslotenheid het gevolg is van de splitsing van een erf na verkoop, 
ruiling, verdeling of enige andere omstandigheid, de uitweg slechts 
verleend kan worden over de percelen die voor de splitsing tot dat erf 
behoorden, tenzij de openbare weg op die wijze niet voldoende bereik-
baar is. De rechter oordeelt naar billijkheid.

2. Deze wetsbepaling wordt niet buiten werking gesteld als het beweer-
delijk ingesloten perceel op het ogenblik van de splitsing, bij wijze van 
gedoogzaamheid op een andere plaats uitweg kon nemen naar de open-
bare weg.

De eigenaar van een ingesloten perceel beschikt weliswaar niet over 
een actueel belang om een uitweg te vorderen zolang hem bij wijze van 
gedoogzaamheid een uitweg wordt verleend, maar dat belet niet dat als 
dit gedogen ophoudt, hij zijn recht op uitweg slechts kan uitoefenen 
tegen de eigenaars van de afgesplitste percelen.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

26 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer Lefèbvre.
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N° 486

1o kamer — 27 september 2013
(C.10.0685.F)

1o AFSTAMMING. — vaSTSTeLLIng van aFSTammIng. — BeTwISTIng van HeT 
vermoeDen van vaDerSCHap. — BeLang van HeT kInD. — margInaLe Inaan-
merkIngnemIng. — verenIgBaarHeID meT arTIkeL 22bis, vIerDe LID, van De 
gronDweT.

2o GRONDWETTELIJK HOF. — aFSTammIng. — vaSTSTeLLIng van aFSTammIng. 
— BeTwISTIng van HeT vermoeDen van vaDerSCHap. — BeLang van HeT kInD. 
— margInaLe InaanmerkIngnemIng. — verenIgBaarHeID meT arTIkeL 22bis, 
vIerDe LID, van De gronDweT.

1o en 2o Door te bepalen dat de rechtbank de vordering tot betwisting van 
vaderschap slechts afwijst indien de vaststelling van de afstamming “kenne-
lijk strijdig is met de belangen van het kind”, schendt artikel 332quinquies, 
§ 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat 
het de rechter slechts een marginale toetsing van het belang van het kind 
toestaat, artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet. (Art. 22bis, vierde lid, 
Grondwet ; art. 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)

(H. e.a. T. k. In aanwezIgHeID van J.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 7 juni 2010.

Het Hof heeft in het arrest van 2 maart 2012 de uitspraak aangehouden 
tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op de in het dictum 
van het arrest gestelde prejudiciële vraag.

Het Grondwettelijk Hof heeft die vraag beantwoord bij het arrest 
nr. 30/2013 van 7 maart 2013.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

De eisers voeren twee middelen aan. Het Hof heeft in zijn arrest van 
2 maart 2012 het eerste middel en de eerste twee onderdelen van het 
tweede middel verworpen. Het derde onderdeel van het tweede middel is 
als volgt gesteld :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 315, 318, § 1 en 5, zoals die zijn vervangen door de wet van 1 juli 
2006, en 332quinquies, Burgerlijk Wetboek, zoals het is ingevoegd in de wet van 
1 juli 2006 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 ;

— artikel 24.2 en 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
van 12 december 2007 ;
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— artikel 6.1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992, 
in de geconsolideerde versie ervan die is bekendgemaakt in de Publicatieblad van 
9 mei 2008 ;

— artikel 3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen 
te New York op 20 november 1989, goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991, 
bij het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 3 juli 1991, door 
het decreet van de Raad van de Duitse Gemeenschap van 25 juni 1991 en bij het 
decreet van de Vlaamse Raad van 15 mei 1991 ;

— de artikelen 22bis, vierde lid, en 142, inzonderheid tweede lid, 3o, Grondwet ;

— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de bepalingen van internationaal 
recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht dat directe werking heeft, voor-
rang hebben op de bepalingen van het nationaal recht ;

— artikel 26, inzonderheid § 1, 3o, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk 
Hof van 6 januari 1989 ;

— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen regel mag toepassen 
die in strijd is met een hogere bepaling.

Aangevochten beslissingen

Het arrest “verklaart de bij de dagvaarding van 27 juli 2007 ingestelde rechts-
vordering ontvankelijk en gegrond ; verklaart de op het nieuwe artikel 318 
Burgerlijk Wetboek gebaseerde rechtsvordering tot betwisting van vaderschap 
gegrond ; verklaart dat [de eiser] niet de biologische vader is van het kind B., S. 
P., van het mannelijk geslacht dat geboren is te Wiltz (Groothertogdom Luxem-
burg) op 24 januari 2004 (geboorteakte van die stad nr. 7), en dat er redenen 
zijn om [de verweerder], geboren te Luik op 7 augustus 1970, als de vader te 
beschouwen ; beslist bijgevolg dat minderjarig kind niet de naam kan dragen 
[van de eiser] daar het geen lid van de familie kan zijn ; beslist dat met toepas-
sing van artikel 333 Burgerlijk Wetboek, het dictum van dit arrest, als het in 
kracht van gewijsde zal zijn gegaan, zal worden overgeschreven in de registers 
van de burgerlijke stand van het eerste district van Brussel, en dat hiervan 
melding zal worden gemaakt op de kant van de geboorteakte van het kind, en 
veroordeelt de (eisers) in de kosten van beide instanties, die niet zijn begroot 
ten aanzien van [de verweerder”.

Met betrekking tot de gegrondheid van die rechtsvordering baseert het arrest 
zich op de volgende redenen :

 “Wat betreft de gegrondheid van de rechtsvordering tot betwisting van vader-
schap

a) het vermoeden van vaderschap wordt tenietgedaan ofwel door rechtstreeks 
bewijs (bewijs door alle middelen van recht dat de betrokkene niet de vader is 
van het kind) ofwel door de pure ontkenning in de met name in artikel 316bis, 
Burgerlijk Wetboek opgesomde gevallen (artikel 318, § 3, Burgerlijk Wetboek).

b) Artikel 318, § 5, Burgerlijk Wetboek vereist een bijkomend bewijs als degene 
die de rechtsvordering instelt de biologische vader is ; het bepaalt immers dat 
de vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot, als zij door 
die nieuwe houder wordt ingesteld, maar gegrond kan worden verklaard als zijn 
eigen vaderschap vaststaat (J. S., ‘Le droit de la filiation nouveau est arrivé’, JT 
2007,  395, nr. 33).

De wet van 1 juli 2006 veralgemeent de regeling van ‘beide ineens’ die het moge-
lijk maakt het vaderschap van degene die de vordering tot betwisting instelt 
rechtstreeks in de plaats te stellen van het vaderschap van de echtgenoot ten 
aanzien van wie het bewijs geleverd is dat hij niet de vader is (N. M., Droit des 
familles, CUP, vol. 92, p. 67).
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Te dezen geven de partijen samen toe dat niet [de eiser] maar [de verweerder] 
de biologische vader is. Ze doen dat zowel in hun conclusie wat een gerechtelijke 
bekentenis inhoudt, als binnen het kader van het K.-verslag en in hun verkla-
ringen aan tal van derden. Dat sluit de mogelijkheid van bedrieglijke verstand-
houding tussen hen volledig uit te meer daar de verstandhouding tussen hen al 
volledig zoek was.

De radicale opvatting als zou de bekentenis van de tegenpartij niet tellen in 
echtscheidingszaken en in zaken betreffende de staat van de personen, moet 
worden genuanceerd ; op dat gebied is het gevaar reëel dat de partijen onderlinge 
afspraken maken ; de bekentenis is als bewijsmiddel toegelaten als vooraf is nage-
gaan of er geen afspraken waren gemaakt (R. mougenoT, ‘La preuve’, Rép. not., dl 
IV, boek II, p. 206, nr. 282, en de verwijzingen aldaar).

De beslissing waarbij de vordering tot betwisting van vaderschap, ingesteld 
door de persoon die beweert de biologische vader te zijn, wordt toegewezen, heeft, 
krachtens artikel 318, § 5, van rechtswege tot gevolg dat de afstamming van de 
eiser vaststaat, met dien verstande dat de rechtbank moet nagaan of de voor-
waarden van artikel 332quinquies zijn vervuld.

Wanneer het verzet tegen de vordering uitgaat van de ouder van het kind ten 
aanzien van wie de afstamming vaststaat — te dezen de moeder —, wijst de recht-
bank de vordering immers slechts af als zij betrekking heeft op een kind dat op 
het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld ten minste één jaar oud is en als 
de vaststelling van de afstamming kennelijk in strijd is met de belangen van het 
kind.

Het betreft hier een opportuniteitstoetsing die marginaal moet blijven 
(J. SoSSo, ‘Le droit de la filiation nouveau est arrivé’, JT 2007,  398, nr. 41) ; bij 
het onderzoek van de belangen van het kind moet hier worden uitgegaan van het 
doel van de rechtsvordering, dat te dezen erin bestaat aan het kind de rechten 
toe te kennen die verbonden zijn aan de biologische afstamming, en niet van de 
uitoefening van rechten die uit de afstamming afgeleid zijn (uitoefening van het 
ouderlijk gezag, recht van huisvesting).

Artikel 7 van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 
bepaalt dat het kind, voor zover mogelijk, het recht heeft zijn ouders te kennen 
en door hen te worden verzorgd.

Het kind heeft er belang bij zijn biologische vader te kennen, a fortiori als 
die een afstammingsband met hem wil hebben ; de waarheid over de biologische 
afstammingsband blijkt noodzakelijk te zijn voor de ontwikkeling van het kind ; 
die waarheid sluit, ingeval zij zou inhouden dat [de verweerder] de vader is, niet 
uit dat het kind een harmonieuze band heeft met de echtgenoot van zijn moeder.

Hoe langer de beslissing over de afstamming uitblijft, hoe negatiever de 
psychologische gevolgen hiervan voor het kind zullen zijn. De relatieproblemen 
die in dat verband worden opgeworpen zowel door de [eisers] als door de diverse, 
door hen genoemde wetenschappers zullen desgevallend kunnen worden opge-
worpen voor de bevoegde jeugdrechtbank, zodra de afstammingsband vaststaat. 
Die moeilijkheden zullen trouwens gecompenseerd worden door de vaststelling 
van gezinsbanden die, als men ervan uitgaat dat de toestand van het kind reeds 
nu in brede kringen bekend is, meer stroken met de biologische en sociologische 
realiteit.

Het staat aan [de eiseres] te bewijzen dat de vaststelling van de afstamming 
van B. ten aanzien [van de verweerder] kennelijk in strijd is met de belangen van 
het kind. Het staat daarentegen niet [aan de verweerder] te bewijzen dat de vast-
stelling van de afstamming in het belang is van B.

Ten onrechte leiden [de eisers] hieruit af dat het enige wat telt de vraag is of 
het niet kennelijk in strijd is met de belangen van B. om hem zomaar plots zijn 
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vader af te nemen en hem als vader uit zijn leven te bannen, daar artikel 332quin-
quies geen betrekking heeft op de betwisting van het vaderschap maar op het 
onderzoek ervan.

Het is dus zaak te weten welke band er tussen B. en [de verweerder] bestaat.

De [eisers] beroepen zich op het verslag dat de heer K. heeft opgemaakt naar 
aanleiding van de opdracht die de jeugdrechtbank hem bij vonnis van 1 maart 
2005 heeft toevertrouwd.

Hier moet nochtans worden gewezen op het feit dat hem in die opdracht is 
gevraagd het recht op persoonlijke omgang te onderzoeken. Ook het hof [van 
beroep] wijst erop dat het volgens het vonnis van 1 maart 2005 gaat om een 
opdracht sui generis die niet beantwoordt aan de regels inzake deskundigenonder-
zoek, maar veel weg heeft van een bemiddeling gelet op de betiteling die de heer 
K. zelf aan die opdracht gaf, terwijl de opdracht van bemiddelaar een vertrouwe-
lijkheidsplicht inhoudt en, ten slotte, dat de wetenschappelijke kwalificaties van 
de heer K. onbekend zijn.

De jeugdrechtbank te Verviers herinnert in zijn vonnis van 30 oktober 2007 aan 
het feit dat een dergelijke procedurevrijheid enkel geldt voor de jeugdrechter. Dat 
vonnis wijst op bladzijde 6 in fine tevens op het volgende : ‘wat het «ideologisch 
uitgangspunt» betreft van de steller van het advies waaraan wordt verweten dat 
het de biologische vader uitsluit ten voordele van de echtgenoot van de moeder 
die het kind als het zijne heeft aanvaard, vloeit het begrip vader zoals het door 
de steller van dat advies — de heer K. — wordt opgevat, niet voort uit de een of 
andere absurde theorie die de eiser ongerijmd zou kunnen voorkomen, maar uit 
een begrip dat ruim verspreid is in verschillende ideeënstromingen en zelfs in het 
oud Burgerlijk Wetboek. Die visie is op het vlak van de “analyse” evenveel waard 
als de visie die de voorrang geeft aan het biologische vaderschap en zij heeft niet 
de pretentie de keuzes van de wetgever op de helling te zetten, onder meer in 
verband met de gevolgen die de nieuwe wet verbindt aan de biologische afstam-
ming’. De toelichting die de jeugdrechtbank aldus geeft bij het verslag houdt in 
dat het verslag geen rekening heeft gehouden met de afstammingswet waarvan 
men in deze procedure toepassing wil maken.

Uit de bovenstaande toelichting volgt dat het verslag van de heer K. in dit 
dossier niet in aanmerking kan worden genomen als bewijs.

Dat vonnis van 30 oktober 2007 kan trouwens niet worden aangevoerd in het 
onderzoek naar de belangen van het kind, daar het die kwestie aan de orde 
heeft gesteld binnen het kader van het onderzoek naar het recht op persoon-
lijke omgang en dat vonnis op hoger beroep vernietigd is door het arrest van 
24 september 2009.

De [eisers] beroepen zich tevens op het verslag van professor G. van 13 juli 
2004. Dat verslag dat is opgemaakt zonder enig onderhoud met [de verweerder], 
heeft betrekking op de relaties tussen het kind, zijn moeder, haar echtgenoot 
en de verwekker, alsook op de mogelijkheid voor het kind om geregeld de nacht 
door te brengen buiten zijn vertrouwde familiekring. Het verslag eindigt met de 
vaststelling dat het hier eerder gaat om een juridisch dan om een wetenschappe-
lijk probleem en dat het uitgebrachte advies van wetenschappelijke en algemene 
aard is. Het wijst er evenwel op dat elke vorm van conflict zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen. Nergens trekt het verslag de vaststelling van het vaderschap 
van [de verweerder] in twijfel. De [eisers] wijzen erop dat het volgens de heer G. 
psychologisch onmogelijk is twee vaders te hebben. Dat is trouwens niet de wens 
[van de verweerder] die zijn plaats van vader wil innemen en haar niet met [de 
eiser] wenst te delen, zoals hij herhaaldelijk heeft gezegd.

Ook mevrouw B. komt in haar verslag, dat is opgemaakt zonder enig onder-
houd met [de verweerder] tot het besluit dat de beslissing een zaak is van de 
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rechter daar het hier niet gaat om een probleem van psychologische maar van 
burgerrechtelijke aard. Zij voegt eraan toe dat een psychologisch deskundigen-
onderzoek hier helemaal niet op zijn plaats is, daar het hier niet gaat over de 
geestelijke gezondheid van een van de partijen maar over de regels die binnen een 
samenleving gelden op het gebied van afstamming.

Die verslagen leveren, zowel naar de vorm, daar ze zijn opgemaakt zonder enig 
voorafgaand gesprek met [de verweerder], als naar de inhoud, niet het bewijs op 
dat de vaststelling van de afstamming kennelijk in strijd is met de belangen van 
het kind.

Hetzelfde geldt voor het verslag dat de heer M. opgemaakt heeft zonder [de 
verweerder] vooraf te ontmoeten en waarin hij genoegen neemt met de conclusie 
dat vaderschap niet kan worden gedeeld. Die vraag was hier niet aan de orde 
aangezien het de bedoeling was uit te maken of de vaststelling van de afstam-
ming ten aanzien van [de verweerder] in strijd is met de belangen van het kind 
nadat de afstamming van de eiser] op rechtsgeldige wijze was betwist.

Ten slotte en voor de eerste maal beroepen de [eisers] zich in hun conclusie in 
antwoord op het advies van het openbaar ministerie op artikel 24 van het Hand-
vest van de grondrechten dat vanaf 1 december 2009 in werking getreden is en zij 
betogen dat krachtens die bepaling het hoger belang van het kind een essentiële 
overweging is.

Hun redenering loopt evenwel mank in zoverre zij betogen dat het belang van 
het kind ernstig gevaar loopt als de afstamming langs vaderszijde in het gezin 
waarin het leeft zou worden vervangen door een nieuwe afstammingsband buiten 
het gezin, terwijl, zoals hierboven is gezegd, de rechtspositie van het kind binnen 
het gezin een dubbelzinnig karakter vertoont.

Ten slotte beroepen de [eisers] zich op artikel 8.1 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind (terloops moet worden opgemerkt dat die regel, als zij door 
[de verweerder] wordt aangevoerd, volgens hen geen klare, duidelijke en onvoor-
waardelijke regel is die rechtstreeks van toepassing is) volgens hetwelk de Staten 
zich verbinden tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar naam en 
familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, te behouden zonder onrechtmatige 
inmenging.

