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N° 651

3o kamer — 2 december 2013
(S.12.0043.F)

mINDerVaLIDeN. — TegemoeTkomINgeN. — INTegraTIeTegemoeTkomINg. 
— geDeeLTeLIjk geVrIjwaarDe INkomeNs. — BesLIssINg. — UITwerkINg. — 
amBTshaLVe herzIeNINg. — BesLIssINg. — UITwerkINg.

De bedragen tot beloop waarvan sommige gedeelten van de inkomens 
worden vrijgesteld voor de berekening van de integratietegemoetkoming, 
zijn de bedragen die gelden op de datum van uitwerking van de beslissing 
tot ambtshalve herziening, namelijk de eerste dag van de maand volgend 
op de kennisgeving van de beslissing tot ambtshalve herziening en niet 
het bedrag bij de aanvang van de procedure van de ambtshalve herzie-
ning. (Art. 9ter, § 7, tweede lid, KB van 6 juli 1987 ; art.23, § 1bis, 3o, KB 
van 22 mei 2003)

(BeLgIsche sTaaT, mINIsTer VaN socIaLe zakeN,  
DIeNsT TegemoeTkomINgeN aaN persoNeN meT eeN haNDIcap T. B.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 9 januari 2012 van 
het arbeidshof te Luik.

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

II. cassaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift, waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan :

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 9ter, § 7, tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming 
en de integratietegemoetkoming zijn de bedragen, waarvan bepaalde 
gedeelten van het overeenkomstig de artikelen 8 en 9 bepaalde inkomen 
worden vrijgesteld voor de berekening van de integratietegemoetko-
ming, de bedragen die gelden op de eerste dag van de maand volgend op 
de ambtshalve herziening.

Artikel 23, § 1bis, 3o, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betref-
fende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoet-
komingen aan personen met een handicap, bepaalt dat er ambtshalve 

ARREST-2013-12.indb   2607 09/09/14   17:28



2608 ARRESTEN VAN CASSATIE 2.12.13 - N° 652

wordt overgegaan tot een herziening van het recht op de integratie-
tegemoetkoming vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste 
beslissing waarbij een dergelijke tegemoetkoming werd toegekend. 

In dat geval moet, overeenkomstig artikel 23, § 2, vijfde [lees : tweede] 
lid, de beslissing tot ambtshalve herziening ingaan op de eerste dag 
van de maand volgend op de datum van kennisgeving van de beslissing.

Uit voornoemde bepalingen volgt dat de overeenkomstig artikel 9ter, 
§ 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 in aanmerking 
te nemen bedragen de bedragen zijn die gelden op de dag eerste dag van 
de maand volgend op de beslissing tot ambtshalve herziening.

Het onderdeel dat betoogt dat de bedragen de bedragen zijn die 
gelden op het ogenblik waarop de procedure tot ambtshalve herziening 
aanvangt, faalt naar recht. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

2 december 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de 
heer van Eeckhoutte en mevr. Oosterbosch.

N° 652

3o kamer — 2 december 2013
(S.12.0123.F)

1o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 10. — geLIjk-
heID VaN De BeLgeN Voor De weT. — BegrIp. — caTegorIe VaN persoNeN. — 
wezeNLIjk VerschILLeNDe ToesTaNDeN.

2o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 11. — NIeT 
DIscrImINaTIe IN heT geNoT VaN De rechTeN eN VrIjheDeN VaN De BeLgeN. — 
BegrIp. — caTegorIe VaN persoNeN. — wezeNLIjk VerschILLeNDe ToesTaNDeN.

3o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 10. — geLIjk-
heID VaN De BeLgeN Voor De weT. — mINDerVaLIDeN. — TegemoeTkomINgeN. 
— rechTspLegINg. — BesLIssINg ToT amBTshaLVe herzIeNINg. — DaTUm VaN 
INwerkINgTreDINg. — groNDweT. — geLIjkVormIgheID.

4o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 11. — NIeT 
DIscrImINaTIe IN heT geNoT VaN De rechTeN eN VrIjheDeN VaN De BeLgeN. — 
mINDerVaLIDeN. — TegemoeTkomINgeN. — rechTspLegINg. — BesLIssINg ToT 
amBTshaLVe herzIeNINg. — DaTUm VaN INwerkINgTreDINg. — groNDweT. — 
geLIjkVormIgheID.

5o mINDerVaLIDeN. — TegemoeTkomINgeN. — rechTspLegINg. — amBTs-
haLVe herzIeNINg. — DaTUm VaN INwerkINgTreDINg. — groNDweT. — geLIjk-
VormIgheID.
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1o en 2o De regels van gelijkheid en niet discriminatie vastgelegd in de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet (1994) staan eraan in de weg dat catego-
rieën van personen die zich zonder redelijke verantwoording ten aanzien 
van de beschouwde maatregel in wezenlijk verschillende toestanden 
bevinden, op identieke wijze worden behandeld ; het bestaan van een 
dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld in het licht van de 
doelstelling en de gevolgen van de overwogen maatregel ; het gelijkheids-
beginsel wordt miskend als is aangetoond dat er geen redelijke proportio-
naliteit bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. 
(Art. 10 en 11, Grondwet)