In dit geval zou de vaststelling van de afstamming ten aanzien [van de 
verweerder] een bij de wet erkende band instellen en doet de omstandigheid dat 
zij is gewijzigd niet ter zake.

Bovendien is het niet de bedoeling dat het kind zou worden gescheiden van zijn 
ouders maar dat het recht op vaderschap van de biologische vader zou worden 
erkend. Dat zal weliswaar tot gevolg hebben dat het kind gescheiden ouders zal 
hebben maar niet dat het er geen meer zal hebben.

Ten overvloede moet erop worden gewezen dat de opvoedkundige bekwaam-
heid [van de verweerder] nooit in twijfel is getrokken en dat nooit is gezegd dat 
hij geen goede vader zou zijn. Bovendien moet eraan worden herinnerd dat [de 
verweerder] reeds op 30 januari 2004, dus enkele dagen na zijn geboorte, schrif-
telijk zijn wil te kennen heeft gegeven om een rol te spelen in het leven van B.

[De eiseres] blijft aldus in gebreke te bewijzen dat de vaststelling van de afstam-
ming ten aanzien [van de verweerder] kennelijk in strijd zou zijn met de belangen 
van het kind, en met name bewijst zij niet dat de vertraging bij de vaststelling 
van die band in ernstige mate afbreuk zou doen aan de belangen van het kind.

De rechtsvordering [van de verweerder] moet daarom gegrond worden verklaard.

Kosten

De [eisers] worden veroordeeld in de kosten van beide instanties.”
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Grieven

Om de in het middel weergegeven redenen beslist het arrest dat bij de beoorde-
ling van de belangen van het kind enkel de vaststelling van de door de verweerder 
opgeëiste afstamming in aanmerking moest worden genomen en niet de betwis-
ting van het vaderschap van de eiser, dat die beoordeling geen betrekking kon 
hebben op de gevolgen van de op grond van artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde afstammingsband en dat zij enkel van marginale aard mocht zijn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

1. Het in de aanhef van het middel vermelde artikel 22bis, vierde lid, Grondwet 
waarin het beginsel wordt vastgelegd dat omschreven wordt in de bepalingen van 
internationaal en Europees recht, bepaalt dat “het belang van het kind de eerste 
overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat”.

Artikel 318, § 5, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vordering tot betwisting die 
wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische vader van het kind te 
zijn, maar gegrond is als diens vaderschap is komen vast te staan. De beslissing 
welke de vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststel-
ling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na 
of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval 
wordt de vordering afgewezen”

Artikel 332quinquies, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, “indien het 
verzet uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle leeftijd 
van twaalf jaar heeft bereikt, of van degene van de ouders ten aanzien van wie de 
afstamming vaststaat, de rechtbank, zonder afbreuk te doen aan § 3, de vordering 
slechts afwijst indien ze betrekking heeft op een kind dat minstens één jaar oud 
is op het ogenblik van de indiening ervan, en de vaststelling van de afstamming 
kennelijk strijdig is met de belangen van het kind”.

Die tekst moet evenwel worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 22bis, 
vierde lid, Grondwet, volgens hetwelk het belang van het kind de eerste overwe-
ging dient te zijn van de rechter en voor hem geen marginale overweging mag 
zijn. Die tekst sluit alleen de maatregelen uit die kennelijk strijdig zijn met de 
belangen van het kind.

In zoverre het arrest beslist dat de toetsing van de belangen van het kind 
marginaal moet zijn en dat de rechter alleen dient na te gaan of de vaststelling 
van de afstammingsband met de biologische vader kennelijk in strijd is met de 
belangen van het kind of in ernstige mate aan die belangen afbreuk zou doen, en 
in zoverre het beslist dat het toezicht op de belangen van het kind marginaal en 
niet primordiaal is, schendt het de artikelen 318, § 5 en 332quinquies, eerste lid, 
Burgerlijk Wetboek, artikel 22bis, vierde lid, Grondwet, alsook de overige bepa-
lingen en algemene beginselen die in het middel zijn aangegeven.

2. Zelfs als het artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek aldus 
zou moeten worden uitgelegd dat de rechter de belangen van het kind enkel op 
marginale wijze zou mogen toetsen, dan nog zou het niet mogen worden toegepast 
daar het strijdig zou zijn met het artikel 22bis, vierde lid, Grondwet.

Het arrest dat de toepassing van die wetsbepaling grondt op een uitlegging die 
in strijd is met artikel 22bis, vierde lid, Grondwet, schendt bijgevolg artikel 22bis, 
vierde lid, Grondwet (schending van voormeld artikel 22bis Grondwet, misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een bepaling toe te 
passen die in strijd is met een hogere rechtsregel en, voor zoveel nodig, schending 
van artikel 142, inzonderheid tweede lid, 3o, Grondwet en van artikel 26, § 1, 3o, 
van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof van 6 januari 1989).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Tweede middel

Derde onderdeel

Betreffende de door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang

In strijd met hetgeen de verweerder staande houdt, blijkt uit het 
geheel van de redenen van het arrest dat het hof van beroep het belang 
van het kind slechts marginaal heeft getoetst.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen

Het onderdeel zelf

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 30/2013 van 7 maart 
2013 voor recht gezegd dat artikel 332quinquies, § 2, eerste lid, Burgerlijk 
Wetboek, door te bepalen dat de rechtbank de vordering slechts afwijst 
indien de vaststelling van de afstamming “kennelijk strijdig is met de 
belangen van het kind”, in die zin geïnterpreteerd dat het de rechter 
slechts een marginale toetsing van het belang van het kind toestaat, 
artikel 22bis, vierde lid, Grondwet schendt.

Het bestreden arrest, dat overweegt dat onderzoeken “of de vaststel-
ling van de afstamming kennelijk strijdig is met het belang van het 
kind een opportuniteitstoetsing [veronderstelt] die marginaal moet 
blijven”, dat “het [aan de eiseres] staat te bewijzen dat de vaststelling 
van de afstamming ten aanzien [van de verweerder] kennelijk strijdig 
is met het belang van [het kind]”, en dat “de verslagen […] het bewijs 
niet opleveren dat de vaststelling van de afstamming kennelijk in 
strijd is met de belangen van het kind”, beslist niet naar recht dat 
verweerders rechtsvordering tot betwisting van vaderschap gegrond is 
en dat het vaderschap van de verweerder door dat van de eiser wordt 
vervangen.

Het onderdeel is gegrond.

Betreffende de omvang van cassatie

De vernietiging van de beslissing die de bij dagvaarding van 25 juli 2007 
ingeleide rechtspleging gegrond verklaart, strekt zich uit tot de beslis-
sing die de bij dagvaarding van 9 augustus 2004 ingeleide rechtspleging 
niet-ontvankelijk verklaart, aangezien die, op het vlak van de omvang 
van cassatie, geen dispositief uitmaakt dat te onderscheiden is van het 
vernietigde dispositief.

Betreffende de vordering tot bindenverklaring van het arrest

De eisers hebben er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard 
aan de partij die daartoe in de zaak voor het Hof werd opgeroepen.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere 
beroepen ontvankelijk verklaart.

Verklaart het arrest bindend voor meester D.J, als voogd ad hoc van 
B.H.

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.

27 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Nudelholc.

N° 487
1o kamer — 27 september 2013

(C.12.0381.F)

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — aLgemeen. — 
BevoegDHeID van De reCHTer. — amBTSHaLve vervangen mIDDeL. — amBTS-
HaLve aangevoerD reCHTSmIDDeL. — voorwaarDen.

2o RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BevoegDHeID 
van De reCHTer. — amBTSHaLve vervangen mIDDeL. — amBTSHaLve aange-
voerD reCHTSmIDDeL. — voorwaarDen.

3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — BurgerLIJke zaken. — BevoegD-
HeID van De reCHTer. — amBTSHaLve vervangen mIDDeL. — amBTSHaLve 
aangevoerD reCHTSmIDDeL. — voorwaarDen.

1o, 2o en 3o De rechter moet de juridische aard onderzoeken van de voor hem 
gebrachte eisen en hij kan, ongeacht de omschrijving die de partijen eraan 
hebben gegeven, deze aanvullen, mits hij geen enkel geschil opwerpt waarvan 
de partijen het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend grondt 
op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het voorwerp 
van de vordering niet wijzigt ; hij is bovendien verplicht om, met eerbiediging 
van het recht van verdediging, ambtshalve alle rechtsmiddelen op te werpen 
waarvan de toepassing geboden is door de feiten die de partijen tot staving 
van hun eisen in het bijzonder hebben aangevoerd  (1). (Algemeen beginsel 
van het recht van verdediging)

(D. T. m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van 
de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 28 oktober 2011 en 23 maart 
2012.

  (1)  Cass. 14 dec. 2012, AR C.12.0018.N, AC 2012, nr. 690.
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Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser twee middelen aan.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

De rechter moet de juridische aard onderzoeken van de voor hem 
gebrachte eisen en hij kan, ongeacht de omschrijving die de partijen 
eraan hebben gegeven, deze aanvullen, mits hij geen enkel geschil 
opwerpt waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslis-
sing uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling 
zijn voorgelegd en het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij is 
bovendien verplicht om, met eerbiediging van het recht van verdedi-
ging, ambtshalve alle rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepas-
sing geboden is door alle feiten die door de partijen in het bijzonder tot 
staving van hun eisen zijn aangevoerd.

De verweerster vorderde in haar syntheseconclusie in hoger beroep dat 
de eiser zou worden veroordeeld om haar, enerzijds, 2.500 euro schade-
vergoeding wegens tergend en roekeloos beroep, en anderzijds, 900 euro 
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep te betalen.

Zij verantwoordde haar vordering tot schadevergoeding wegens tergend 
en roekeloos beroep met de volgende redenen : “Het valt makkelijk in 
te zien dat die nieuwe — trouwens nutteloze — door [de eiser] inge-
stelde procedure voor de verdediging heel wat bijkomend werk nood-
zakelijk maakt” ; “het vermenigvuldigen van procedures leidt ook en 
onvermijdelijk tot ongerustheid en bijkomende kosten die [de verweer-
ster] moet dragen ; die talrijke procedures leiden ertoe dat de positieve 
uitwerking van de onderhoudskeringen gewoonweg wordt tenietgedaan ; 
die ongerechtvaardigde en abnormale toestand hoort gesanctioneerd te 
worden los van de door de wet vastgestelde rechtsplegingsvergoedingen 
die verschuldigd zijn in een normaal en zonder verbetenheid noch over-
drijving gevoerde rechtspleging”.

De eiser voerde in zijn aanvullende en syntheseconclusie aan dat de 
verweerster “haar vordering herhaalt in hoger beroep en meent dat zij 
schade lijdt […] doordat er advocatenkosten betaald moeten worden ; 
dat is de enige reden die [de verweerster] aanvoert om de omvang van 
haar ‘schade’ te verantwoorden ; die vordering is strijdig met de wet van 
21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 
verbonden aan de bijstand van een advocaat, aangezien de bijdrage in de 
kosten van verdediging sinds die wet, op forfaitaire wijze wordt gedekt 
door de rechtsplegingsvergoeding” en dat “blijkens de conclusie van 
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[de verweerster] haar enige schade bestaat in de advocatenkosten, die 
al gedekt worden door de rechtsplegingsvergoeding en niet meer mag 
bedragen”.

Het bestreden vonnis van 23 maart 2012 beslist dat de vordering van de 
verweerster “moet worden ontleed in het in het kader van de vordering 
tot rechtsplegingsvergoeding, als een vordering waarbij de maximum-
rechtsplegingsvergoeding van 2.000 euro in plaats van de basisrechtsple-
gingsvergoeding van 900 euro wordt gevorderd ; [dat de eiser] terecht erop 
wijst dat de advocatenkosten gedekt worden door de rechtsplegingsver-
goeding ; [dat] artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk Wetboek preciseert 
dat het bedrag van de vergoeding kan worden verminderd of verhoogd 
bij een met bijzondere redenen omklede beslissing die onder meer reke-
ning houdt met de complexiteit van de zaak [en dat] de rechtbank in 
deze zaak vaststelt dat de rechtspleging in hoger beroep een diepgaand 
onderzoek vergde (neerlegging van verscheidene rechtsplegingsstukken, 
een vonnis dat de heropening van het debat heeft bevolen, verscheidene 
pleitzittingen) wat verantwoordt dat de rechtsplegingsvergoeding wordt 
vastgesteld op het maximumbedrag van 2.000 euro” en geeft aldus aan 
de door verweerster aangevoerde feiten een nieuwe juridische omschrij-
ving zonder een geschil op te werpen waarvan de partijen het bestaan 
uitsloten.

Voorts heeft de eiser, aangezien hij zelf in zijn conclusie voorstelde 
dat de vermeende schade van de verweerster door de rechtsplegingsver-
goeding zou worden gedekt, zijn standpunt over een eventuele verhoging 
van een tegen hem uitgesproken rechtsplegingsvergoeding naar voren 
kunnen brengen en zijn recht van verdediging werd niet miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het bestreden vonnis dat de verweerster een rechtsplegingsvergoeding 
van 2.000 euro toekent nadat het haar vordering opnieuw had omschreven 
als een vordering ertoe strekkende de maximumrechtsplegingsvergoe-
ding te verkrijgen, verhoogt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding 
niet ambtshalve, maar doet uitspraak over de vordering van de verweer-
ster binnen de perken ervan.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

27 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer 
Mahieu.
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N° 488

1o kamer — 27 september 2013
(C.12.0627.F. — C.12.0629.F)

1o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — prInCIpaaL Beroep. vorm. TermIJn. 
onSpLITSBaar geSCHIL. — vorm. — FouT In De vermeLDIngen over De IDenTI-
TeIT van De geDaagDe. — geen DwaLIng omTrenT zIJn perSoon. — onTvanke-
LIJkHeID.

2o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BeLang. — BekrITI-
SeerD BeSCHIkkenD geDeeLTe. — nIeT-BekrITISeerDe reDen. — vorDerIng van 
De verweerDer ToT vervangIng Door een anDere reDen DIe HeT BeSCHIkkenD 
geDeeLTe naar reCHT veranTwoorDT.

3o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — aLgemeen. — CaSSaTIe-
mIDDeLen. — BurgerLIJke zaken. — BekrITISeerD BeSCHIkkenD geDeeLTe. — 
nIeT-BekrITISeerDe reDen. — vorDerIng van De verweerDer ToT vervangIng 
Door een anDere reDen DIe HeT BeSCHIkkenD geDeeLTe naar reCHT veranT-
woorDT.

4o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — prInCIpaaL Beroep. vorm. TermIJn. 
onSpLITSBaar geSCHIL. — TermIJn. — onregeLmaTIge BeTekenIng van een 
akTe van Hoger Beroep aan HeT parkeT. — LaTere aFgIFTe aan Degene aan 
wIe BeTekenD worDT. — akTe van Hoger Beroep. — uITwerkIng. — onTvan-
keLIJkHeID.

5o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — prInCIpaaL Beroep. vorm. TermIJn. 
onSpLITSBaar geSCHIL. — TermIJn. — onregeLmaTIge BeTekenIng van een 
akTe van Hoger Beroep aan HeT parkeT. — LaTere aFgIFTe aan Degene aan wIe 
BeTekenD worDT. — akTe van Hoger Beroep. — ToepaSSIng van arTIkeL 867 
gereCHTeLIJk weTBoek. — onTvankeLIJkHeID.

1o De onregelmatigheid van een handeling in hoger beroep ten gevolge van 
een foutieve vermelding in de identiteit van de gedaagde in hoger beroep, 
zonder dwaling omtrent zijn persoon, wordt gestraft met een nietigheid 
waarop de artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek van toepas-
sing zijn ; de nietigheid kan bijgevolg slechts worden uitgesproken indien de 
onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt 
en wanneer uit de gedingstukken niet blijkt dat de handeling het doel heeft 
bereikt dat de wet ermee beoogt. (Artt. 703, tweede lid, 861, 867 en 1057, 
eerste lid, 3o, Gerechtelijk Wetboek)

2o en 3o Wanneer het middel een considerans van de bestreden beslissing niet 
bekritiseert, gaat het Hof zijn bevoegdheid te buiten wanneer het zijn eigen 
considerans in de plaats stelt, teneinde te beslissen dat het bekritiseerde 
dictum naar recht verantwoord is  (1). 

  (1)  Zie Cass. 18 dec. 2000, AR S.99.0049.F, AC 2000, nr. 700 ; Cass. 8 okt. 2007, AR 
S.07.0012.F, AC 2007, nr. 461.
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4o De onregelmatige betekening van een beslissing in eerste aanleg aan de 
procureur des Konings doet de appeltermijn niet ingaan ; de latere afgifte 
van een dergelijke betekening aan de degene aan wie wordt betekend, maakt 
die betekening niet regelmatig en doet evenmin de appeltermijn ingaan vanaf 
de datum van die afgifte  (1).

5o De toepassing van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens 
hetwelk de onregelmatigheid van een handeling niet tot nietigheid kan 
leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft 
bereikt dat de wet ermee beoogt, doet de appeltermijn niet ingaan vanaf de 
datum van de afgifte van de onregelmatige betekeningsakte aan degene aan 
wie betekend wordt.

(p. T. gemeenTe vIroInvaL)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep AR C.12.0629.F is gericht tegen het vonnis in hoger 
beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant van 23 maart 2011.

Het cassatieberoep AR C.12.0627.F is gericht tegen het vonnis in hoger 
beroep van dezelfde rechtbank van 13 juni 2012.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLen

Tot staving van het cassatieberoep AR C.12.0629.F voert de eiser een 
middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 703, inzonderheid tweede lid, 861, 867, 1042, 1056 en 1057 van het 
Gerechtelijk Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis van 23 maart 2011 vermeldt dat de eiser, als appellant, in 
de zaak AR nr. 10/254/A, als tegenpartij heeft : “het gemeentebestuur van Viroi-
nval, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, in de 
persoon van de gewestelijk ontvanger, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 
Nismes, Parc communal, gedaagde in hoger beroep”, verklaart het hoger beroep 
in die zaak ingesteld bij verzoekschrift van 15 maart 2010, dat op 18 maart 2010 ter 
griffie is neergelegd, niet-ontvankelijk ; het grondt zijn beslissing op de onder-
staande reden :

 “[De verweerster] voert terecht aan dat genoemd hoger beroep niet-ontvanke-
lijk is daar het gemeentebestuur van Viroinval geen rechtspersoonlijkheid heeft, 
zeker niet wanneer het wordt aangemerkt als zijnde ‘het gemeentebestuur van 
Viroinval, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, in 
de persoon van de gewestelijk ontvanger’.”

  (1)  Zie Cass. 22 juni 2007, AR C.05.0032.N, AC 2007, nr. 347.
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Grieven

Krachtens artikel 1057, 3o, van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt de akte 
van hoger beroep die niet bij conclusie wordt ingesteld (dus onder meer het in 
artikel 1056, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde appelverzoekschrift), op 
straffe van nietigheid de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van 
een woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep.

Volgens artikel 703, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek doet de gedaagde 
in hoger beroep die een rechtspersoon is, voldoende van zijn identiteit blijken in 
de akte van hoger beroep door zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn maat-
schappelijke zetel op te geven.

Artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : “de rechter kan een 
proceshandeling alleen dan nietig verklaren, indien het aangeklaagde verzuim 
of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt”.

Voor het overige volgt uit artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek dat het 
verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een handeling niet tot nietig-
heid kan leiden “wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel 
heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, of dat die niet-vermelde vorm wel in acht 
is genomen”.

Artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek maakt de artikelen 703, 861 en 867 
van dat wetboek toepasselijk in hoger beroep.

2. Uit de artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de onre-
gelmatigheid in de vermelding in het appelverzoekschrift van de gedaagde in 
hoger beroep, zoals hier, de aanduiding van een gemeente onder de benaming 
“gemeentebestuur” slechts kan worden niet-ontvankelijk verklaard indien die 
fout de gedaagde in hoger beroep heeft geschaad, door hem te beletten zich als 
gedaagde te beschouwen en door hem de mogelijkheid te ontzeggen zijn recht van 
verdediging ten volle uit te oefenen.

3. In deze zaak voerde de eiser in conclusie aan dat het vonnis van de eerste 
rechter uitgesproken was “tussen de gemeente Viroinval en de heer J.P.” zodat de 
vermelding in de akte van hoger beroep van het “gemeentebestuur van Viroinval, 
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, in de persoon 
van de gewestelijk ontvanger” haar geen schade had kunnen berokkenen aange-
zien de gemeente “regelmatig op de terechtzitting verschenen” was.

Een dergelijke conclusie belet het bestreden vonnis bijgevolg het door de eiser 
bij het op 18 maart 2010 neergelegde verzoekschrift ingestelde hoger beroep niet-
ontvankelijk te verklaren louter omdat het de gedaagde partij vermeldde als “het 
gemeentebestuur van Viroinval, vertegenwoordigd door het college van burge-
meester en schepenen, in de persoon van de gewestelijk ontvanger” en omdat 
genoemd bestuur geen rechtspersoonlijkheid had zonder vast te stellen dat de 
foutieve vermelding de gemeente Viroinval schade had berokkend door haar 
te beletten zich als gedaagde te beschouwen en door haar de mogelijkheid te 
ontzeggen zijn recht van verdediging ten volle uit te oefenen.

Zodoende schendt het bestreden vonnis immers de in het middel vermelde arti-
kelen van het Gerechtelijk Wetboek en meer bepaald de artikelen 861 en 867 van 
dat wetboek.

Het bestreden vonnis dat nalaat in zijn redenen een grief van de verweerster en 
de redenen daarvoor te vermelden, biedt op zijn minst het Hof niet de mogelijk-
heid zijn wettigheidstoetsing uit te voeren. Het is bijgevolg niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tot staving van het cassatieberoep AR C.12.0627.F voert de eiser een 
middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen

De artikelen 33, 35, 38, 867, 1042 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek 

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis van 13 juni 2012 wijst erop dat de rechtbank in haar vonnis 
van 23 maart 2011 de uitspraak over de ontvankelijkheid van het op 18 juni 2010 
neergelegde tweede appelverzoekschrift had aangehouden, en beslist vervolgens 
dat het aldus ingestelde hoger beroep in de zaak nr. 10/594/A niet ontvankelijk is 
omdat het niet binnen de wettelijke termijn is ingesteld ; het grondt zijn beslis-
sing op de onderstaande redenen :

 “Standpunt van de rechtbank

Artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : ‘Het verzuim of de 
onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling, met inbegrip van de 
niet-naleving van de in deze afdeling bedoelde termijnen of van de vermelding 
van een vorm, kan niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken 
blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, of dat die 
niet-vermelde vorm wel in acht is genomen’.

Onder betekening dient te worden begrepen de afgifte, bij deurwaardersexploot, 
van het eensluidend verklaard afschrift van de akte dat de deurwaarder moet 
betekenen.

Er zijn verscheidene wijzen van betekening waarvoor het Gerechtelijk Wetboek 
een  hiërarchie heeft opgesteld waarvan de niet-nakoming, in beginsel, niet met 
nietigheid wordt gestraft, behoudens het misbruik van recht, de miskenning van 
het loyaliteitsbeginsel of van het beginsel van het recht van verdediging en het 
bedrog (G. De LevaL, Éléments de procédure civile, 2de uitg., Larcier, 109)

De partijen zijn het ermee eens dat [de eiser] het afschrift van het vonnis van 
de vrederechter te Couvin op 26 april 2010 ontvangen heeft.

Bijgevolg was [de eiser] op 26 april 2010 vast en zeker op de hoogte van de beslis-
sing van de vrederechter te Couvin van 23 april 2009.

Zijn verzoekschrift werd echter pas op 18 juni 2010 geviseerd op de griffie van 
die rechtbank, dus meer dan twee maanden na de ontvangst van het vonnis en een 
jaar na de afgifte van het afschrift op het parket.

De rechtbank oordeelt in dit geval dat [eisers] hoger beroep vervallen is, aange-
zien de betekening ervan aan het parket het doel heeft bereikt dat de wet ermee 
beoogt, namelijk de afgifte van het afschrift van het vonnis [aan de eiser], die zijn 
hoger beroep te laat heeft ingesteld.

Bovendien moet aan die partij duidelijk worden gemaakt dat zijn lezing van 
het arrest van het Hof van Cassatie van 19 april 2002 verkeerd is. Dat rechtscol-
lege bevestigt het standpunt van de rechtbank. Het oordeelt immers dat de bete-
kening aan het parket onregelmatig is, maar dat het middel niet ontvankelijk 
is wegens gebrek aan belang gelet op artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek.

Bijgevolg is de rechtbank van oordeel dat het hoger beroep niet ontvankelijk is 
omdat het niet binnen de wettelijke termijn is ingesteld.”

Grieven

1. De termijn om hoger beroep in te stellen is één maand, te rekenen vanaf de 
betekening van het vonnis (artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

De betekening moet regelmatig zijn om de appeltermijn te doen lopen, en 
degene die de betekening heeft gedaan kan zich niet beroepen op het beginsel 
dat is vastgelegd in artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek (dat krachtens 
artikel 1042 van dat wetboek toepasbaar is in hoger beroep).
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2. Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan overeenkomstig 
artikel 33 van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt zij, in de regel aan de woon-
plaats, of bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadres-
seerde (artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek). Indien de vormvereisten van 
artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek niet konden worden nageleefd, wordt er, in 
de regel, gehandeld overeenkomstig artikel 38, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.

Slechts bij uitzondering op die beginselen kan de betekening gebeuren door 
het afschrift van het exploot aan de procureur des Konings ter hand te stellen 
(artikel 38, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek). Artikel 38, § 2, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek vermeldt dienaangaande dat de betekening aan de procu-
reur des Konings ongedaan is, indien de partij op verzoek van wie zij is verricht 
“de gekozen woonplaats of, bij voorkomend geval, de verblijfplaats van diegene 
aan wie betekend werd, kende”.

Dienaangaande voerde de eiser in zijn conclusie in hoger beroep na het vonnis 
van 23 maart 2011 aan dat het perfect mogelijk was het vonnis van de eerste 
rechter te betekenen overeenkomstig de artikelen 33, 35 of in voorkomend geval 
38, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de betekening aan de procureur des 
Konings onregelmatig en ongedaan was.

3. Het bestreden vonnis dat in deze zaak vaststelde, zoals de eiser aanvoerde, 
dat de betekening “aan het parket” “onregelmatig” was, vermocht bijgevolg niet 
te beslissen dat het hoger beroep dat ingesteld was bij het op 18 juni 2010 op de 
griffie neergelegde verzoekschrift niet-ontvankelijk was en schendt zodoende de 
in het middel vermelde bepalingen en meer in het bijzonder de artikelen 867 en 
1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

De cassatieberoepen zijn gericht tegen vonnissen in twee zaken die 
door de appelrechters werden gevoegd. Ze dienen te worden gevoegd.

Cassatieberoep AR C.12.0629.F 

Middel

Krachtens artikel 1057, eerste lid, 3o, Gerechtelijk Wetboek vermeldt 
de akte van hoger beroep, met uitzondering van het geval waarin het 
hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, op straffe van nietigheid de 
naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, 
de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep.

Overeenkomstig artikel 703, tweede lid, van dat wetboek doen rechts-
personen, in de regel voldoende van hun identiteit blijken in elke akte 
van rechtspleging, door hun benaming, hun rechtskarakter en hun 
maatschappelijke zetel op te geven.

Op de onregelmatigheid van een akte van hoger beroep ten gevolge 
van een foutieve vermelding in de identiteit van de gedaagde in hoger 
beroep, zonder dwaling omtrent zijn persoon, is de nietigheidssanctie 
van de artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek van toepas-
sing. De nietigheid kan bijgevolg slechts worden uitgesproken indien 
de onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie 
opwerpt en wanneer uit de gedingstukken niet blijkt dat de handeling 
het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis 
van de eerste rechter van 23 april 2009 gewezen is de zaak tussen de eiser 
en “de gemeente Viroinval, vertegenwoordigd door het college van burge-
meester en schepenen, in de persoon van de gewestelijk ontvanger, waarvan 
de kantoren gevestigd zijn te Viroinval (Nismes), Parc communal”, terwijl 
het verzoekschrift in hoger beroep gericht is tegen “het gemeentebestuur 
van Viroinval, vertegenwoordigd door het college van burgemeester 
en schepenen, in de persoon van de gewestelijk ontvanger, waarvan de 
kantoren gevestigd zijn in Parc communal 1 te Nismes”.

Het bestreden vonnis, dat het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart 
op grond dat “het gemeentebestuur van Viroinval geen rechtspersoon-
lijkheid heeft, zeker niet wanneer het wordt aangemerkt als zijnde ‘het 
gemeentebestuur van Viroinval, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, in de persoon van de gewestelijk ontvanger’”, 
en niet nagaat of die fout in de vermeldingen in het appelverzoekschrift 
betreffende de identiteit van de gedaagde partij, de belangen schaadde 
van de partij die de exceptie opwierp en of uit de gedingstukken blijkt 
dat het appelverzoekschrift het doel heeft bereikt dat de wet ermee 
beoogt, schendt de voornoemde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Cassatieberoep AR C.12.0627.F 

Middel

Betreffende de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang

De verweerster betoogt dat de beslissing van het bestreden vonnis 
van 13 juni 2012 dat eisers hoger beroep laattijdig is, naar recht verant-
woord is aangezien de betekening van het vonnis van de eerste rechter 
op 18 juni 2009 aan de procureur des Konings, regelmatig is.

Het bestreden vonnis beschouwt die betekening echter als onregel-
matig en, aangezien die overweging niet door het middel wordt bekri-
tiseerd, gaat het Hof zijn bevoegdheid te buiten wanneer het een eigen 
overweging in de plaats stelt.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel

De onregelmatige betekening van een beslissing in eerste aanleg aan 
de procureur des Konings doet de appeltermijn niet ingaan. 

De latere afgifte van een dergelijke betekening aan de degene aan wie 
betekend wordt, maakt die betekening niet regelmatig en doet evenmin 
de appeltermijn ingaan vanaf de datum van die afgifte. 

De toepassing van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, krach-
tens hetwelk de onregelmatigheid van een handeling niet tot nietigheid 
kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het 
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, doet de appeltermijn niet 
ingaan vanaf de datum van de afgifte van de onregelmatige betekenings-
akte aan degene aan wie betekend wordt. 
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Het bestreden vonnis, dat overweegt dat, aangezien de eiser toegeeft 
dat hij de litigieuze betekeningsakte ontvangen heeft van een politie-
agent, “de betekening […] aan het parket het doel heeft bereikt dat de 
wet ermee beoogt, namelijk de afgifte van het afschrift van het vonnis 
[aan de eiser]”, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om het hoger 
beroep dat de eiser meer dan een maand na ontvangst van die akten had 
ingesteld, niet-ontvankelijk te verklaren. 

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen AR nr. C.12.0627.F en nr. C.12.0629.F.
Vernietigt de bestreden vonnissen van 23 maart 2011 en 13 juni 2012.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

de vernietigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaken naar de rechtbank van eerste aanleg te Namen, 

rechtszitting houdend in hoger beroep.

27 september 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Foriers en de heer T’Kint.

N° 489

3o kamer — 30 september 2013
(C.12.0303.F)

1o LevenSonDerHouD. — uITkerIng ToT LevenSonDerHouD. — arTIkeLen 
203, § 1 en 336 van HeT BurgerLIJk weTBoek. — verpLICHTIng voor De ouDerS 
onaFgezIen van enIge vorDerIng In reCHTe.

2o verJarIng. — BurgerLIJke zaken. — TermIJnen (aarD. Duur. aanvang. 
eInDe). — aCHTerSTaLLIge uITkerIngen ToT LevenSonDerHouD. — Duur.

3o reCHTSBegInSeLen (aLgemene). — opTreDen van De HouDer van een 
SuBJeCTIeF reCHT.

1o Het kind wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat kan van degene 
die gedurende het wettelijke tijdvak van de verwekking met zijn moeder 
gemeenschap heeft gehad, een onderhoudsbijdrage vorderen krachtens 
artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek ; die verplichting voor de ouders 
bestaat onafgezien van enige vordering in rechte tot het bekomen van haar 
uitvoering. (Artt. 203, § 1, en 336, BW)

2o Krachtens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, verjaren termijnen van 
achterstallige uitkeringen tot levensonderhoud door verloop van vijf jaren ; 
die bepaling wil meer bepaald de termijnschuldenaar beschermen tegen een 
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blijvende aangroei van zijn schuld en de schuldeiser aanzetten tot zorg-
zaamheid. (Art. 2227, BW)

3o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat een subjectief recht uitdooft 
of in ieder geval niet meer aangevoerd kan worden wanneer het optreden 
van zijn houder objectief onverenigbaar is met dat recht zodat hij het gewet-
tigd vertrouwen van de schuldenaar en van derden beschaamt ; het louter 
niet uitoefenen van een recht gedurende een bepaalde tijd is, op zich, geen 
misbruik van dat recht.

(p. T. r.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 29 februari 2012.

De zaak is bij beschikking van 16 augustus 2013 door de eerste voor-
zitter naar de derde kamer verwezen.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan dat luidt als 
volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 203, 336, 1234 1382, 1383, 2219 en 2277 Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel dat het verzaken aan een recht strikt uitgelegd 

moet worden en slechts afgeleid kan worden uit feiten die niet voor een andere 
interpretatie vatbaar zijn ;

— algemeen rechtsbeginsel dat niemand misbruik mag maken van zijn recht ;
— algemeen rechtsbeginsel dat het scheppen verbiedt van een bedrieglijke 

schijn met een terechte dwaling tot gevolg van een partij of een derde waardoor 
deze schade lijden ;

Bestreden beslissing

Het arrest beslist dat de verweerder voor het kind L. slechts vanaf 1 januari 
2009 een onderhoudsbijdrage van 145 euro per maand moet betalen en verwerpt 
bijgevolg de vordering tot het veroordelen van de verweerder tot het betalen van 
een onderhoudsbijdrage vanaf 1 januari 2006, op grond van de volgende motieven :

 “Wat betreft de terugwerkende kracht
Een vordering tot terugwerkende kracht is weliswaar ontvankelijk voor al 

hetgeen dateert van na de vijfjarige verjaring — en dus vanaf 1 januari 2006, zoals 
gevorderd door de eiseres — maar mag slechts behoedzaam toegestaan worden, 
aangezien de vordering niet omgezet mag worden in een kapitaalschuld door de 
nalatigheid van de alimentatiegerechtigde (…). 