3o, 4o en 5o Ten aanzien van de datum waarop de beslissing tot ambts-
halve herziening haar uitwerking heeft, bevinden de personen met een 
handicap zich in wezenlijk verschillende toestanden, al naargelang die 
beslissing een vermindering of integendeel een verhoging van het bedrag 
van de tegemoetkomingen oplevert, aangezien de niet-terugwerkende 
kracht van de beslissing in het eerste geval in hun voordeel is, terwijl 
zij voor hen in het tweede geval ongunstig is ; de mogelijkheid die een 
persoon met een handicap heeft om een nieuwe aanvraag in te dienen, 
zonder te wachten op de ambtshalve herziening, en zo hogere tegemoet-
komingen te verkrijgen vanaf het tijdstip van die aanvraag of vanaf een 
vroeger tijdstip, verantwoordt naar recht de eenvormige toepassing van 
de niet-terugwerkende kracht bepaald bij artikel 23, § 2, vijfde lid, van 
het koninklijk besluit van 22 mei 2003 in geval van ambtshalve herzie-
ning  (1). (Artt. 10 en 11 Grondwet ; art. 23, § 2, vijfde lid, KB 22 mei 2003)

(BeLgIsche sTaaT, mINIsTer VaN socIaLe zakeN T. e.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 18 juni 2012.

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

deerd.

  (1) Het openbaar ministerie was van oordeel dat de terugwerkende kracht, bij herzie-
ning, de regel is en de niet-terugwerkende kracht de uitzondering. Maar in het licht van 
een geplande medische herziening heeft de regelgeving de uitzondering (de niet-terug-
werkende kracht) uitgebreid tot beide categorieën van personen met een handicap. Een 
dergelijke eenvormige toepassing van de niet-terugwerkende kracht van een ambts-
halve herziening steunt niet op een objectief en pertinent onderscheidingscriterium in 
het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling. Overigens oordeelde het 
openbaar ministerie dat de mogelijkheid die de persoon met een handicap heeft om 
een nieuwe aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen met uitwerking op de eerste 
dag volgend op de dag van de nieuwe aanvraag overeenkomstig artikel 17, § 3, van het 
koninklijk besluit van 22 mei 2003, de eenvormige toepassing van de niet-terugwerkende 
kracht bepaald bij artikel 23, § 2, vijfde lid, van het voornoemde koninklijk besluit niet 
redelijk verantwoordt. Het openbaar ministerie besloot tot verwerping van het cassa-
tieberoep.
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II. cassaTIemIDDeL

De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet ;

— de artikelen 17 en 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 
2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tege-
moetkomingen aan personen met een handicap ;

— voor zoveel nodig, de artikelen 1, 2, en 8 van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest beslist dat artikel 23, § 2, vijfde lid, van het konink-
lijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van 
de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap strijdig 
is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het toepasselijk is op 
personen met een handicap voor wie de geplande medische herziening recht op 
hogere tegemoetkomingen tot gevolg heeft. Voorts beveelt het de heropening 
van het debat om de partijen de mogelijkheid te bieden over de in het arrest 
bedoelde vragen standpunt in te nemen, met name betreffende de gevolgen 
van de vastgestelde ongrondwettigheid. Het motiveert die beslissingen met 
alle redenen die hier worden verondersteld volledig te zijn weergegeven, in het 
bijzonder met de volgende redenen :

 “Inzake de integratietegemoetkoming

Het debat wordt heropend over de gevolgen van de ongrondwettigheid van 
artikel 23, § 2, vijfde lid, van het van het koninklijk besluit van 22 mei 2003. Die 
beslissing wordt als volgt gemotiveerd : 

De administratieve voorgeschiedenis […]

Onderzoek van de betwisting

De litigieuze kwestie

Na het deskundigenonderzoek blijkt dat de medische toestand van de verweerder 
verslechterd is, namelijk dat hij, voor onbepaalde duur, sinds 1 oktober 2007 
een verminderde zelfredzaamheid heeft die 12 punten bedraagt in plaats van 9 
punten die hem van 1 oktober 2005 tot 30 september 2007 waren toegekend.

Het geschil betreft de datum waarop hem wegens die verslechtering een 
hogere integratietegemoetkoming moet worden toegekend.

De verweerder meent recht te hebben op een integratietegemoetkoming van 
categorie 3 in plaats van categorie 2 en dat sinds 1 oktober 2007, de eerste dag van 
de maand volgend op het tijdstip waarop de medische herziening gepland was. 

De eiser kent hem het recht op een integratietegemoetkoming van categorie 
3 slechts toe vanaf 1 oktober 2009, de eerste dag van de maand volgend op de 
beslissing van de administratie inzake de geplande medische herziening. 

De litigieuze periode situeert zich tussen 1 oktober 2007 en 30 september 2009, 
rekening gehouden met de nieuwe beslissing van de eiser van 28 maart 2011, die 
de verweerder een integratietegemoetkoming van categorie 3 toekent vanaf 
1 oktober 2009. 

De regelgeving

Artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 bepaalt : […]
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Artikel 23, § 2, vijfde lid, bepaalt dat de nieuwe beslissing inzake een geplande 
medische herziening uitwerking heeft op de eerste dag volgend op de datum 
van kennisgeving van de beslissing. Het maakt niet uit of de herziening in 
het nadeel is van de gehandicapte persoon, bij verbetering van zijn medische 
toestand, dan wel in zijn voordeel, bij verslechtering van zijn toestand. 