De verweerder moest evenwel weten dat L. zijn zoon was en dat hij moest 
bijdragen tot zijn levensonderhoud. Hij verklaart spontaan deels bijgedragen 
te hebben toen de partijen samenwoonden en ook later toen hij het kind kon 
ontmoeten tot in 2007. Het contact lijkt toen verbroken te zijn.
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De eiseres heeft nooit iets gevraagd en de verweerder ook niet verzocht zijn 
kind te erkennen. Zij heeft eenvoudigweg, zonder voorafgaand bericht, de proce-
dure tot vaststelling van vaderschap ingeleid.

Beide partijen blijken relatief nalatig geweest te zijn en voor de terugwerkende 
kracht zal een tussendatum bepaald worden om de alimentatieplichtige enigs-
zins te sparen aangezien de onderhoudsgerechtigde ook nalatig geweest is en de 
indruk kan hebben gewekt dat zij het kind best wel zelf kon onderhouden.

De bijdragen zullen verschuldigd zijn vanaf 1 januari 2009”.

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

Derde onderdeel

De aansprakelijkheid voor eigen daad, gestoeld op de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, veronderstelt het bestaan van een fout, schade en een 
oorzakelijk verband tussen die fout en die schade.

De fout kan twee vormen aannemen. Ofwel vloeit ze voort uit de schending van 
een wettelijke of verordenende regel, ofwel bestaat ze in het miskennen van een 
norm van goed gedrag dat van een normaal zorgvuldig en voorzichtig persoon kan 
worden verwacht in dezelfde omstandigheden geplaatst en met dezelfde functie of 
bekwaamheidsniveau als de persoon die men aansprakelijk wil stellen.

Uit de bestreden motieven blijkt dat het arrest een deel van de vordering van de 
eiseres verwerpt op grond van de relatieve nalatigheid van de partijen en inzon-
derheid van de eiseres, omdat zij “nooit iets heeft gevraagd en de verweerder ook 
niet heeft verzocht het kind te erkennen. Zij heeft eenvoudigweg, zonder vooraf-
gaand bericht, de procedure tot vaststelling van vaderschap ingeleid”. Het arrest 
voegt er overigens aan toe dat de eiseres “de indruk kan hebben gewekt dat zij 
het kind best wel zelf kon onderhouden”.

Er volgt niet uit deze motieven dat de eiseres een fout zou hebben begaan in 
de zin van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ; een recht gedu-
rende een bepaalde tijd niet uitoefenen, of de verweerder niet vragen of hij het 
kind wilde erkennen of een vordering tot erkenning van de aansprakelijkheid 
instellen zonder voorafgaand bericht, levert geen aquiliaanse fout op daar geen 
van de twee criteria daartoe zijn vervuld. Een bepaalde tijd het recht niet uitoe-
fenen, zodat de eiseres de indruk kan hebben gewekt dat zij het kind best wel zelf 
kon onderhouden, is evenmin een fout.

Het arrest stelt verder ook niet vast dat deze verwijten aan de eiseres, ofwel 
afzonderlijk ofwel in hun geheel, wijzen op een houding die tegengesteld is aan 
de houding van een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon in dezelfde omstan-
digheden geplaatst. Het wijst ook geen schade aan die in oorzakelijk verband zou 
staan met die fout.

Als men ervan uitgaat dat het arrest de vordering voor de periode die aan 
1 januari 2009 voorafgaat, verwerpt op grond van een aquiliaanse fout van de eiseres 
waardoor zij aansprakelijk is en niet langer het recht heeft voor deze periode een 
onderhoudsbijdrage te vorderen voor haar zoon, is het arrest niet wettelijk verant-
woord en schendt het de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Derde onderdeel

1. Luidens artikel 336 Burgerlijk Wetboek, kan het kind wiens afstam-
ming van vaderszijde niet vaststaat, van degene die gedurende het wette-
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lijke tijdvak van de verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft 
gehad, een onderhoudsbijdrage vorderen op grond van artikel 203, § 1.

Artikel 203, § 1, bepaalt dat de ouders naar evenredigheid van hun 
middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de 
gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing 
van hun kinderen en dat, indien de opleiding niet voltooid is, de verplich-
ting doorloopt na de meerderjarigheid van het kind.

Deze verplichting voor de ouders bestaat onafgezien van enige vorde-
ring in rechte tot het verkrijgen van haar uitvoering.

2. Krachtens artikel 2277 Burgerlijk Wetboek, verjaren termijnen van 
uitkeringen tot levensonderhoud door verloop van vijf jaren. Die bepaling 
wil meer bepaald de termijnschuldenaar beschermen tegen een blijvende 
aangroei van zijn schuld en de schuldeiser aanzetten tot zorgzaamheid. 

3. Er bestaat overigens geen algemeen rechtsbeginsel dat een subjec-
tief recht uitdooft of in ieder geval niet meer aangevoerd kan worden 
wanneer het optreden van zijn houder objectief onverenigbaar is met 
dat recht zodat hij het gewettigd vertrouwen van de schuldenaar en van 
derden beschaamt.

Het louter niet-uitoefenen van een recht gedurende een bepaalde tijd 
is, op zich, geen misbruik van dat recht.

4. Het arrest stelt vast dat “een vonnis van 24 december 2010 beslist 
heeft dat L. de zoon was van de verweerder”, dat “de eiseres de verweerder 
op 5 januari 2011 gedagvaard heeft om vanaf 1 januari 2006 een onder-
houdsbijdrage te betalen voor zijn zoon op grond van artikel 336 Burger-
lijk Wetboek” en dat de vordering niet verjaard is voor wat dateert van 
na 1 januari 2006.

Het overweegt dat de verweerder “zeker moest weten dat L. zijn 
zoon was en dat hij moest bijdragen tot zijn levensonderhoud ; (dat) hij 
verklaart spontaan deels bijgedragen te hebben toen de partijen samen-
woonden en ook nog later toen hij het kind kon ontmoeten tot in 2007”.

Het overweegt dat de eiseres “nooit iets gevraagd heeft en de verweerder 
ook niet verzocht het kind te erkennen”, dat “ze eenvoudigweg, zonder 
voorafgaand bericht, de procedure tot vaststelling van vaderschap heeft 
ingeleid” en dat ze “de indruk kan hebben gewekt dat zij het kind best 
wel zelf kon onderhouden”.

5. Het arrest heeft uit deze overwegingen niet kunnen afleiden dat de 
eiseres een foutieve nalatigheid beging waardoor zij het recht verliest de 
veroordeling te vorderen van de verweerder tot betaling van een onder-
houdsbijdrage voor de niet-verjaarde periode tussen 1 januari 2006 en 
31 december 2008.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en behoeven, 
mitsdien, geen onderzoek.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering tot uitke-
ring tot levensonderhoud voor het gemeenschappelijk kind L. van de 
eiseres afwijst voor de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2008 
en 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 Bergen.

30 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Pauwels, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Van 
Ommeslaghe.

N° 490

3o kamer — 30 september 2013
(C.12.0345.F)

1o CaSSaTIe. — vernIeTIgIng. omvang. — BurgerLIJke zaken. — Draag-
wIJDTe.

2o verwIJzIng na CaSSaTIe. — BurgerLIJke zaken. — vernIeTIgIng. 
— omvang. — reCHTer op verwIJzIng. — BevoegDHeID. 

3o verwIJzIng na CaSSaTIe. — BurgerLIJke zaken. — geen anTwoorD 
op ConCLuSIe. — vernIeTIgIng. — omvang. — uITwerkIng. — reCHTen en 
pLICHTen van De reCHTer op verwIJzIng.

1o Hoewel het Hof slechts kennisneemt van de punten van de beslissing die 
in het inleidende verzoekschrift zijn vermeld en de omvang van de vernie-
tiging in de regel beperkt is tot de draagwijdte van het middel waarop deze 
gegrond is, raakt de vernietiging van een punt van het dictum evenwel het 
hele dictum, ongeacht de reden voor die vernietiging  (1). (Artt. 1082, tweede 
lid, 1095 en 1110, Gerechtelijk Wetboek)

2o De rechter op verwijzing mag zich niet beperken tot het herstellen van de 
fout van de rechter wiens beslissing vernietigd werd, maar hij dient in diens 
plaats een volledige beslissing te nemen binnen de mate waarin de zaak bij 
hem aanhangig is. 

3o Wanneer een beslissing vernietigd werd op grond dat de conclusie van de 
eiser niet werd beantwoord, worden de partijen in dezelfde situatie geplaatst 
als die waarin zij zich bevonden voor de rechter die de vernietigde beslissing 
heeft gewezen ; het gerecht mag zich niet beperken tot het beantwoorden 
van de conclusie waarop die beslissing geen acht heeft geslagen en tot de 
nietigverklaring of bevestiging ervan  (2). (Art 1110, Gerechtelijk Wetboek) 

(S. T. ForTIS Bank n.v. e.a.)

  (1)  Zie Cass. 13 januari 2005, AR C.04.0280.F, AC 2005, nr. 22.
  (2)  Zie Cass. 10 april 1981, AC 1980-81, nr. 463.
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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 23 april 2012, op verwijzing gewezen ten gevolge van het 
arrest van het Hof van 11 oktober 2010.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 augustus 
2013 naar de derde kamer verwezen.

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

II. FeITen

Zoals blijkt uit het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, kunnen de feiten en de voorafgaande rechtsple-
ging als volgt worden samengevat : 

De partijen in wier rechten de verweersters treden, hebben de eiseres 
voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gedagvaard om kredieten 
terug te betalen.

Het hof van beroep te Brussel heeft bij arrest van 30 juni 2009 het 
hoofdberoep van de verweersters en het incidenteel beroep van de eiseres 
ontvankelijk verklaard, het hoofdberoep gegrond verklaard, het inci-
denteel beroep verworpen en de eiseres veroordeeld om 215.491,75 euro, 
vermeerderd met de interest en de kosten, aan de verweersters te betalen.

Het Hof heeft bij arrest van 11 oktober 2010 laatstgenoemde beschik-
king vernietigd, op grond dat het verweer van de eiseres waarbij het 
aanrekenen van een betaling van 2.433, 37 euro werd betwist, niet was 
beantwoord. 

Het bestreden arrest dat door de verwijzingsrechter gewezen werd, 
veroordeelt de eiseres om 215.491,75 euro, vermeerderd met de interest 
en de kosten, aan de verweersters te betalen. 

III. CaSSaTIemIDDeL 

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt : 

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1082, 1095 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest dat op tegenspraak uitspraak doet binnen de perken waarin 
de zaak aanhangig is gemaakt, vernietigt het vonnis van de eerste rechter in 
zoverre het uitspraak deed over de vordering tegen de eiseres, opnieuw wijzende, 
veroordeelt het de eiseres om 215.491,75 euro aan de verweersters te betalen, 
vermeerderd met de gerechtelijke interest tegen de jaarlijkse rentevoet van 8,45 
pct. op het bedrag van 197.395,71 euro, vanaf 3 januari 2009 tot de volledige betaling, 
en veroordeelt haar tot de kosten van de beide aanleggen van de verweersters. 

Die beslissing steunt inzonderheid op de volgende gronden :

 “De eiseres heeft een cassatieberoep ingesteld en voerde daarvoor als enig 
motief een gebrek aan motivering aan omdat het [destijds bestreden arrest] haar 
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conclusie niet had beantwoord waarin zij opkwam tegen het toerekenen op het 
belastingkrediet van een betaling van 2.433,37 euro die zij zelf had gedaan, terwijl 
het arrest enkel van het toerekenen van de betalingen van de heer T. gewag 
maakte.

Luidens het arrest op verwijzing heeft het Hof het [destijds bestreden] arrest 
vernietigd ‘in zoverre het de eiseres veroordeelt om 215.494,75 euro, vermeerderd 
met de interest en de kosten, aan de verweersters te betalen’, het arrest bindend 
en tegenstelbaar aan de heer T. verklaard, de kosten aangehouden en de beslis-
sing daaromtrent aan de feitenrechter overgelaten en de aldus beperkte zaak 
verwezen naar het hof van beroep te Bergen. 

Omvang van de cassatie

Na de vernietiging dient de rechter op verwijzing de mate waarin de zaak bij 
hem aanhangig is in verhouding tot de vernietigde beslissing te bepalen.

Het Hof van Cassatie heeft luidens zijn verwijzend arrest het arrest van het 
hof van beroep te Brussel van 30 juni 2009 vernietigd ‘in zoverre het de eiseres 
veroordeelt om 215.491,75 euro, vermeerderd met de interest en de kosten, aan de 
verweersters te betalen’.

De uitgesproken vernietiging is dus gedeeltelijk aangezien de beschikkingen 
van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 30 juni 2009 over de ontvan-
kelijkheid van het hoofdberoep en de ontvankelijkheid en de gegrondheid van 
het incidenteel beroep, die in het cassatieverzoekschrift overigens niet werden 
bestreden, niet vernietigd werden. 

Wanneer het Hof een zaak gedeeltelijk verwijst, dan is het zijn bedoeling dat 
de niet-bestreden of niet-vernietigde beschikkingen van de bestreden beslissing, 
waartegen geen cassatieberoep meer mogelijk is, niet meer voor de rechter op 
verwijzing ter discussie kunnen worden gesteld.

Bijgevolg zijn in dit geval enkel de beschikkingen vernietigd die betrekking 
hebben op de veroordeling van de eiseres tot het betalen van 215.491,75 euro, 
vermeerderd met de interest en op de veroordeling tot de kosten. 

Er moet worden nagegaan of het hof [van beroep op verwijzing] opnieuw mag 
onderzoeken of het betoog van [de eiseres] betreffende drie betalingstoereke-
ningen die de verweersters ten onrechte zouden hebben verricht, gegrond is.

Hoewel het ontegensprekelijk vaststaat dat het hof [van beroep] moet bepalen 
of het toerekenen, door [de verweersters], van een betaling van 2.433,37 euro op 
28 oktober 1997 die de eiseres verricht had op het krediet ‘belastingprovisie’ al 
dan niet correct was, rijst de vraag of het verwijzend arrest ook de twee andere 
betalingstoerekeningen bij dat hof aanhangig heeft gemaakt.

Bij twijfel over de precieze omvang van de vernietiging, moet de rechter op 
verwijzing refereren aan het middel dat het Hof heeft aangenomen, daar de vernie-
tiging steeds beperkt is tot de draagwijdte van de middelen krachtens welke het 
zich heeft uitgesproken. 

Bovendien moet dienaangaande niet alleen rekening worden gehouden met het 
dictum van het cassatiearrest maar tevens met de redenen die de noodzakelijke 
grondslag ervan zijn. 

Er dient evenwel te worden vastgesteld dat het Hof van Cassatie duidelijk 
gezegd heeft dat het middel gegrond was in zoverre het destijds bestreden arrest 
niet had geantwoord op de conclusie van [de eiseres] waarin het toerekenen van 
een betaling van 2.433,37 euro op 28 oktober 1997 werd betwist.

Bovendien moet erop worden gewezen dat de enige grief van het cassatieverzoek-
schrift, ten aanzien van het destijds bestreden arrest, het niet-beantwoorden van 
de conclusie van de eiseres betrof inzake het toerekenen, door de verweersters, van 
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een betaling van de eiseres van 2.433,37 euro op het ‘krediet belastingprovisie’ dat 
de heer T. alleen was aangegaan en waarin de eiseres geen aandeel had. 

Bovendien voegt het cassatieverzoekschrift bij wijze van opmerking eraan toe 
dat ‘De eiseres in haar appelconclusie verschillende middelen heeft aangevoerd 
betreffende het toerekenen van betalingen die zij zelf in 1997 en 1998 of die haar 
echtgenoot sedert mei 2006 heeft gedaan. Het destijds bestreden arrest ontmoet 
het merendeel van die overwegingen. Geen enkele reden van dat arrest beant-
woordt evenwel het middel waarin de eiseres aanvoerde dat de 2.433,37 euro die zij 
op 28 oktober 1997 had betaald als gedeeltelijke terugbetaling van het hypothe-
cair krediet ten onrechte toegerekend was op het krediet belastingprovisie […], 
dat haar echtgenoot alleen was aangegaan en waardoor zij niet gebonden was’.

Uit die overwegingen volgt dat de omvang van de cassatie beperkt is tot de 
beslissingen van het vernietigde arrest die uitspraak doen over het toerekenen 
van de betaling van 2.433,37 euro en bijgevolg, rekening houdend met het antwoord 
op die vraag, tot de tegen die eiseres uitgesproken veroordeling”. 

Grieven

Artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, ingeval cassatie wordt 
uitgesproken met verwijzing, deze plaatsheeft naar het gerecht in hoogste feite-
lijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen 
heeft. Deze wordt voor het aangewezen gerecht aanhangig gemaakt zoals een 
gewone zaak. 

De rechter op verwijzing zal binnen de perken van de cassatie van de zaak 
kennisnemen. 

Hoewel het Hof slechts kennisneemt van de punten van de beslissing die in 
het inleidende verzoekschrift zijn aangegeven, zoals blijkt uit de artikelen 1082 
en 1095 van het Gerechtelijk Wetboek, en de omvang van de cassatie in de regel 
beperkt is tot de draagwijdte van het middel waarop deze gegrond is, laat de 
cassatie van een beschikking van die beslissing niets overeind, ongeacht de reden 
voor die vernietiging. 

Daaruit volgt dat de rechter op verwijzing zich niet mag beperken tot het 
herstellen van de fout van de rechter wiens beslissing vernietigd werd, maar in 
diens plaats een volledige beslissing dient te nemen binnen de mate waarin de 
zaak bij hem aanhangig is. 

Wanneer een beslissing vernietigd is op grond dat de conclusie van de eiser 
niet werd beantwoord, worden de partijen bijgevolg opnieuw in dezelfde situ-
atie geplaats als waarin zij zich bevonden voor de rechter die de achteraf vernie-
tigde beslissing heeft gewezen ; het gerecht op verwijzing mag zich bijgevolg niet 
beperken tot het beantwoorden van de conclusie waarop die beslissing geen acht 
heeft geslagen en tot het al dan niet bevestigen ervan.

Te dezen heeft het Hof bij arrest van 11 oktober 2010 het arrest van het hof van 
beroep te Brussel van 30 juni 2009 vernietigd, in zoverre het de eiseres veroordeeld 
had om 215.491,75 euro, vermeerderd met de interest en de kosten, aan de verweer-
sters te betalen, en de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen 
verwezen. 

Het Hof deed met dat arrest uitspraak over het enige middel dat opkwam tegen 
de beslissing van het hof van beroep te Brussel om de eiseres te veroordelen tot 
betaling van het voornoemde bedrag van 215.491,75 euro, vermeerderd met de inte-
rest, en dat een gebrek aan motivering aanvoerde. 

Het middel kwam meer bepaald op tegen de overwegingen onder het opschrift 
“toewijzing van de door de heer T. gedane betalingen”. 

De eiseres betoogde in haar cassatieberoep met name dat zij in haar conclusie 
opkwam tegen de wijze waarop de verweersters de drie betalingen die zij in 1997 
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en 1998 had gedaan, hebben toegerekend en, waar het meer in het bijzonder de 
betaling van 2.433,37 euro betrof die zij in 1997 had gedaan, verweet zij het hof 
van beroep te Brussel met geen enkele reden de conclusie te hebben beantwoord 
inzake het toerekenen door de verweersters van dat bedrag op het “krediet belas-
tingprovisie” dat de heer T. was aangegaan. 

Het Hof heeft dat middel aangenomen wegens een gebrek aan motivering.
De motivering is een vormvereiste zodat de vernietiging van het arrest zich 

noodzakelijk uitstrekt tot de volledige beschikking waarop dat gebrek aan moti-
vering betrekking had, te weten de veroordeling van de eiseres tot het betalen 
van de hoofdsom van 215.491,75 euro, zoals het Hof trouwens expliciet beklem-
toond had in het dictum van het arrest van 11 oktober 2011, zodat de partijen vóór 
de rechter op verwijzing in dezelfde situatie werden geplaatst als waarin zij zich 
bevonden voordat het hof van beroep te Brussel de eiseres had veroordeeld tot 
het betalen van de bovenvermelde hoofdsom, aangezien de cassatie niets overeind 
laat van de vernietigde beschikking.

De rechter op verwijzing mocht zich bijgevolg niet beperken tot het onder-
zoeken van de gegrondheid van het middel inzake het toerekenen van de 2.433,37 
euro alleen, maar diende tevens de gegrondheid te onderzoeken van de andere 
verweermiddelen die de eiseres had aangevoerd betreffende de hoofdsom die de 
verweersters van haar vorderden, en inzonderheid met betrekking tot het toere-
kenen van de bedragen van 1.082,28 euro (43.659 frank) en 6.352,54 euro (256.961 
frank) op de hoofdsom van 215.491,75 euro. 

Het bestreden arrest dat oordeelt “dat de omvang van de cassatie beperkt is 
tot de beslissingen van het vernietigde arrest die uitspraak doen over het toere-
kenen van de betaling van 2.433,37 euro en bijgevolg, rekening gehouden met het 
antwoord op die vraag, tot de tegen de eiseres uitgesproken veroordeling”, en 
derhalve oordeelt dat het de appelconclusie na cassatie van de eiseres niet hoeft 
te beantwoorden in zoverre zij daarin met name de bestemming betwistte die de 
verweersters hadden gegeven aan twee andere betalingen die zij had gedaan en die 
volgens haar moesten worden toegerekend op de door de verweersters gevorderde 
hoofdsom, terwijl het arrest van het hof van beroep te Brussel van 30 juni 2009 
bij het arrest van het Hof van 11 oktober 2010 vernietigd werd “in zoverre het de 
eiseres veroordeelt om 215.491,75 euro, vermeerderd met de interest en de kosten, 
aan de verweersters te betalen”, en zulks wegens een gebrek aan motivering, 
waardoor die cassatie niets overeind laat van de beschikking, miskent derhalve 
de omvang van de vernietiging die werd uitgesproken door het voornoemde arrest 
van 11 oktober 2010 en bijgevolg van zijn saisine (schending van de artikelen 1082, 
1095 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek). 

Iv. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel

Hoewel het Hof slechts kennis neemt van de punten van de beslissing 
die in het inleidende verzoekschrift zijn aangegeven en de omvang van 
de cassatie in de regel beperkt is tot de draagwijdte van het middel dat 
eraan ten grondslag ligt, raakt de cassatie van een punt van het dictum 
evenwel het hele punt, ongeacht de reden voor die vernietiging. 

Daaruit volgt dat de rechter op verwijzing zich niet mag beperken tot 
het herstellen van de fout van de rechter wiens beslissing vernietigd 
werd, maar hij in diens plaats een volledige beslissing dient te nemen in 
de mate waarin de zaak bij hem aanhangig is. 
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Wanneer een beslissing vernietigd is op grond dat de conclusie van 
de eiser niet werd beantwoord, worden de partijen bijgevolg opnieuw in 
dezelfde situatie geplaats als waarin zij zich bevonden voor de rechter 
wiens beslissing werd vernietigd. Het gerecht op verwijzing mag zich 
bijgevolg niet beperken tot het beantwoorden van het verweer waarop die 
beslissing geen acht heeft geslagen en het al dan niet te bevestigen ervan.

Het arrest van het hof van beroep te Brussel van 30 juni 2009 had de 
eiseres veroordeeld om 215.491,75 euro, vermeerderd met de interest en 
de kosten, aan de verweersters te betalen. 

Het Hof heeft bij arrest van 11 oktober 2010 laatstgenoemde beschik-
king vernietigd, op grond dat de conclusie van de eiseres, waarin de 
toerekening van een betaling van 2.433, 37 euro ter discussie stond, niet 
was beantwoord. 

Het vernietigde arrest had een veroordeling uitgesproken tot betaling 
van een totaal bedrag van 215.491,75 euro met interest, waarbij het niet 
mogelijk is de gevolgen nader te preciseren die de onwettigheid die tot 
cassatie heeft geleid op die beslissing heeft, zodat die cassatie noodza-
kelijkerwijs de volledige bestreden beschikking betrof, hetgeen het Hof 
in het dictum van zijn arrest duidelijk heeft gesteld. 

Het hof van beroep op verwijzing diende dus uitspraak te doen over de 
bedragen die de eiseres aan de verweersters verschuldigd was. 

De verweersters hebben in hun conclusie voor dat gerecht op verwij-
zing gevorderd om de eiseres te veroordelen tot het betalen van 215.491,75 
euro, vermeerderd met interest en de kosten ; de eiseres betwistte niet 
enkel de toerekening van de betaling van 2.433,37 euro maar ook nog 
andere posten van de schuld. 

Het bestreden arrest oordeelt dat “de omvang van de cassatie beperkt 
is tot de beslissingen van het vernietigde arrest die uitspraak doen over 
de toerekening van de betaling van 2.433,37 euro en bijgevolg, rekening 
houdend met het antwoord op die vraag, tot de tegen die eiseres uitge-
sproken veroordeling”, en veroordeelt de eiseres, na enkel die toereke-
ning en niet alle betwistingen van de eiseres te hebben onderzocht, om 
aan de verweersters het bedrag van 215.491,75 euro, vermeerderd met de 
interest, te betalen. 

Door aldus uitspraak te doen, schendt het bestreden arrest artikel 1110 
Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt om 

aan de verweersters het bedrag te betalen van 215.491,75 euro, vermeer-
derd met interest, en uitspraak doet over de kosten van de partijen in 
het cassatiegeding.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

30 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : 
mevr. Vanlersberghe en mevr. Heenen.

N° 491

3o kamer — 30 september 2013
(S.12.0142.F)

1o arBeIDSovereenkomST. — aLgemeen. — opeenvoLgenDe arBeIDS-
overeenkomSTen van BepaaLDe Duur. — arBeIDSovereenkomST van onBe-
paaLDe Duur. — BewIJS van HeT TegenDeeL.

2o CaSSaTIemIDDeLen. — BurgerLIJke zaken. — vereISTe vermeL-
DIngen. — aangevoCHTen reDenen. — TegenSTrIJDIgHeID. — arTIkeL 149 van 
De gronDweT. — mIDDeL DaT een uITLeggIng van De weT veronDerSTeLT. — 
mIDDeL DaT geen verBanD HouDT meT De aangevoerDe regeL. — gevoLg. — 
onTvankeLIJkHeID . 

3o arBeIDSovereenkomST. — aLgemeen. — arBeIDSovereenkomST van 
BepaaLDe Duur. — geen vernIeuwIng BIJ vervaLDaTum. — gevoLg.

1o De rechter die oordeelt dat het aangevoerde belang van de werknemer het 
sluiten van twee opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur niet 
rechtvaardigt omdat dat element laat vermoeden dat het bedrijf de wette-
lijke bepalingen wil omzeilen en het beginsel van de werkzekerheid dat de 
wet nastreeft in gevaar wil brengen, verantwoordt naar recht zijn beslis-
sing om de verschillende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur aan te 
merken als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. (Art. 10, eerste 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

2o De door het middel aangevoerde tegenstrijdigheid die de uitlegging veron-
derstelt van de wettelijke bepalingen die het arrest toepast, staat niet gelijk 
met het ontbreken van motieven en heeft geen betrekking op het vormvoor-
schrift van artikel 149 van de Grondwet  (1). (Art. 149, Grondwet)

3o Het arrest dat oordeelt dat het niet vernieuwen van de laatste overeen-
komst van bepaalde duur op de vervaldatum een onregelmatige beëindiging 
vormt van de overeenkomst die aangemerkt is als arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur, verantwoordt naar recht zijn beslissing om de werkgever 
te veroordelen om aan de werknemer een opzeggingsvergoeding te betalen. 
(Art. 39, § 1, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(kInepoLIS mega n.v. T. a)

  (1)  Cass. 13 oktober 2008, AR S.08.0017.F, AC 2008, nr. 543.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLegIng voor HeT HoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 30 juli 2012 van het 
arbeidshof te Brussel.

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

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift, waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BeSLISSIng van HeT HoF

Beoordeling

Eerste middel 

Luidens artikel 10, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, worden de 
partijen, wanneer zij verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkom-
sten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onder-
breking is, toe te schrijven aan de werknemer, verondersteld een over-
eenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de 
werkgever het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd 
waren wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen.

Op grond van de overweging dat “het voordeel dat aan de verweerder 
is toegekend, namelijk jaarlijks over een lange vakantieperiode tussen 
einde juni en begin oktober te kunnen beschikken, verklaart in elk 
geval niet dat in de loop van het academiejaar twee overeenkomsten van 
opeenvolgende duur (en zonder onderbreking ditmaal) gesloten zijn : van 
1 oktober tot eind februari en vervolgens van 1 maart tot eind juni. Dat 
laat vermoeden dat het bedrijf de wettelijke bepalingen wil omzeilen 
en het beginsel van de werkzekerheid dat de wet nastreeft in gevaar wil 
brengen”, beantwoordt het arrest de conclusie van de eiseres door ze 
tegen te spreken, en die betoogde dat er tussen elke overeenkomst een 
onderbreking was van ten minste drie maanden die overeenstemde met 
de schoolvakanties en dat de overeenkomsten niet op elkaar volgden, en 
verantwoordt het zijn beslissing naar recht om de verschillende overeen-
komsten van bepaalde duur aan te merken als een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het onderzoek van de in het onderdeel gelaakte tegenspraak veronder-
stelt een uitlegging van de wettelijke bepalingen die het arrest toepast. 

Die grief staat niet gelijk met het ontbreken van motieven en heeft 
geen betrekking op het vormvoorschrift van artikel 149 Grondwet. 

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
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N° 491 - 30.9.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1993

Tweede onderdeel

Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dan is, krachtens 
artikel 39, § 1, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, de partij die de 
overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming 
van de opzeggingstermijn gehouden de andere partij een vergoeding te 
betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de 
duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van 
die termijn.

Het arrest dat oordeelt dat het niet vernieuwen op de vervaldatum van 
de laatste overeenkomst van bepaalde duur een onregelmatige beëindi-
ging vormt van de overeenkomst die aangemerkt is als arbeidsovereen-
komst van onbepaalde duur, verantwoordt naar recht zijn beslissing om 
de eiseres te veroordelen tot het betalen van een opzeggingsvergoeding. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

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

30 september 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer 
Verbist.
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Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. — 
Bestuurder of zaakvoerder. 
— Niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing.  1723

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Onopzettelijk doden. — 
Beroepsfout waarbij schade 
is veroorzaakt. — Algemeen 
gedrag binnen de beroeps-
groep. — Gevolg. — Recht-
vaardigingsgrond. 1707

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Nala-
tigheid. Onvoorzichtigheid. 
— Onvoorzichtigheid. — On-
opzettelijk doden. — Dienst 
voor Geboorte en Kinder-
welzijn. — Ontbreken van 
een voor de veiligheid van 
kinderen in opvangvoorzie-
ningen noodzakelijke richt-
lijn. — Niet-naleven van de 
algemene voorzichtigheids-
plicht. — Begrip. 1707

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Oorzaak. — Be-
grip. Beoordeling door de 
rechter. — Oorzakelijk ver-
band. — Bewijslast.  1905

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Be-
grip. Vormen. — Begrip. — 
Verlies van een kans. 
— Vergoedbaarheid. 1905

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Inte-
rest. — Artikel 1154 van het 
burgerlijk wetboek. — Ka-
pitalisatie. — Anatocisme. 
— Schadevergoeding wegens 
onrechtmatige daad.  1721

Afstamming. — Vaststelling 
van afstamming. — Betwis-
ting van het vermoeden 
van vaderschap. — Belang 
van het kind. — Marginale 
inaanmerkingneming. — 
Verenigbaarheid met arti-

kel 22bis, vierde lid, van de 
Grondwet. 1965

Anatocisme. — Interest. — Ar-
tikel 1154 van het burgerlijk 
wetboek. — Kapitalisatie. 
— Toepassingsgebied. — 
Compensatoire interest. — 
Schadevergoeding wegens 
onrechtmatige daad.  1721

Arbeidsovereenkomst. — Al-
gemeen. — Arbeidsovereen-
komst van bepaalde duur. 
— Geen vernieuwing bij ver-
valdatum. — Gevolg. 1991

Arbeidsovereenkomst. — Al-
gemeen. — Opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur. — Arbeids-
overeenkomst van onbe-
paalde duur. — Bewijs van 
het tegendeel. 1991

Arbeidsovereenkomst. — Aller-
lei. — Collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 32bis. 
— Richtlijn 2001/23/EG van 
de Raad van 12 maart 2001. 
— Overgang van onderne-
mingen krachtens overeen-
komst. — Overgang bij twee 
opeenvolgende overeenkom-
sten. — Overeenkomsten ge-
sloten tussen de vervreem-
der en de verkrijger met 
een andere zelfde persoon. 
— Uitwerkingen.  1827

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Eenzijdige wijziging. — 
Essentieel element. — Uit-
werking. 1835

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Eenzijdige wijziging. — 
Functie. — Essentieel ele-
ment. — Begrip. — Bepa-
ling.  1835

Bescherming van de maatschap-
pij. — Internering. — Wet Eu-
ropees Aanhoudingsbevel. 
— Artikel 37, § 1. — Speciali-
teitsbeginsel. — Uitvoering 
van een eerder opgelegde in-

terneringsmaatregel. — Re-
denen. 1850

Bescherming van de maatschap-
pij. — Terbeschikkingstel-
ling van de regering. — Ter-
beschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
— Beslissing. — Tijdstip. — 
Geen beslissing voor het 
verstrijken van de effectieve 
hoofdstraf. — Gevolg.  1851

Bescherming van de maatschap-
pij. — Terbeschikkingstelling 
van de regering. — Terbe-
schikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
— Procedure. — Termijn ad-
vies. — Aard. 1851

Bescherming van de maatschap-
pij. — Terbeschikkingstelling 
van de regering. — Terbe-
schikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
— Termijn beslissing. — 
Veroordeling met uitstel 
van de tenuitvoerlegging. — 
Gevolg. 1852

Betichting van valsheid. — 
Verzoek tot betichting van 
valsheid. — Discretionaire 
bevoegdheid van de rechter 
om de vordering meteen aan 
te nemen of te verwerpen. — 
Toepassingsgebied. 1860

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Bewijslast. Beoordelings-
vrijheid. — Bewijslast. — 
Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Oorzaak. 
— Oorzakelijk verband. 1905

Bewijs. — Strafzaken. — Aller-
lei. — Gebruik van informa-
tie als loutere inlichtingen. 
— Inlichtingen waarvan 
niet concreet verduidelijkt 
wordt hoe ze werden verkre-
gen. — Voorwaarde. 1766

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelingsvrij-
heid. — Bewijslast. — Ge-