De toetsing van regelgeving aan het beginsel van niet-discriminatie
De verweerder voert aan dat artikel 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk 

besluit van 22 mei 2003 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 
Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet heeft de rechter het recht en de 

plicht na te gaan of de bepalingen van het koninklijk besluit overeenstemmen 
met de hogere rechtsnormen en inzonderheid met de Grondwet zelf. Die toet-
sing moet zowel de externe als interne wettelijkheid van de bepalingen van het 
koninklijk besluit betreffen en beperkt zich niet tot de kennelijke onregelma-
tigheden […].

De gelijke behandeling van personen die zich ten aanzien van de toe te passen 
norm in verschillende situaties bevinden, kan discriminerend zijn als die 
gelijke behandeling niet redelijk verantwoord is. 

Artikel 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 behandelt 
in het kader van een geplande medische herziening personen in verschillende 
situaties op gelijke wijze te weten, enerzijds, de gehandicapte personen van wie 
de medische situatie verbeterd is en voor wie het recht op tegemoetkomingen 
bijgevolg beperkt wordt en, anderzijds, de gehandicapte personen van wie de 
toestand verslechterd is en die dus op hogere tegemoetkomingen aanspraak 
kunnen maken. 

Voor die twee categorieën van personen bepaalt het dat een nieuwe beslissing 
over de tegemoetkomingen die genomen wordt in het kader van een geplande 
medische herziening, uitwerking heeft op de eerste dag van de maand volgend 
op de maand waarin de beslissing genomen werd.

Die bepaling is in het voordeel van de gehandicapte personen van de eerste 
categorie, aangezien hun tegemoetkoming niet met terugwerkende kracht 
verminderd wordt. 

Die bepaling is daarentegen ongunstig voor de gehandicapte personen van 
de tweede groep, aangezien zij de verhoging van hun tegemoetkomingen 
slechts kunnen genieten nadat de administratie een beslissing in die zin heeft 
genomen. In onderhavig geval werd de beslissing op 11 september 2009 genomen 
waardoor de verweerder met de toepassing van het koninklijk besluit slechts 
vanaf 1 oktober 2009 een integratietegemoetkoming van categorie 3 ontvangt 
(in plaats van de hem voorheen toekende categorie 2), terwijl erkend werd dat 
zijn toestand verslechterd was op 1 oktober 2007.

Het feit dat de betwiste bepaling in de meeste gevallen in het voordeel is 
van de gehandicapte persoon omdat de geplande medische herziening volgens 
de verweerder meestal leidt tot een verlaging van de tegemoetkomingen, 
rechtvaardigt niet het feit dat de gehandicapte personen van wie de toestand 
verslechterd is op dezelfde wijze worden behandeld. 

De mogelijkheid die de gehandicapte persoon heeft om een nieuwe aanvraag 
tot tegemoetkoming in te dienen, waardoor de administratie een nieuwe beslis-
sing tot toekenning kan nemen, rekening houdend met zijn nieuwe medische 
situatie, die overeenkomstig artikel 17, § 3, van het koninklijk besluit, uitwer-
king heeft op de eerste dag volgend op de dag van de nieuwe aanvraag, verant-
woordt de betwiste bepaling niet op redelijke wijze. 

De gehandicapte persoon is immers geenszins op de hoogte van het subtiele 
onderscheid in de regelgeving. Integendeel, toen de verweerder het algemeen 
attest van 25 september 2006 ter kennis van de eiser heeft gebracht met de 
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erkenning van zijn medische situatie voor een beperkte periode van 1 oktober 
2005 tot 30 september 2007, werd hem schriftelijk gemeld dat de administratie 
zijn dossier na afloop van die periode automatisch zou herzien […]. De brief van 
16 januari 2008 waarin de [eiser] hem de nodige inlichtingen heeft gevraagd 
voor de ambtshalve herziening van zijn dossier op 30 september 2007 wegens het 
evoluerend of voorlopig karakter van de medische gegevens waarop de vorige 
beslissing tot toekenning steunde, gaf ook niet aan dat de herziening, ook al 
was zij in het voordeel van de verweerder, niet op 1 oktober 2007 zou ingaan. 
In die omstandigheden is het onredelijk te verwachten dat de gehandicapte 
persoon een nieuwe aanvraag tot tegemoetkoming indient, terwijl hem gezegd 
was dat men zijn rechten automatisch aan het herbekijken was. 

Het is bijgevolg niet redelijk verantwoord dat artikel 23, § 2, vijfde lid, gehan-
dicapte personen die zich in verschillende situaties bevinden op gelijke wijze 
behandelt. 

Het [arbeidshof] stelt vast dat die bepaling strijdig is met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zoverre zij van toepassing is op gehandicapte personen 
voor wie de geplande medische herziening leidt tot een recht op hogere tege-
moetkomingen.

De gevolgen van de ongrondwettigheid. 

Als de rechter de onwettigheid of de ongrondwettigheid van een bepaling 
vaststelt, mag hij deze niet toepassen.”

Grieven

1.1.1. Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en recht-
banken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen 
alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. 

De regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet, bepaald bij artikel 10 van de 
Grondwet, en de regel van niet-discriminatie in het genot van aan de Belgen 
toegekende de rechten en vrijheden, bepaald bij artikel 11 van de Grondwet, 
hebben tot gevolg dat de personen die zich in dezelfde situatie bevinden op iden-
tieke wijze moeten worden behandeld terwijl de personen die zich in verschil-
lende situaties bevinden niet op identieke wijze kunnen worden behandeld. 