INHOUDSOPGAVE
(Pagina’s 1687 tot 1993)
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bruik van informatie als 
loutere inlichtingen. — In-
lichtingen waarvan niet 
concreet verduidelijkt 
wordt hoe ze werden ver-
kregen. — Verplichting de 
aanvoering dat inlichtingen 
op onregelmatige wijze wer-
den verkregen aannemelijk 
te maken. — Recht op een 
eerlijk proces. — Recht op 
wapengelijkheid. — Recht 
op tegenspraak. — Bestaan-
baarheid. 1767

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelingsvrij-
heid. — Bewijswaarde. — 
Beoordeling door de rechter. 
— Voorwaarden.  1842

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
schriften. — Bewijswaarde. 
— Bewijswaarde tot bewijs 
van het tegendeel. — Weg-
verkeer. — Wegverkeers-
wet. — Artikel 59, § 4. — 
Toestellen gebruikt voor 
ademtest en ademanalyse. 
— Vaststelling van de bij-
zondere gebruiksmodalitei-
ten. — Koninklijk besluit 
van 21 april 2007. — Bijlage. 
— Artikel 3.17. — Werkings-
voorwaarden van het toe-
stel. — Draagwijdte. 1772

Borgtocht. — Huishuur. — 
Huur van korte duur. — 
Verlenging. — Uitwerking. 
— Borg. — Omvang. 1810

Cassatie. — bevoegdheid van 
het hof. — Algemeen. — Cas-
satiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Bekritiseerd 
beschikkend gedeelte. — 
Nietbekritiseerde reden. — 
Vordering van de verweer-
der tot vervanging door 
een andere reden die het 
beschikkend gedeelte naar 
recht verantwoordt. 1975

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Burgerlijke zaken. 
— Draagwijdte. 1985

Cassatie. — Vorderingen tot 
vernietiging. Cassatieberoep 
in het belang van de wet. — 
Terbeschikkingstelling van 
de strafuitvoeringsrecht-
bank. — Termijn beslis-

sing. — Cassatieberoep van 
het openbaar ministerie bij 
de strafuitvoeringsrecht-
bank. — Niet-regelmatige 
betekening. — Niet-ontvan-
kelijkheid van het cassatie-
beroep. — Vordering tot ver-
nietiging ter terechtzitting 
door de procureur-generaal. 
— Artikel 442 Sv.  1852

Cassatie. — Vorderingen tot 
vernietiging. Cassatieberoep 
in het belang van de wet. — 
Terbeschikkingstelling van 
de strafuitvoeringsrecht-
bank. — Termijn beslis-
sing. — Cassatieberoep van 
het openbaar ministerie bij 
de strafuitvoeringsrecht-
bank. — Niet-regelmatige 
betekening. — Niet-ontvan-
kelijkheid van het cassa-
tieberoep. — Vordering tot 
vernietiging ter terechtzit-
ting door de procureur-ge-
neraal. — Gevolg. 1852

Cassatieberoep. — Belasting-
zaken. — Vormen. — Vorm 
van het cassatieberoep en 
vermeldingen. — Onderte-
kening door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie. — 
Verplichting. — Afwijking. 
— Fiscaal geschil. — Be-
grip. 1898

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Beslissingen vat-
baar voor cassatieberoep. — 
Allerlei. — Continuïteit van 
de onderneming. — Schulde-
naar. — Opschorting. — Ver-
lenging. — Beslissing. 1742

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Beslissingen vat-
baar voor cassatieberoep. — 
Beslissingen uit hun aard 
niet vatbaar voor cassatie-
beroep. — Akkoordvonnis. — 
Begrip. — Grenzen. — Over-
eenkomst door de rechter 
gewijzigd. — Gevolg. 1760

Cassatieberoep. — Burger-
lijke zaken. — Beslissingen 
vatbaar voor cassatiebe-
roep. — Gemis aan belang of 
bestaansreden. — Gemis aan 
belang. — Middel van niet-
ontvankelijkheid. — Middel 
dat geen verband houdt met 

het dictum betreffende de 
tweede verweerder. 1794

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Vormen. — Vorm 
en termijn voor memories 
en stukken. — Memorie als 
faxbericht overgelegd bin-
nen de wettelijke termijn. 
— Verstrijken van de wet-
telijke termijn. — Onderte-
kening op de rechtszitting. 
— Ontvankelijkheid van de 
memorie. 1924

Cassatiemiddelen. — Burgerlijke 
zaken. — Belang. — Bekriti-
seerd beschikkend gedeelte. 
— Niet-bekritiseerde reden. 
— Vordering van de verweer-
der tot vervanging door een 
andere reden die het beschik-
kend gedeelte naar recht ver-
antwoordt. 1975

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Vereiste ver-
meldingen. — Aangevochten 
redenen. — Tegenstrijdig-
heid. — Artikel 149 van de 
Grondwet. — Middel dat een 
uitlegging van de wet veron-
derstelt. — Middel dat geen 
verband houdt met de aan-
gevoerde regel. — Gevolg. — 
Ontvankelijkheid .  1991

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Nieuw middel. — Niet 
voor het hof van beroep op-
geworpen nietigheden die in 
eerste aanleg zijn gepleegd. 
— Gevolg. 1843

Collectieve arbeidsovereen-
komst. — Collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 
32bis. — Richtlijn 2001/23/EG 
van de Raad van 12 maart 
2001. — Overgang van on-
dernemingen krachtens 
overeenkomst. — Opeen-
volgende overeenkomsten 
–Overeenkomsten gesloten 
tussen de vervreemder en 
de verkrijger met een an-
dere zelfde persoon. — Uit-
werkingen.  1827

Continuiteit van de onderne-
ming. — Schuldenaar. — Op-
schorting. — Verzoek tot 
verlenging. — Beslissing. — 
Cassatieberoep.  1742
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Continuiteit van de onderne-
ming. — Schuldenaar. — 
Opschorting. — Verzoek 
tot verlenging. — Oproe-
ping.  1742

Cooperatieve vennootschap. — 
Vordering tot ontbinding. 
— Titularis van het vorde-
ringsrecht. 1908

Derdenverzet. — Misdrijf. — 
Beslissing tot teruggave. 
— Derde die zich benadeeld 
acht. — Beoordeling door de 
rechter. — Criteria. 1687

Derdenverzet. — Misdrijf. — 
Teruggave. — Doel. — Maat-
regelen noodzakelijk om de 
gevolgen van het misdrijf 
teniet te doen. — Beoorde-
ling. 1687

Dwangsom. — Veroordeling 
bij verstek. — Geen dwang-
som. — Rechter op ver-
zet die veroordeelt tot een 
dwangsom. — Toestand van 
de betrokkene. 1696

Eigendom. — Onroerend eigen-
domsrecht dat niet samen-
valt met de eigendom van de 
grond. — Voorwerp. — Ge-
bouwen, werken en beplan-
tingen. — Begrip. 1802

Eigendom. — Onroerend eigen-
domsrecht dat niet samen-
valt met de eigendom van de 
grond. — Voorwerp. 1802

Energie. — Nutsleidingen. 
— Verplaatsing. — Open-
baar domein. — Voormalig 
staatsspoorwegnet. — Over-
dracht aan de NMBS Hol-
ding. — Gevolg. 1949

Energie. — Openbaar domein. 
— Nutsleidingen. — Ver-
plaatsing. — Kosten. — Ten 
laste van de nutsbedrijven. 
— Voorwaarden.  1961

Erfdienstbaarheid. — Uitweg. 
— Ingeslotenheid. — Split-
sing van een erf. — Gedoog-
zaamheid. — Gevolg.  1963

Europees aanhoudingsbevel. 
— Wet Europees Aanhou-
dingsbevel. — Artikel 37, 
§ 1. — Specialiteitsbeginsel. 
— Uitvoering van een eer-

der opgelegde internerings-
maatregel. — Redenen. 1850

Europese unie. — Allerlei. 
— Overgang van onderne-
mingen krachtens over-
eenkomst. — Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad van 
12 maart 2001. — Collec-
tieve arbeidsovereenkomst 
nr. 32bis. — Uitlegging. — 
Rechtsmacht van de rech-
ter. 1827

Europese unie. — Verdragsbe-
palingen. — Allerlei. — Eu-
ropees verdrag betreffende 
het Internationaal vervoer 
van gevaarlijke goederen 
over de weg -. — K.B. 28 juni 
2009. — Wet 21 juni 1985. — 
Gebrek aan geschikt brand-
blusapparaat. — Straf-
baarstelling. — Wettelijke 
grondslag.  1762

Europese unie. — Verdragsbe-
palingen. — Allerlei. — Eu-
ropees verdrag betreffende 
het Internationaal vervoer 
van gevaarlijke goederen 
over de weg. — K.B. 28 juni 
2009. — Uitrusting van de 
transporteenheid. — Ge-
schikt brandblusapparaat. 
— Begrip. 1762

Europese unie. — Verdragsbe-
palingen. — Allerlei. — Eu-
ropees verdrag betreffende 
het Internationaal vervoer 
van gevaarlijke goederen 
over de weg. — K.B. 28 juni 
2009. — Uitrusting van de 
transporteenheid. — Ver-
plichting van de vervoerder. 
— Verplichting erop toe te 
zien dat de voorgeschreven 
uitrusting aan boord is. — 
Draagwijdte.  1762

Europese unie. — Verdrags-
bepalingen. — Allerlei. 
— Landbouw. — Akker-
bouwgewassen. — Premies. 
— Steunaanvraag. — Opzet-
telijke onregelmatigheid. 
— Sanctie. — Weigering van 
het steunbedrag. — Omvang. 
— Prejudicieel geschil.  1953

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Allerlei. — Continu-

iteit van de ondernemingen. 
— Reorganisatieplan. — Ge-
wone schuldeiser in de op-
schorting. — Akkoord. — 
Vorm. 1757

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Allerlei. — Continu-
iteit van de ondernemingen. 
— Schuldeiser –Gewone 
schuldvordering in de op-
schorting. — Betwisting. — 
Onthouding. — Gevolg. 1758

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Allerlei. — Verschoon-
baarheid. — Echtgenoot. — 
Toepassing. 1753

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Gerechtelijk akkoord. — 
Continuïteit van de onder-
neming. — Schuldenaar. — 
opschorting. — verzoek tot 
verlenging. — Beslissing. — 
Cassatieberoep.  1742

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gerechtelijk ak-
koord. — Continuïteit van 
de onderneming. — Schulde-
naar. — Opschorting. — Ver-
zoek tot verlenging. — Op-
roeping.  1742

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gevolgen (personen, 
goederen, verbintenissen). 
— Schuldenaar. — Faillis-
sement. — Schuldeiser. — 
Individuele schade. — Vor-
dering in rechte. — Tegen 
derde.  1723

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gevolgen (personen, 
goederen, verbintenissen). — 
Faillissement. — Schuldei-
ser. — Dividend. — Onzeker-
heid. — Individuele schade. 
— Aanspraak jegens een 
derde.  1723

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Rechtspleging. — Fail-
lissement. — Curator. —  
Algemene opdracht. 1723
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Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Rechtspleging. — Faillisse-
ment. — Vordering in rechte. 
— Vordering van de curator. 
— Draagwijdte.  1723

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Rechtspleging. — 
Faillissement. — Vordering 
in rechte. — Vordering van 
de curator. — Voorwerp. — 
Gemeenschappelijke rech-
ten van alle schuldeisers. — 
Begrip. 1723

Gemeente-, provincie en plaat-
selijke belastingen. — Ge-
meentebelastingen. — Belas-
ting op hotels. — Verboden 
gelijkaardige belasting. — 
Begrip. 1900

Gemeente-, provincie-, en plaat-
selijke belastingen. — Ge-
meentebelasting. — Verbod 
tot belastingheffing. — Ge-
lijkaardige belasting als de 
inkomstenbelastingen. — 
Belasting op het in huur ge-
ven van kamers. 1883

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — In hoger 
beroep opgelegd stadionver-
bod. — Vonnis. — Beteke-
ning. — Kosten. — Schuld-
plichtige. 1896

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure vóór de 
feitenrechter. — Veroorde-
ling ten gronde. — Gevolg. 
— Verplichting van de rech-
ter. — Draagwijdte.  1810

Grondwet –grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 149. — Onderzoeksge-
recht. — Vreemdelingen. 
— Maatregel van vrijheids-
beroving. — Handhaving. — 
Toepassing.  1857

Grondwettelijk hof. — Afstam-
ming. — Vaststelling van 
afstamming. — Betwisting 
van het vermoeden van va-
derschap. — Belang van het 
kind. — Marginale inaanmer-
kingneming. — Verenigbaar-
heid met artikel 22bis, vierde 
lid, van de Grondwet. 1965

Grondwettelijk hof. — Preju-
dicieel geschil. — Gemengd 
vonnis. — Aan het Grond-
wettelijk Hof gestelde pre-
judiciële vraag. — Defini-
tieve uitlegging van een 
wetsbepaling. — Tot de de-
finitieve beslissing beperkt 
beroep. — Ontvankelijkheid 
van het hoger beroep. 1910

Herhaling. — Beslissing die de 
omstandigheid van herhaling 
verantwoordt. — Aanvang. — 
Collectief misdrijf. — Feiten 
gedeeltelijk gepleegd na de 
datum waarop de beslissing 
kracht van gewijsde kreeg. 
— Gevolg. 1712

Herhaling. — Strafbare feiten 
op verschillende tijdstippen 
gepleegd. — Eenheid van 
opzet. — Gerechtelijk ante-
cedent in het tijdsinterval 
tussen de strafbare feiten. 
— Gevolg. 1712

Herziening. — Algemeen. — 
Reden. — Nieuw feit. — 
Voorwaarde. — Intrekking 
van de beschuldigingen door 
de slachtoffers. 1779

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en so-
cial zaken inbegrepen). — Al-
lerlei. — Gemengd vonnis. 
— Aan het Grondwettelijk 
Hof gestelde prejudiciële 
vraag. — Definitieve uitleg-
ging van een wetsbepaling. 
— Tot de definitieve beslis-
sing beperkt beroep. — Ont-
vankelijkheid van het hoger 
beroep. 1910

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en social 
zaken inbegrepen). — Be-
slissing en partijen. — Ak-
koordvonnis. — Begrip. — 
Grenzen. — Overeenkomst 
door de rechter gewijzigd. 
— Gevolg. 1760

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en social 
zaken inbegrepen). — Princi-
paal beroep. Vorm. Termijn. 
Onsplitsbaar geschil. — Ter-
mijn. — Onregelmatige be-
tekening van een akte van 
hoger beroep aan het parket. 

— Latere afgifte aan degene 
aan wie betekend wordt. — 
Akte van hoger beroep. — 
Toepassing van artikel 867 
Gerechtelijk Wetboek. — 
Ontvankelijkheid. 1975

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en social 
zaken inbegrepen). — Princi-
paal beroep. Vorm. Termijn. 
Onsplitsbaar geschil. — Ter-
mijn. — Onregelmatige be-
tekening van een akte van 
hoger beroep aan het par-
ket. — Latere afgifte aan 
degene aan wie betekend 
wordt. — Akte van hoger be-
roep. — Uitwerking. — Ont-
vankelijkheid. 1975

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en social 
zaken inbegrepen). — Princi-
paal beroep. Vorm. Termijn. 
Onsplitsbaar geschil. — 
Vorm. — Fout in de vermel-
dingen over de identiteit van 
de gedaagde. — Geen dwa-
ling omtrent zijn persoon. — 
Ontvankelijkheid. 1975

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. Bevoegd-
heid van de rechter. — Bur-
gerlijke rechtsvordering 
van een burgerlijke partij 
tegen de beklaagde en diens 
verzekeraar burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid. — 
Hoger beroep alleen van de 
verzekeraar van de burger-
rechtelijke aansprakelijk-
heid van de beklaagde. — 
Gevolg. 1840

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Allerlei. — Ste-
denbouw. — Herstelvorde-
ring. — Beslissing waarbij 
de behandeling afhankelijk 
wordt gemaakt van de be-
slechting door de Raad van 
State van een geschil be-
treffende een regularisatie-
vergunning. — Aard. — Ge-
volg. 1699

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Beslissingen of 
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maatregelen van inwendige 
aard. — Begrip. — Uitstel 
bevolen voor de burgerlijke 
belangen. 1920

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen in-
begrepen). — Burgerlijke 
rechtsvordering (bijzondere 
regels). — Vrijsprekend 
vonnis. — Vonnis houdt 
de uitspraak aan over de 
ontvankelijkheid en de ge-
grondheid van de burger-
lijke rechtsvordering. — 
Burgerlijke partij. — Hoger 
beroep. — Ontvankelijk-
heid. 1920

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. Bevoegd-
heid van de rechter. — Bur-
gerlijke partij. — Hoger 
beroep tegen vrijspraak be-
klaagde. — Gevolgen.  1848

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Rechtspleging in ho-
ger beroep. — Eenparigheid. 
— Stedenbouw. — Geen her-
stelmaatregel bevolen door 
de eerste rechter. — Her-
stelmaatregel bevolen in 
hoger beroep. 1695

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging in 
hoger beroep. — Evocatie. 
— Verplichting.  1699

Huisvesting. — Vlaamse Woon-
code. — Herstelvordering. — 
Doel. — Gevolg. 1692

Huisvesting. — Vlaamse 
Wooncode. — Herstelvorde-
ring. — Inleiding bij toepas-
sing van artikel 4, tweede 
en derde lid, V.T.Sv. — Ge-
volg. — Beoordeling van een 
nog bij de strafrechter aan-
hangige vordering. — Ver-
plichting. 1692