1.1.2. De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap bepaalt drie soorten tegemoetkomingen : (1) de 
inkomensvervangende tegemoetkoming toegekend aan de persoon met een 
handicap die ten minste 21 jaar is en op het ogenblik van het indienen van de 
aanvraag minder dan 65 jaar is, van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke 
of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde 
of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep 
op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen ; (2) de integratietegemoetkoming 
toegekend aan de persoon met een handicap die ten minste 21 jaar is en op 
het ogenblik van het indienen van de aanvraag minder dan 65 jaar is, van wie 
een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld ; (3) de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden toegekend aan de persoon met een 
handicap die ten minste 65 jaar oud is en van wie een gebrek aan of een vermin-
dering van zelfredzaamheid is vastgesteld.

Artikel 8 van de wet van 27 februari 1987 bepaalt dat de tegemoetkomingen 
worden toegekend op aanvraag. De Koning bepaalt hoe, door wie, vanaf 
wanneer en op welke wijze de aanvraag wordt ingediend, alsook de ingangs-
datum van de beslissing. De Koning bepaalt bovendien in welke gevallen een 
nieuwe aanvraag kan worden ingediend en in welke gevallen een nieuwe beslis-
sing kan worden genomen. 
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Het koninklijk besluit van 22 mei 2003 bepaalt op welke manier de aanvraag 
moet worden ingediend en onderzocht. Volgens artikel 23, § 1, 5°, wordt er ambts-
halve overgegaan tot een herziening van het recht op de tegemoetkoming op de 
datum bepaald door een vorige beslissing wanneer die werd getroffen op grond 
van voorlopige of evoluerende elementen. Volgens de tweede paragraaf, vijfde 
lid, van hetzelfde artikel heeft de nieuwe beslissing uitwerking op de eerste 
dag van de maand volgend op de datum van kennisgeving van de beslissing.

1.2. Het arrest oordeelt dat artikel 23, § 2, vijfde lid, twee groepen van personen 
die zich in verschillende situaties bevinden op gelijke wijze behandelt, te 
weten, enerzijds, de personen met een handicap van wie de medische toestand 
verbeterd is en die bijgevolg recht hebben op lagere tegemoetkomingen en, 
anderzijds, de personen met een handicap van wie de toestand verslechterd is 
en die bijgevolg op hogere tegemoetkomingen aanspraak kunnen maken. 

Telkenmale er wordt overgegaan tot een ambtshalve herziening van het recht 
op de tegemoetkoming op de datum bepaald door een vorige beslissing wanneer 
die werd getroffen op grond van voorlopige of evoluerende elementen, heeft de 
nieuwe beslissing, volgens de bedoelde bepaling uitwerking op de eerste dag 
van de maand volgend op de datum van kennisgeving van de beslissing.

Die bepaling betreft slecht één enkele groep van personen, te weten de 
personen met een handicap voor wie een vorige beslissing werd getroffen op 
grond van voorlopige of evoluerende elementen en voor wie ambtshalve wordt 
overgegaan tot een herziening van het recht op tegemoetkomingen. Op het 
tijdstip van de ambtshalve herziening, is het resultaat van dat onderzoek en 
dus het gevolg daarvan op het recht op tegemoetkomingen, nog onbekend. Er is 
hier dus geen sprake van twee groepen van personen die zich in verschillende 
toestand bevinden en het door het arrest gemaakte onderscheid volgt niet uit 
de toepassing van artikel 23, § 2, vijfde lid, maar uit de feiten. 

1.3. Het bestreden arrest dat beslist dat artikel 23, § 2, vijfde lid, van het 
koninklijk besluit categorieën van personen die zich in verschillende 
toestanden bevinden op gelijke wijze behandelt en dat die bepaling niet mag 
worden toegepast op grond van artikel 159 van de Grondwet, schendt bijgevolg 
de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet, 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk 
besluit van 22 mei 2003, en 1, 2 en 8 wet van 27 februari 1987.

2.1. In ondergeschikte orde, indien het Hof van oordeel is dat het bestreden 
arrest terecht heeft beslist dat artikel 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk 
besluit twee groepen van personen die zich in verschillende situaties bevinden 
op gelijke wijze behandelt, is het redelijk verantwoord dat deze ook op die 
manier worden behandeld. 

De regels van gelijkheid en niet-discriminatie sluiten immers niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën van personen in 
zoverre het criterium voor dat onderscheid objectief en redelijk verantwoord is. 
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld in het 
licht van de doelstelling en de gevolgen van de genomen maatregel. Het gelijk-
heidsbeginsel wordt slechts miskend als is aangetoond dat er geen redelijke 
proportionaliteit bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde 
doel. Dat is ook het geval wanneer het een gelijke behandeling van verschil-
lende groepen van personen betreft : de gelijke behandeling van personen die 
zich ten aanzien van de toe te passen norm in verschillende situaties bevinden, 
is niet discriminerend als die behandeling redelijk verantwoord is. 

2.2. Artikel 17, § 1, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 bepaalt dat een 
nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager 
wijzigingen voordoen die de toekenning of verhoging van de tegemoet komingen 
rechtvaardigen. De nieuwe aanvragen kunnen strekken tot  herziening ofwel 
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van de beoordeling van het verdienvermogen of van de graad van zelfredzaam-
heid van de persoon met een handicap, wegens een wijziging van zijn lichame-
lijke of psychische toestand, ofwel van het voldoen aan de andere toekennings-
voorwaarden. Volgens het eerste lid van paragraaf 3 van hetzelfde artikel, 
heeft de beslissing die ten gevolge van de nieuwe aanvraag genomen wordt, 
uitwerking op de eerste dag van de maand die volgt op die tijdens welke de 
nieuwe aanvraag werd ingediend. 

Bovendien is de reglementering inzake tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap een bijzonder stelsel van sociale bijstand, dat volledig door de 
staatskas wordt gefinancierd en niet door bijdragen. Die tegemoetkomingen 
zijn een financiële hulp waarvan het bedrag in de eerste plaats de bestaans-
zekerheid van de minst bedeelden moet garanderen. In tegenstelling tot het 
traditionele stelsel van sociale zekerheid dat betaling van bijdragen inhoudt, 
wordt dat bijzonder stelsel immers volledig gefinancierd met de algemene 
inkomsten van de Staat en strekt het ertoe een door de wet bepaald inkomen 
te verschaffen aan de personen die niet over andere voldoende bestaansmid-
delen beschikken. De wetgever heeft bijgevolg redelijk kunnen oordelen dat 
hij zowel om budgettaire als om praktische redenen de voorwaarden mocht 
bepalen waarop hij het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap met staatsgeld wou financieren.

De maatregel waarbij de beslissingen die met het oog op een ambtshalve 
herziening zijn genomen, wanneer de vorige beslissing genomen werd op grond 
van voorlopige of evoluerende elementen, uitwerking hebben op de eerste dag 
van de maand volgend op de datum van kennisgeving van de beslissing, onge-
acht of de situatie van de gehandicapte persoon verbeterd is of niet, hetgeen 
niet bekend is op het tijdstip van de geplande medische herziening, steunt dus 
op een objectief en pertinent criterium in het licht van het door de wetgever 
nagestreefde doel en van het efficiënt aanwenden van de staatsgelden. 

Aangezien de gehandicapte persoon die meent dat zijn medische situatie 
verslechterd is, steeds een nieuwe aanvraag mag indienen met toepassing van 
artikel 17, § 1, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003, waardoor de nieuwe 
beslissing volgens § 3, eerste lid, van dat artikel, uitwerking heeft op de eerste 
dag van de maand die volgt op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd inge-
diend, houdt artikel 23, § 2, vijfde lid, van hetzelfde besluit zeker geen onbil-
lijke beperking van de rechten van die persoon in.

2.3. Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest niet naar recht beslist 
dat het niet redelijk verantwoord is, dat artikel 23, § 2, vijfde lid, van het 
koninklijk besluit gehandicapte personen die zich in verschillende situaties 
bevinden op gelijke wijze behandelt (schending van de artikelen 10, 11 en 159 van 
de Grondwet, 17 en 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 
betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoet-
komingen aan personen met een handicap en 1, 2 en 8 van de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap).

Aldus beslist het bestreden arrest niet naar recht dat artikel 23, § 2, vijfde 
lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2002 strijdig is met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zoverre het van toepassing is op gehandicapte personen 
die door de geplande medische herziening recht hebben op hogere tegemoet-
komingen en beslist het bijgevolg niet naar recht dat het niet mag worden 
toegepast (schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet, 17 en 23, § 2, 
vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure 
voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap en 1, 2 en 8 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tege-
moetkomingen aan personen met een handicap).
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III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

1. De regels van gelijkheid en niet-discriminatie vastgelegd in de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet staan eraan in de weg dat cate-
gorieën van personen die zich ten aanzien van de beschouwde maat-
regel in wezenlijk verschillende toestanden bevinden, zonder redelijke 
verantwoording op gelijke wijze worden behandeld.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoor-
deeld in het licht van de doelstelling en de gevolgen van de beschouwde 
maatregel. Het gelijkheidsbeginsel wordt miskend als is aange-
toond dat er geen redelijke verhouding bestaat tussen de aangewende 
middelen en het nagestreefde doel. 

2. Luidens artikel 23, § 1, 5°, van het koninklijk besluit van 22 mei 
2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers 
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, wordt er 
ambtshalve overgegaan tot een herziening van het recht op de tege-
moetkoming op de datum bepaald door een vorige beslissing wanneer 
die werd getroffen op grond van voorlopige of evoluerende elementen.

Paragraaf 2, vijfde lid, bepaalt dat de nieuwe beslissing uitwerking 
heeft op de eerste dag volgend op de datum van kennisgeving van de 
beslissing.

3. Ten aanzien van de datum waarop de beslissing tot ambtshalve 
herziening haar uitwerking heeft, bevinden de personen met een 
handicap zich in wezenlijk verschillende toestanden, al naargelang 
die beslissing een vermindering of integendeel een verhoging van het 
bedrag van de tegemoetkomingen oplevert, aangezien de niet-terug-
werkende kracht van de beslissing in het eerste geval in hun voordeel 
is, terwijl zij in het tweede geval voor hen ongunstig is.

4. Krachtens artikel 17, § 1, eerste en tweede lid, van het konink-
lijk besluit van 22 mei 2003 mag een nieuwe aanvraag worden inge-
diend wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen die de 
toekenning of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen 
en kunnen de nieuwe aanvragen strekken tot herziening ofwel van 
de beoordeling van het verdienvermogen of van de graad van zelfred-
zaamheid van de persoon met een handicap, wegens een wijziging van 
zijn lichamelijke of psychische toestand, ofwel van het voldoen aan de 
andere toekenningsvoorwaarden.