Huisvesting. — Vlaamse 
Wooncode. — Herstelvorde-
ring. — Wijze van inleiding. 
— Artikel 4, tweede en derde 
lid, V.T.Sv. — Toepasselijk-
heid. 1692

Huisvesting. — Vlaamse 
Wooncode. — Wooninspec-
teur. — Herstelvordering. — 
Begrip. — Aard. — Bestaan. 
— Duur. — Verplichting van 
de rechter.  1692

Huur van goederen. — Alge-
meen. — Voor verhuring vat-
bare zaken. — Cliënteel. 1866

Huur van goederen. — Huis-
huur. — Einde (Opzegging. 
Verlenging. Enz.). — Huur 
van korte duur. — Ver-
lenging. — Uitwerking. — 
Borg. — Omvang.  1810

Huwelijksvermogensstelsels. 
— Algemeen. — Echtge-
noot. — Eigen vermogen. 
— Eigen woning. — Inspan-
ningen. — Meerwaarde. 
— Vergoeding aan het ge-
meenschappelijk vermo-
gen. — Voorwaarde.  1731

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Aanslag 
van ambtswege en forfai-
taire aanslag. — Aanslag 
van ambtswege. — Bewijs-
middelen. — Feitelijke ver-
moedens. 1869

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Allerlei. 
— Vernietigde aanslag. — 
Hertaxatie. — Voorwaar-
den.  1877

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Bewijs-
voering. — Vermoedens. 
— Aangifte m.b.t. vorige 
aanslagjaren. 1869

Inkomstenbelastingen. — Ven-
nootschapsbelasting. — Vast-
stelling van het belastbaar 
netto-inkomen. — Vorige 
beroepsverliezen. — Aftrek-
verbod artikel 207, derde lid, 
WIB92. — Draagwijdte. 1872

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Bedrijfsvoorheffing. — 
Niet-doorstorting. — Aan-
sprakelijke bestuurders of 
zaakvoerders. — Onrecht-
matige daad.  1723

Interesten. — Algemeen. — Ar-
tikel 1154 van het burgerlijk 

wetboek. — kapitalisatie. — 
Anatocisme. — Toepassings-
gebied. — Compensatoire 
interest. — Schadevergoe-
ding wegens onrechtmatige 
daad.  1721

Interesten. — Moratoire inte-
resten. — Natuurbehoud. — 
Duingebied. — Bescherming. 
— Bouwverbod. — Schade-
vergoeding. — Verbintenis 
Tot Betaling. — Aard. — Ge-
volg.  1928

Internationale verdragen. — 
Europese Unie. — ADR-
Verdrag. — Vervoer van ge-
vaarlijke stoffen via de weg 
of per spoor. — K.B. 28 juni 
2009. — Uitrusting van de 
transporteenheid. — Ge-
schikt brandblusapparaat. 
— Begrip. 1762

Internationale verdragen. — 
Europese Unie. — ADR-
Verdrag. — Vervoer van ge-
vaarlijke stoffen via de weg 
of per spoor. — K.B. 28 juni 
2009. — Uitrusting van de 
transporteenheid. — Ver-
plichting van de vervoerder. 
— Verplichting erop toe te 
zien dat de voorgeschreven 
uitrusting aan boord is. — 
Draagwijdte.  1762

Internationale verdragen. — 
Europese Unie. — ADR-
Verdrag. — Vervoer van ge-
vaarlijke stoffen via de weg 
of per spoor. — K.B. 28 juni 
2009. — Wet 21 juni 1985. — 
Gebrek aan geschikt brand-
blusapparaat. — Straf-
baarstelling. — Wettelijke 
grondslag.  1762

Jacht. — Klacht. — Vorm. 1860

Jeugdbescherming. — Hulpver-
lening aan jongeren. — Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. 
— Tussenkomst van de jeugd-
rechtbank. — -Afdwingbare 
pedagogische hulpmaatrege-
len. — Jeugdrechtbank die 
uitspraak moet doen over de 
maatregel, de verlenging, op-
heffing of vervanging ervan. 
— Vrijwillige tussenkomst 
van een persoon met wie de 
jongere een verwantschaps-
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band heeft. — Ontvankelijk-
heid. 1715

Koop. — Koopovereenkomst 
van onroerend goed. — 
Overeenkomst door misdrijf 
verkregen. — Vestiging van 
hypothecaire rechten ten 
voordele van derden te goe-
der trouw na de verkoop. — 
Teruggave uitgesproken 
door de strafrechter. — 
Grens. 1687

Levensonderhoud. — Onder-
houdsgerechtigde. — Vorde-
ringsrecht. — Aard. 1892

Levensonderhoud. — Uitkering 
tot levensonderhoud. — Ar-
tikelen 203, § 1 en 336 van 
het Burgerlijk Wetboek. — 
Verplichting voor de ouders 
onafgezien van enige vorde-
ring in rechte. 1981

Milieurecht. — Natuurbe-
houd. — Duingebied. — Be-
scherming. — Bouwverbod. 
— Schadevergoeding. — 
Verbintenis Tot Betaling. 
— Aard. — Gevolg. — Inte-
resten.  1928

Milieurecht. — Natuurbe-
houd. — Duingebied. — Be-
scherming. — Bouwverbod. 
— Schadevergoeding. — 
Waardevermindering. — Be-
rekening.  1928

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. Eenheid van opzet. — 
Eenheid van opzet. — Straf-
bare feiten op verschillende 
tijdstippen gepleegd. — Ge-
rechtelijk antecedent in 
het tijdsinterval tussen de 
strafbare feiten. — Herha-
ling. — Gevolg. 1712

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. — Eenheid van opzet. 
— Valsheid en gebruik van 
valse stukken. — Moreel 
bestanddeel. — Bedrieglijk 
opzet. — Begrippen.  1842

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. — Eenheid van op-
zet. — Valsheid en gebruik 
van valse stukken. — Mo-

reel bestanddeel. — Voor-
waarde.  1842

Misdrijf. — Allerlei. — Be-
slissing tot teruggave. 
— Derdenverzet. — Beoor-
deling door de rechter. — 
Criteria. 1687

Misdrijf. — Allerlei. — Koop-
overeenkomst van onroe-
rend goed. — Overeenkomst 
door misdrijf verkregen. 
— Vestiging van hypothe-
caire rechten ten voordele 
van derden te goeder trouw 
na de verkoop. — Teruggave 
uitgesproken door de straf-
rechter. — Grens. 1687

Misdrijf. — Allerlei. — Over-
eenkomst door misdrijf 
verkregen. — Teruggave. — 
Toepassing. 1687

Misdrijf. — Allerlei. — Te-
ruggave. — Aard. — Ge-
volg. 1687

Misdrijf. — Allerlei. — Te-
ruggave. — Begrip. — 
Doel. 1687

Misdrijf. — Allerlei. — Terug-
gave. — Doel. — Maatre-
gelen noodzakelijk om de 
gevolgen van het misdrijf 
teniet te doen. — Beoorde-
ling.  1687

Misdrijf. — Allerlei. — Terug-
gave. — Doel. — Maatre-
gelen noodzakelijk om de 
gevolgen van het misdrijf 
teniet te doen. — Derdenver-
zet. — Beoordeling. 1687

Misdrijf. — Rechtvaardiging en 
verschoning. — Rechtvaar-
diging. — Onopzettelijk do-
den. — Beroepsfout waarbij 
schade is veroorzaakt. — 
Algemeen gedrag binnen de 
beroepsgroep. — Aansprake-
lijkheid. — Gevolg. 1707

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Valsheid en 
gebruik van valse stukken. 
— Bedrieglijk opzet. — Be-
oordeling door de rechter. — 
Wijze. 1842

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Mis-

drijf. — Teruggave. — Der-
denverzet. — Maatregelen 
noodzakelijk om de gevol-
gen van het misdrijf teniet 
te doen. 1687

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Mis-
drijf. — Teruggave. — Maat-
regelen noodzakelijk om de 
gevolgen van het misdrijf 
teniet te doen. 1687

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Ste-
denbouw. — Instandhouding 
van inbreuken. — Handeling 
deels gelegen in ruimtelijk 
kwetsbaar gebied. — Han-
deling deels gelegen in een 
ander gebied. — Hande-
ling gelegen in ruimtelijk 
kwetsbaar gebied en han-
deling gelegen in een ander 
gebied die één geheel vormt. 
— Gedeeltelijke inwilliging 
van de herstelvordering. — 
Herstel van de door het mis-
drijf veroorzaakte onwet-
tige toestand. 1695

Onderzoek in strafzaken. — Be-
eindiging van het gerechte-
lijk onderzoek. — Regeling 
van de rechtspleging. — Be-
standdelen van het misdrijf 
lijken niet verenigd. — Ver-
wijzing naar de correctio-
nele rechtbank. — Wettig-
heid. 1926

Onderzoek in strafzaken. — 
Klacht. — Vorm. 1860

Onderzoek in strafzaken. — 
Regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Toezicht. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Onregelma-
tige handeling. — Nietigheid. 
— Gevolg. — Daaropvol-
gende handelingen. — Regel-
matigheid. — Onaantastbare 
beoordeling. 1783

Onderzoek in strafzaken. — 
Regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Toezicht. 
— Kamer van inbeschul-
digingstelling. — Onregel-
matige proceshandelingen. 
— Bevoegdheid tot nietig-
verklaring. — Toepassings-
gebied. 1783
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Onderzoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Toezicht op de regelma-
tigheid van de rechtspleging. 
— Onregelmatige handeling. 
— Nietigheid. — Gevolg. — 
Daaropvolgende handelingen. 
— Regelmatigheid. — Onaan-
tastbare beoordeling. 1783

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Toezicht op 
de regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Onregel-
matige proceshandelingen. 
— Bevoegdheid tot nietig-
verklaring. — Toepassings-
gebied. 1783

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Bestanddelen van het 
misdrijf lijken niet ver-
enigd. — Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank. — 
Wettigheid. 1926

Onderzoeksgerechten. — 
Vreemdelingen. — Maatre-
gel tot verwijdering van het 
grondgebied. — Maatregel 
van vrijheidsberoving. — 
Beroep bij de rechterlijke 
macht. — Voorwerp van het 
toezicht. 1786

Onderzoeksgerechten. — 
Vreemdelingen. — Maatre-
gel van vrijheidsberoving. — 
Handhaving. — Beslissing. 
— Artikel 149 Gw (1994). — 
Toepassing.  1857

Onderzoeksgerechten. — 
Vreemdelingen. — Maatre-
gel van vrijheidsberoving. — 
Handhaving. — Beslissing. 
— Toegang tot het adminis-
tratief dossier. — Raadple-
ging. — Wijze. 1858

Onderzoeksgerechten. — Vreem-
delingen. — Maatregel van 
vrijheidsberoving. — Hand-
having. — Redenen van de 
beslissing. — Omkleding van 
de redenen. — Recht van ver-
dediging. — Wijze. 1858

Onderzoeksrechter. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Verslag in de raadkamer 
— Onpartijdigheidsplicht. 
— Verzoek tot wraking. — 

Gewettigde verdenking. — 
Voorwaarden. 1718

Onverdeeldheid. — Vrijwillige 
mede-eigendom in hoofd-
zaak. — Verdeling. — Toe-
passelijk recht. 1890

Openbaar domein. — Nutslei-
dingen. — Verplaatsing. — 
Kosten. — Ten laste van de 
nutsbedrijven. — Voorwaar-
den.  1961

Openbaar domein. — Voorma-
lig staatsspoorwegnet. — 
Overdracht aan de NMBS 
Holding. — Gevolg. — Nuts-
leidingen. — Verplaatsing. 
— Kosten. 1949

Openbaar vervoer. — Spoor-
wegen. — Voormalig staats-
spoorwegnet. — Openbaar 
domein. — Overdracht aan 
de NMBS Holding. — Gevolg. 
— Nutsleidingen. — Ver-
plaatsing. — Kosten.  1949

Overeenkomst. — Allerlei. — 
Overeenkomst door misdrijf 
verkregen. — Teruggave. — 
Toepassing. 1687

Prejudicieel geschil. — Eu-
ropese unie. — Landbouw. 
— Akkerbouwgewassen. — 
Premies. — Steunaanvraag. 
— Opzettelijke onregelma-
tigheid. — Sanctie. — Wei-
gering van het steunbedrag. 
— Omvang.  1953

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Gemengd 
vonnis. — Aan het Grond-
wettelijk Hof gestelde pre-
judiciële vraag. — Defini-
tieve uitlegging van een 
wetsbepaling. — Tot de de-
finitieve beslissing beperkt 
beroep. — Ontvankelijkheid 
van het hoger beroep. 1910

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Hof van 
Cassatie. — Verplichting 
een vraag te stellen. — 
Voorwaarden. 1898

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Artikel 747, 
§§ 1 en 2 van het Gerechte-
lijk Wetboek. — Procedu-
rekalender. — Laatste con-

clusie. — Nieuwe vordering. 
— Loyale handelwijze. — 
Sanctie. — Weren van con-
clusie. — Rechtsmacht van 
de rechter.  1820

Recht van verdediging. — 
Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid van de rechter. 
— Ambtshalve vervangen 
middel. — Ambtshalve aan-
gevoerd rechtsmiddel. — 
Voorwaarden. 1972

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Continu-
iteit van de onderneming. 
— Schuldenaar. — Opschor-
ting. — Verzoek tot verlen-
ging. — Oproeping. 1742

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Gerechte-
lijk recht. — Rechtspleging. 
— Opdracht van de rech-
ter. — Ambtshalve aanvul-
len van redenen. — Draag-
wijdte.  1736

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Gebruik van 
informatie als loutere in-
lichtingen. — Inlichtin-
gen waarvan niet concreet 
verduidelijkt wordt hoe ze 
werden verkregen. — Voor-
waarde. 1766

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Onderzoeks-
gerecht. — Vreemdelingen. 
— Maatregel van vrijheids-
beroving. — Handhaving. — 
Redenen van de beslissing. 
— Omkleding van de rede-
nen. — Wijze. 1858

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Verplichting de 
aanvoering dat inlichtingen 
op onregelmatige wijze wer-
den verkregen aannemelijk 
te maken. — Bestaanbaar-
heid. 1767

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Arti-
kel 747, §§ 1 en 2 van het Ge-
rechtelijk Wetboek. — Pro-
cedurekalender. — Laatste 
conclusie. — Nieuwe vorde-
ring. — Recht van verdedi-
ging. — Loyale handelwijze. 
— Sanctie. — Weren van 
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conclusie. — Rechtsmacht 
van de rechter.  1820

Rechtbanken. — Burgerlijke za-
ken. — Algemeen. — Opdracht 
van de rechter. — Ambtshalve 
aanvullen van redenen. — 
Draagwijdte. 1736

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Over-
gang van ondernemingen 
krachtens overeenkomst. — 
Collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 32bis. — Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad van 
12 maart 2001. — Uitlegging. 
— Rechtsmacht van de rech-
ter. 1827

Rechten van de mens. — In-
ternationaal verdrag burger-
rechten en politieke rechten. 
— Artikel 14. — Artikel 
14.5. — Recht op uitspraak 
in twee instanties. — Draag-
wijdte.  1699

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijk pro-
ces. — Gebruik van informa-
tie als loutere inlichtingen. 
— Inlichtingen waarvan 
niet concreet verduidelijkt 
wordt hoe ze werden verkre-
gen. — Voorwaarde. 1766

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Recht 
op een eerlijk proces. — Ver-
plichting de aanvoering dat 
inlichtingen op onregelma-
tige wijze werden verkregen 
aannemelijk te maken. — 
Bestaanbaarheid. 1766

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Recht 
op wapengelijkheid. — Ver-
plichting de aanvoering dat 
inlichtingen op onregelma-
tige wijze werden verkregen 
aannemelijk te maken. — 
Bestaanbaarheid. 1766

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — Om-
vang. — Draagwijdte.  1847

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Recht op tegenspraak. — 
Verplichting de aanvoering 
dat inlichtingen op onregel-
matige wijze werden verkre-
gen aannemelijk te maken. 
— Bestaanbaarheid. 1767

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Stedenbouw. — Herstel-
vordering. — Vaststelling 
van de overschrijding van 
de redelijke termijn. — Pas-
send rechtsherstel. — Be-
oordeling door de rechter. 
— Toepassing. 1700

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 13. — Stedenbouw. — Her-
stelvordering. — Vaststelling 
van de overschrijding van de 
redelijke termijn. — Passend 
rechtsherstel. — Beoorde-
ling door de rechter. — Toe-
passing. 1700

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Stedenbouw. — Herstel-
vordering. — Vaststelling 
van de overschrijding van 
de redelijke termijn. — Mil-
dering van de herstelmaat-
regel. — Grenzen. 1700

Rechterlijke organisatie. — 
Strafzaken. — Beslissing om 
de verklaringen in het pro-
ces-verbaal van de rechts-
zitting te doen optekenen. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. 1718

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid van de rechter. 
— Ambtshalve vervangen 
middel. — Ambtshalve aan-
gevoerd rechtsmiddel. — 
Voorwaarden. 1972

Rechtsbeginselen (algemene). — 
Optreden van de houder van 
een subjectief recht. 1981

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — Ap-
pelrechter. — Verwijzing 
naar de beslissing van de 

eerste rechter. — Gevolg. — 
Redengeving. 1863

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Burgerlijke zaken (handels-
zaken en sociale zaken in-
begrepen). — Opdracht van 
de rechter. — Ambtshalve 
aanvullen van redenen. — 
Draagwijdte. 1737