Paragraaf 3 van dat artikel bepaalt dat de beslissing die ten gevolge 
van de nieuwe aanvraag genomen wordt, uitwerking heeft op de eerste 
van de maand die volgt op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd 
ingediend. Zo de nieuwe aanvraag evenwel wordt ingediend binnen drie 
maanden volgend op de datum waarop zich een feit heeft voorgedaan 
dat de toekenning of de verhoging van de uitkering rechtvaardigt of 
de datum waarop de aanvrager hiervan kennis gekregen heeft, kan de 
nieuwe beslissing uitwerking hebben op de eerste van de maand die op 
eerstgenoemde datum volgt en ten vroegste op dezelfde datum als de 
te wijzigen beslissing.
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De eenvormige toepassing van de niet-terugwerkende kracht bepaald 
bij voornoemd artikel 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 
22 mei 2003, in geval van ambtshalve herziening, wordt redelijk verant-
woord door de mogelijkheid die een persoon met een handicap heeft om 
een nieuwe aanvraag in te dienen, zonder te wachten op de ambtshalve 
herziening, en zo hogere tegemoetkomingen te verkrijgen vanaf het 
tijdstip van die aanvraag of vanaf een vroeger tijdstip.

Het arrest dat beslist dat artikel 23, § 2, vijfde lid, van het konink-
lijk besluit van 22 mei 2003 strijdig is met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet in zoverre het van toepassing is op de personen met een 
handicap voor wie de geplande medische herziening recht op hogere 
tegemoetkomingen tot gevolg heeft, schendt bijgevolg die grondwet-
telijke bepalingen.

Het middel is gegrond. 

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

het vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

veroordeelt de eiser tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.

2 december 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Andersluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de 
heer van Eeckhoutte.

N° 653

2o kamer — 3 december 2013
(P.13.1366.N)

1o mIsDrIjF. — DeeLNemINg. — VerLeNeN VaN hULp oF BIjsTaND ToT De 
UITVoerINg. — wIjze.

2o mIsDrIjF. — DeeLNemINg. — VersTrekTe hULp oF BIjsTaND. — Beoor-
DeLINg.

1o Artikel 66, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat als daders van een 
misdaad of wanbedrijf worden gestraft zij die door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbe-
drijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd ; het materieel 
mogelijk maken van een voorgenomen misdaad of wanbedrijf zoals die 
zou worden uitgevoerd, ook al wordt die uiteindelijk niet zo uitgevoerd, 
kan een daad van strafbare deelneming zijn in de zin van artikel 66, 
derde lid, Strafwetboek  (1).

  (1) Cass. 3 maart 2009, AR P.08.1451.N, AC 2009, nr. 166, met concl. OM.
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2o Voor de toepassing van artikel 66, derde lid, Strafwetboek is vereist dat 
de verstrekte hulp of bijstand noodzakelijk is, zonder dat het daarbij van 
belang is of die hulp of bijstand groot of klein is en de rechter oordeelt 
onaantastbaar in feite of de verstrekte hulp of bijstand al dan niet nood-
zakelijk is  (1).

(B. e.a.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 juni 2013.

Het cassatieberoep II is gericht tegen de arresten van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 mei 2013 en 26 juni 
2013.

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

De eiser II voert in een eerste memorie die aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan tegen het arrest van 26 juni 2013.

De eiser II voert in een tweede memorie grieven aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

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

Tweede middel

10. Het middel voert schending aan van artikel 66 Strafwetboek : het 
arrest oordeelt onwettig dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de gedraging van de eiser I en het begin van uitvoering van de poging 
tot moord door C T ; deelneming aan een voorbereidingshandeling is 
maar strafbaar in de mate dat er daarna daadwerkelijk een begin van 
uitvoering heeft plaats gevonden ; het arrest stelt evenwel vast dat het 
oorspronkelijke plan om binnen te vallen niet werd uitgevoerd, maar 
dat C T heeft teruggegrepen naar het plan B om van buiten naar binnen 
via het keukenraam projectielen met zijn vuurwapen af te vuren ; het 
arrest beschouwt bijgevolg het afvuren van meerdere projectielen met 
twee dodelijke vuurwapens als het begin van uitvoering van de poging 
moord ; het kon dan ook de positieve daad van de eiser I bestaande 
in het gewapenderhand klaar staan om binnen te vallen niet als een 
daad van noodzakelijke hulp beschouwen, zonder dewelke het voor C T 
onmogelijk zou zijn om de daad van het begin van uitvoering van het 
misdrijf te verrichten.

  (1) Cass. 9 april 1974, AC 1974, 873 en Cass., 7 mei 1951, AC 1951, 510.
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11. Artikel 66, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat als daders van een 
misdaad of wanbedrijf worden gestraft zij die door enige daad tot de 
uitvoering zodanig hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbe-
drijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd.

Voor de toepassing van deze bepaling is vereist dat de verstrekte 
hulp of bijstand noodzakelijk is, zonder dat het daarbij van belang is 
of die hulp of bijstand groot of klein is.

12. Het materieel mogelijk maken van een voorgenomen misdaad of 
wanbedrijf zoals die zou worden uitgevoerd, ook al wordt die uiteinde-
lijk niet zo uitgevoerd, kan een daad van strafbare deelneming zijn in 
de zin van artikel 66, derde lid, Strafwetboek.

13. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de verstrekte hulp of 
bijstand al dan niet noodzakelijk is. 

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

14. Het arrest oordeelt als volgt :
 — vermits de eiser I met een wapen in de hand vanaf de parking de 

trappen naar het platform opging, kende hij uiteraard het opzet tot 
doden en werkte hij rechtstreeks mee aan de uitvoering ervan door 
gewapenderhand klaar te staan om binnen te vallen ;

— de omstandigheid dat de achterdeur op aanbellen van de eiser 
II niet werd geopend, waardoor de groep T op plan B diende over te 
schakelen, door kogels af te vuren via het raam van de achterdeur 
in de achterhal en via het keukenraam in de keuken, waardoor de 
lager staande schutter met gestrekte hand op 15 centimeter boven de 
vensterbank in de keuken moest vuren zonder er te kunnen binnen 
kijken, doet niets af aan het opzet om te doden ;

— het voorbedachte plan tot doden kreeg een begin van uitvoering 
gelet op het afvuren van meerdere projectielen door twee dodelijke 
vuurwapens.

Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing 
dat de eiser I noodzakelijke hulp heeft verleend aan het feit A.I, zoals 
beperkt.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op 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 cassatieberoepen.

3 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — 
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Advocaten : de heer Geerdens (bij de balie te Hasselt), de heer Helsen 
(bij de balie te Hasselt) en de heer Mallien (bij de balie te Antwerpen).

N° 654

2o kamer — 3 december 2013
(P.13.1856.N)

oNDerzoek IN sTraFzakeN. — oNDerzoek. — BIjzoNDere opsporINgs-
meThoDeN. — INFILTraTIe. — geVoLgeN. — arresTaTIe eN VerVoLgINg.

Krachtens artikel 47ter, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
worden bijzondere opsporingsmethoden aangewend met onder meer als 
doel het vervolgen van daders van misdrijven ; tot die vervolging behoort 
ook de arrestatie van die daders, zodat de bijzondere opsporingsmethode 
infiltratie aangewend kan worden om de arrestatie van een verdachte 
mogelijk te maken of te vergemakkelijken  (1). (Artikel 47octies Wetboek 
van Strafvordering)

(a.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 november 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest stelt de zaak op grond van de artikelen 235bis en 235quater 
Wetboek van Strafvordering in voortzetting op een latere rechtszitting 
teneinde de controle van de toegepaste bijzondere opsporingsmethode 
infiltratie uit te voeren. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en 
doet het evenmin uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

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

  (1) H. Berkmoes en J. DeLmULLe, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden, Uitgeverij Politeia nv., 38ev.
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Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5 EVRM, artikel 167 
Grondwet en de artikelen 47ter en 47quinquies Wetboek van Strafvor-
dering, alsmede miskenning van “het principe van non interventie” : 
het arrest oordeelt ten onrechte dat de aanwending van de bijzondere 
opsporingsmethode infiltratie voor het lokken van een vreemdeling 
naar België om deel te nemen aan een geveinsd filmproject, teneinde 
hem hier te arresteren, rechtsgeldig is ; deze “exfiltratie” is geen 
bijzondere opsporingsmethode meer, maar een niet wettelijk bepaalde 
aanhoudingsmethode ; een dergelijke handelwijze maakt oplichting uit, 
terwijl er zich in het strafdossier geen machtiging tot het plegen van 
misdrijven bevindt ; de “exfiltratie” werd gebruikt om de dwingende 
regels met betrekking tot de uitlevering vanuit Somalië te omzeilen.

11. In zoverre het onderdeel een controle op de toegepaste bijzondere 
opsporingsmethode infiltratie vereist, waarvan het arrest de behande-
ling naar een volgende rechtszitting heeft uitgesteld, is het gericht 
tegen een beslissing waarvoor het cassatieberoep niet ontvankelijk is.

In zoverre behoeft het onderdeel, dat geen betrekking heeft op de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, geen antwoord.

12. In zoverre het onderdeel gericht is tegen de handelwijze van de 
federale procureur en niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.

13. Krachtens artikel 47ter, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering worden bijzondere opsporingsmethoden aangewend met onder 
meer als doel het vervolgen van daders van misdrijven. Tot die vervol-
ging behoort ook de arrestatie van die daders. Bijgevolg kan de bijzon-
dere opsporingsmethode infiltratie aangewend worden om de arres-
tatie van een verdachte mogelijk te maken of te vergemakkelijken. 

Dat de arrestatie betrekking heeft op een vreemdeling die door de 
aanwending van de infiltratie overtuigd wordt vrijwillig, dit is zonder 
fysieke of morele dwang, een beschermd milieu in het buitenland te 
verlaten, doet aan het voorgaande geen afbreuk.