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerecht Vreemdelingen. 
— Maatregel van vrijheids-
beroving. — Handhaving. — 
Redenen van de beslissing. 
— Omkleding van de rede-
nen. — Recht van verdedi-
ging. — Wijze. 1858

Schip. Scheepvaart. — Goede-
renvervoer. — Zeevervoer. 
— Cognossement. — Be-
voegdheidsbeding. — Derde-
houder. 1790

Slagen en verwondingen. Do-
den. — Onopzettelijk toe-
brengen van verwondingen en 
onopzettelijk doden. — Be-
roepsfout waarbij schade is 
veroorzaakt. — Algemeen 
gedrag binnen de beroeps-
groep. — Aansprakelijk-
heid. — Gevolg. — Recht-
vaardigingsgrond. 1707

Slagen en verwondingen. Do-
den. — Onopzettelijk toebren-
gen van verwondingen en on-
opzettelijk doden. — Dienst 
voor Geboorte en Kinder-
welzijn. — Ontbreken van 
een voor de veiligheid van 
kinderen in opvangvoorzie-
ningen noodzakelijke richt-
lijn. — Niet-naleven van de 
algemene voorzichtigheids-
plicht. — Begrip. 1707

Stedenbouw. — Bouwvergun-
ning. — Natuurbehoud. — 
Duingebied. — Bescherming. 
— Bouwverbod. — Schade-
vergoeding. — Verbintenis 
tot betaling. — Aard. — Ge-
volg. — Interesten.  1928

Stedenbouw. — Bouwvergun-
ning. — Natuurbehoud. 
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— Duingebied. — Bescher-
ming. — Bouwverbod. 
— Schadevergoeding. — 
Waardevermindering. — 
Berekening.  1928

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. — 
Geen herstelmaatregel be-
volen door de eerste rechter. 
— Herstelmaatregel bevolen 
in hoger beroep. — Eenpa-
righeid. 1695

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. — 
Herstelvordering daterend 
van vóór de regularisatie-
vergunning. — Regularisa-
tievergunning onder voor-
waarden. — Gevolg. 1700

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. — 
Herstelvordering. — Beslis-
sing waarbij de behandeling 
afhankelijk wordt gemaakt 
van de beslechting door de 
Raad van State van een ge-
schil betreffende een regula-
risatievergunning. — Aard. 
— Gevolg. 1700

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. — 
Herstelvordering. — Grond-
slag. — Vaststelling van de 
overschrijding van de rede-
lijke termijn. — Mildering 
van de herstelmaatregel. — 
Grenzen. 1700

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstelvordering. — Vast-
stelling van de overschrijding 
van de redelijke termijn. — 
Passend rechtsherstel. — Be-
oordeling door de rechter. — 
Toepassing. 1700

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstelvordering. — Ver-
plichting tot het bevelen 
van een herstelmaatregel. 
— Regularisatievergun-

ning. — Voorwaarden. — Op-
dracht van de rechter. 1700

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Instandhouding van in-
breuken. — Handeling deels 
gelegen in ruimtelijk kwets-
baar gebied. — Handeling 
deels gelegen in een ander 
gebied. — Handeling gele-
gen in ruimtelijk kwetsbaar 
gebied en handeling gelegen 
in een ander gebied die één 
geheel vormt. — Gedeel-
telijke inwilliging van de 
herstelvordering. — Herstel 
van de door het misdrijf 
veroorzaakte onwettige toe-
stand. — Beoordeling door 
de rechter. 1695

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Beta-
ling van een meerwaarde. — In-
standhouding van inbreuken. 
— Handeling deels gelegen in 
ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
— Handeling deels gelegen in 
een ander gebied. — Inwilli-
ging van de herstelvordering 
door de strafrechter. — Om-
vang. — Handeling gelegen in 
ruimtelijk kwetsbaar gebied 
en handeling gelegen in een 
ander gebied die één geheel 
vormt. — Inwilliging van de 
herstelvordering voor het ge-
heel. — Voorwaarde. 1695

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. — 
Wallonië. — Landbouwzone. 
— Toegelaten bouwwerken. 
— Woning van de exploitan-
ten. — Begrip. 1710

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — 
Schuldigverklaring en ver-
oordeling van de dader aan 
witwasmisdrijven. — Be-
wijs. — Voorwaarden. 1842

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — 
Wettigheid. — Gebrek aan 
keuringsbewijs. — Straf-
baarstelling. — Artikel 4 
Wet 21 juni 1985. — Veroor-
deling tot geldboete en ver-
vangend rijverbod. — Arti-

kel 69bis Wegverkeerswet. 
— Toepasselijkheid. 1770

Straf. — Andere straffen. — 
Bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen ver-
mogensvoordeel. — Door de 
rechter uitgesproken ver-
beurdverklaring. — Voor-
waarde. — Schriftelijke 
vordering van het openbaar 
ministerie. 1776

Straf. — Andere straffen. — 
Bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen ver-
mogensvoordeel. — Raming. 
— Onaantastbare beoorde-
ling door de feitenrechter. 
— Grens. — Schriftelijke 
vordering van het openbaar 
ministerie. — Eerbiediging 
van het beginsel van tegen-
spraak. 1776

Straf. — Vrijheidsstraffen. — 
Gevangenisstraf met uit-
stel. — Herroeping. — Dag-
vaarding tot herroeping. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. — Vervanging van de 
gevangenisstraf door een 
werkstraf. 1778

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Ter-
beschikkingstelling. — Be-
slissing. — Tijdstip. — Geen 
beslissing voor het verstrij-
ken van de effectieve hoofd-
straf. — Gevolg.  1851

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Ter-
beschikkingstelling. — Pro-
cedure. — Termijn advies. 
— Aard.  1851

Strafuitvoering. — Straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Terbeschikkingstelling. 
— Termijn beslissing. — 
Veroordeling met uitstel 
van de tenuitvoerlegging. — 
Gevolg. 1852

Tussenkomst. — Strafzaken. — 
Jeugdbescherming. — Hulp-
verlening aan jongeren. 
— Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. — Tussenkomst 
van de jeugdrechtbank. — 
Afdwingbare pedagogische 
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hulpmaatregelen. — Jeugd-
rechtbank die uitspraak 
moet doen over de maatre-
gel, de verlenging, ophef-
fing of vervanging ervan. 
— Vrijwillige tussenkomst 
van een persoon met wie de 
jongere een verwantschaps-
band heeft. — Ontvanke-
lijkheid. 1716

Tussenkomst. — Strafzaken. — 
Vrijwillige of gedwongen tus-
senkomst. — Ontvankelijk-
heid. — Voorwaarden. 1715

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Door de wet be-
schermd geschrift. — Juri-
dische draagwijdte van het 
geschrift. — Geschrift dat 
rechtsverhoudingen tus-
sen contractpartijen vast-
stelt. 1912

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Moreel bestand-
deel. — Bedrieglijk opzet. — 
Begrippen. 1842

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Moreel bestand-
deel. — Voorwaarde. 1842

Vennootschappen. — Alge-
meen. Gemeenschappelijke 
regels. — Rechtsvorderingen 
en verjaring. — Termijnen. 
— Artikel 198, § 1, vierde 
streepje, Vennootschappen-
wet. 1789

Vennootschappen. — Aller-
lei. — Aanstelling van een 
voorlopig bewindvoerder. — 
Rechtsmiddelen. — Vorde-
ring. — Titularis.  1720

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Alge-
meen. — Aansprakelijkheid 
bestuurders of zaakvoerders. 
— Niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing. 1723

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Coöpe-
ratieve vennootschappen. 
— Vordering tot ontbinding. 
— Titularis van het vorde-
ringsrecht.  1908

Verjaring. — Burgerlijke zaken. 
— Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde). — Aan-

vang. — Vennootschappen. 
— Rechtsvorderingen. 1789

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Achterstallige uitkeringen 
tot levensonderhoud. — 
Duur. 1981

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Duur. — Geneeskundige 
verstrekkingen, diensten en 
goederen. — Rechtsvorde-
ring van de verzorgingsin-
stelling. — Patiënt. — Be-
grip. 1792

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Duur. — Geneeskundige 
verstrekkingen, diensten 
en goederen. — Rechtsvor-
dering van de verzorgings-
instelling. — Patiënt. — 
Betalingsverbintenis van 
het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. — 
Gevolg. 1792

Veroordeling met uitstel en 
opschorting van de veroorde-
ling. — Probatie uitstel. — 
Terbeschikkingstelling van 
de strafuitvoeringsrecht-
bank. — Termijn beslissing. 
— Veroordeling met uitstel 
van de tenuitvoerlegging. — 
Gevolg. 1852

Veroordeling met uitstel en op-
schorting van de veroordeling. 
— Probatie uitstel. — Her-
roeping. — Dagvaarding tot 
herroeping. — Bevoegdheid 
van de rechter. — Vervan-
ging van de gevangenisstraf 
door een werkstraf. 1778

Vervoer. — Goederenvervoer. — 
Allerlei. — ADR-Verdrag. — 
Vervoer van gevaarlijke stof-
fen via de weg of per spoor. 
— K.B. 28 juni 2009. — Uit-
rusting van de transporteen-
heid. — Geschikt brandblus-
apparaat. — Begrip. 1762

Vervoer. — Goederenvervoer. 
— Allerlei. — ADR-Verdrag. 
— Vervoer van gevaarlijke 
stoffen via de weg of per 

spoor. — K.B. 28 juni 2009. 
— Uitrusting van de trans-
porteenheid. — Verplich-
ting van de vervoerder. 
— Verplichting erop toe te 
zien dat de voorgeschreven 
uitrusting aan boord is. — 
Draagwijdte.  1762

Vervoer. — Goederenvervoer. — 
Allerlei. — ADR-Verdrag. — 
Vervoer van gevaarlijke stof-
fen via de weg of per spoor. 
— K.B. 28 juni 2009. — Wet 
21 juni 1985. — Gebrek aan 
geschikt brandblusapparaat. 
— Strafbaarstelling. — Wet-
telijke grondslag.  1762

Vervoer. — Goederenvervoer. — 
Rivier- en zeevervoer. — Zee-
vervoer. — Cognossement. 
— Bevoegdheidsbeding. — 
Derde-houder. 1790

Verwijzing na cassatie. — 
Burgerlijke zaken. — Geen 
antwoord op conclusie. — 
Vernietiging. — Omvang. — 
Uitwerking. — Rechten en 
plichten van de rechter op 
verwijzing. 1985

Verwijzing na cassatie. — Bur-
gerlijke zaken. — Vernieti-
ging. — Omvang. — Rechter 
op verwijzing. — Bevoegd-
heid.  1985

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Privéle-
ven. — Begrip. 1744

Verzekering. — WAM-verze-
kering. — Europese Unie. 
— Schadegeval op Belgisch 
grondgebied. — Voertuig 
dat gewoonlijk is gestald op 
het grondgebied van een van 
de in artikel 2, tweede lid, 
van het koninklijk besluit 
13 februari 1991 vermelde 
Staten. — Afwijking door 
een van die Staten van de 
verplichting tot verzekering 
van de burgerlijke aanspra-
kelijkheid. — Verplichting 
van het Belgisch bureau van 
de autoverzekeraars. 1794

Verzet. — Strafzaken. — 
Voorwerp. 1712
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Vonissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Allerlei. 
— Akkoordvonnis. — Be-
grip. — Grenzen. — Over-
eenkomst door de rechter 
gewijzigd. — Gevolg. 1760

Vonissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Allerlei. — 
Gemengd vonnis. — Aan het 
Grondwettelijk Hof gestelde 
prejudiciële vraag. — Defi-
nitieve uitlegging van een 
wetsbepaling. — Tot de de-
finitieve beslissing beperkt 
beroep. — Ontvankelijkheid 
van het hoger beroep. 1910

Vonissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Algemeen. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. — Ambtshalve vervan-
gen middel. — Ambtshalve 
aangevoerd rechtsmiddel. — 
Voorwaarden. 1972

Vonissen en arresten. — Straf-
zaken. — Algemeen. — Be-
slissingen of maatregelen 
van inwendige aard. — Ar-
tikel 1046 Ger.W. — Draag-
wijdte. — Grens.  1699

Voorrecht van rechtsmacht. — 
Instellen van de strafvorde-
ring bij het bevoegde von-
nisgerecht. — Bevoegdheid 
van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep. 1912

Voorrecht van rechtsmacht. — 
Vervolging van een rechter 
wegens een misdaad. — Ver-
zachtende omstandigheden 
in de rechtstreekse dag-
vaarding van de procureur-
generaal bij het hof van be-
roep. — Toepassing. 1912

Vordering in rechte. — Burger-
lijke zaken. — Faillissement. 
— Vordering van de curator. 
— Draagwijdte.  1723

Vordering in rechte. — Bur-
gerlijke zaken. — Partij die 
vergoeding vordert van in-
dividuele schade. — Aard. — 
Gevolg.  1723

Vordering in rechte. — Ven-
nootschap. — Aanstelling 
van een voorlopig bewind-
voerder. — Rechtsmiddelen. 
— Titularis.  1720

Vreemdelingen. — Maatregel 
tot verlenging. — Beroep. — 
Wachttijd. 1864

Vreemdelingen. — Maatregel 
tot verwijdering van het 
grondgebied. — Maatregel 
van vrijheidsberoving. — 
Beroep bij de rechterlijke 
macht. — Onderzoeksge-
rechten. — Voorwerp van 
het toezicht. 1786

Vreemdelingen. — Maatregel 
tot verwijdering van het 
grondgebied. — Maatregel 
van vrijheidsberoving. — 
Voorwaarden. — Artikel 27, 
§ 3, eerste lid, Vreemdelin-
genwet. — Draagwijdte. 1786

Vreemdelingen. — Maatregel 
van vrijheidsberoving. — 
Handhaving. — Beslissing. 
— Artikel 149 Gw (1994). — 
Toepassing.  1858

Vreemdelingen. — Onder-
zoeksgerecht. — Maatregel 
van vrijheidsberoving. — 
Handhaving. — Beslissing. 
— Toegang tot het adminis-
tratief dossier. — Raadple-
ging. — Wijze. 1858

Vreemdelingen. — Onderzoeks-
gerecht. — Maatregel van 
vrijheidsberoving. — Hand-
having. — Redenen van de 
beslissing. — Omkleding van 
de redenen. — Recht van ver-
dediging. — Wijze. 1858

Wegen. — Rijksweg. — Ge-
westweg. — Provincieweg. 
— Gemeenteweg. — Spoor-
weg. — Bovengrondse krui-
sing. — Bestemming. — Ge-
volg.  1950

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 34. — Alcoholin-
toxicatie. — Controleproce-
dure. — Geldigheid. — Voor-
waarde. — Bestuurder heeft 
zijn daden bestendig onder 
controle. — Gevolg. — Staat 
van dronkenschap. 1922

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 35. — Staat van dron-
kenschap. — Begrip. 1922

Wegverkeer. — Wegverkeerswet. 
— Wetsbepalingen. — Arti-
kel 35. — Staat van dronken-
schap. — Controleprocedure 
van de alcoholintoxicatie. — 
Geldigheid. — Voorwaarde. — 
Bestuurder heeft zijn daden 
bestendig onder controle. — 
Gevolg. 1922

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 59. — Artikel 59, 
§ 4. — Toestellen gebruikt 
voor ademtest en ademana-
lyse. — Vaststelling van de 
bijzondere gebruiksmodali-
teiten. — Koninklijk besluit 
van 21 april 2007. — Bijlage. 
— Artikel 3.17. — Werkings-
voorwaarden van het toe-
stel. — Draagwijdte. 1772

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 62. — Materiële 
bewijsmiddelen opgeleverd 
door automatisch wer-
kende toestellen. — Bij-
zondere wettelijke bewijs-
waarde. — Voorwaarde. 
— Aanwezigheid in het dos-
sier van het goedkeurings-
certificaat. 1773

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 62. — Materiële 
bewijsmiddelen opgeleverd 
door automatisch werkende 
toestellen. — Goedkeuring 
van het toestel. — Vaststel-
ling door de verbalisant. 
— Bijzondere wettelijke be-
wijswaarde. 1773

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 69. — Artikel 69bis. 
— Gebrek aan keuringsbe-
wijs. — Strafbaarstelling. — 
Artikel 4 Wet 21 juni 1985. — 
Veroordeling tot geldboete 
en vervangend rijverbod. — 
Wettigheid. 1770

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 63. — Voorwaarde 
om tot een bloedproef over 
te gaan. — Gevallen. — Arti-
kel 63, § 1, 4o, Wegverkeers-
wet. 1918
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Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Uitlegging. 
— Overgang van onderne-
mingen krachtens over-
eenkomst. — Collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 
32bis. — Richtlijn 2001/23/EG 
van de Raad van 12 maart 
2001. — Rechtsmacht van de 
rechter. 1827

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking 

in de tijd en in de ruimte. — 
Werking in de tijd. — Over-
eenkomst. — Nieuwe wet. 
— Toepassing. — Draag-
wijdte. 1820

Wraking. — Strafzaken. — 
Onderzoeksrechter. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Verslag in de raadkamer 
— Onpartijdigheidsplicht. 
— Gewettigde verdenking. 
— Voorwaarden. 1718

Ziekte- en invaliditeitsver-
zekering. — Algemeen. — 
Schadeloosstelling naar 
gemeenrecht. — Verlies 
van een kans. — Gedekte 
schade. 1905

Ziekte- en invaliditeitsver-
zekering. — Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. — 
Uitkeringen. — Gedekte 
schade. 1905
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