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

14. Het arrest oordeelt prima facie dat :
 — de eiser een vrije en bewuste keuze heeft gemaakt om naar België 

te reizen, waarbij hij zich ervan rekenschap moest geven dat hij zich 
blootstelde aan mogelijke vervolging door de Belgische gerechtelijke 
overheid ;

— er van enige fysieke of morele dwang door de infiltranten geen 
sprake was, zodat het gebruik van de term “ontvoering” kant noch wal 
raakt ;

— de gestelde handelingen geen oplichting uitmaken omdat zij niet 
werden gesteld om de eiser daadwerkelijk verbintenissen in het kader 
van een filmproject te doen afsluiten, maar wel om hem het Belgische 
grondgebied te doen betreden zodat hij kon gearresteerd worden ;
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— de omstandigheid dat niet geopteerd werd voor een uitleve-
ringsverzoek, de toepassing van de infiltratie niet in de weg stond, 
enerzijds omdat de eiser volgens eigen inzicht besliste Somalië te 
verlaten en naar België af te reizen, daar waar een uitleveringsver-
zoek dwang vereist, anderzijds omdat Somalië, waarmee België geen 
uitleveringsverdrag heeft, naar algemene bekendheid een zeer onsta-
biele natie is, waarvan niet redelijk kan aangenomen worden dat het 
een rechtsstaat is waaraan op zinnige wijze een uitleveringsverzoek 
kan worden gericht en waar de eiser bovendien een dominante positie 
bekleedt.

Aldus verantwoordt het arrest de prima facie beslissing dat de bijzon-
dere opsporingsmethode infiltratie regelmatig is toegepast, naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

3 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : 
de heer Flamme (bij de balie te Gent).

N° 655

2o kamer — 3 december 2013
(P.13.1858.N)

1o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 59. — 
parLemeNTaIre oNscheNDBaarheID. — op heTerDaaD oNTDekT mIsDrIjF. — 
DraagwIjDTe.

2o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 
120. — parLemeNTaIre oNscheNDBaarheID. — LID VaN gemeeNschaps-oF 
gewesTraaD. — op heTerDaaD oNTDekT mIsDrIjF. — DraagwIjDTe.

3o ImmUNITeIT. — parLemeNTaIre oNscheNDBaarheID. — op heTerDaaD 
oNTDekT mIsDrIjF. — DraagwIjDTe.

4o machTeN. — weTgeVeNDe machT. — parLemeNTaIre oNscheNDBaar-
heID. — op heTerDaaD oNTDekT mIsDrIjF. — DraagwIjDTe.

5o mIsDrIjF. — soorTeN. — aLLerLeI. — op heTerDaaD oNTDekT mIsDrIjF. 
— BegrIp.
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6o VoorLopIge hechTeNIs. — aaNhoUDINg. — op heTerDaaD oNTDekT 
mIsDrIjF. — geVoLg.

1o, 2o, 3o en 4o De ontdekking op heterdaad, bepaald in artikel 59 Grondwet, 
is deze bedoeld in artikel 41, eerste lid, Wetboek van Strafvordering ; de 
bijzondere regels die gelden in geval van ontdekking op heterdaad op 
grond van laatst vermeld artikel, zijn derhalve van toepassing in geval 
van parlementaire onschendbaarheid  (1).

5o Uit de artikelen 40, eerste lid en 41, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring volgt dat, voorafgaand aan de toepassing van de bijzondere regels 
die gelden in geval van ontdekking op heterdaad, er precieze elementen 
moeten bestaan waaruit objectief kan worden afgeleid dat een misdrijf 
gepleegd wordt of net gepleegd is ; het is niet vereist dat het misdrijf door 
een getuige is waargenomen of door een agent van gerechtelijke politie 
onmiddellijk is vastgesteld, noch dat het zodanig vanzelfsprekend is en 
in al zijn aspecten is vastgesteld dat verder onderzoek niet vereist is  (2).

6o Krachtens artikel 1, eerste lid, 4o, Voorlopige Hechteniswet kan in geval 
van een op heterdaad ontdekte misdaad of een op heterdaad ontdekt 
wanbedrijf, de officier van gerechtelijke politie tot arrestatie van de 
verdachte overgaan.

(w.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 november 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) A. De NaUw, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, 3e editie, die Keure 2010, nr. 123.
  (2) Het OM wees er in zijn conclusie op dat de gewelddadige dood van een persoon 

zoals die terstond werd vastgesteld door getuige en politie, elementen van een misdrijf 
in zich hield. De vaststelling van zulk overlijden wettigde de toepassing van de bepa-
lingen inzake heterdaad door de onmiddellijke voortzetting van het onderzoek middels 
opeenvolgende en op elkaar aansluitende onderzoeksverrichtingen overeenkomstig de 
artikelen 40, 40bis en 44 Wetboek van Strafvordering. (Cass. 29 juni 2005, AR P.05.0864.F, 
AC 2005, nr. 383 met concl. van advocaat-generaal Loop in Pas. 2005, nr. 383)
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Vierde onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 5, 6 en 8 EVRM, 
de artikelen 59 en 120 Grondwet, artikel 41 Wetboek van Strafvordering 
en de artikelen 16, 22, 23, 4°, en 30 Voorlopige Hechteniswet, alsmede 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbiedi-
ging van het vermoeden van onschuld : het arrest stelt niet vast dat 
op 31 oktober 2013 om 23.05 uur, dit is het moment van eisers arres-
tatie waarop de toestand van heterdaad dient beoordeeld te worden, 
er reeds een van tevoren vastgesteld misdrijf was ontdekt ; de strikte 
interpretatie van de in artikel 59 Grondwet bedoelde heterdaadproce-
dure vereist dat het misdrijf reeds is vastgesteld voorafgaand aan het 
onderzoek op heterdaad ; loutere vermoedens of aanwijzingen volstaan 
niet ; het arrest kon uit de omstandigheden die het vaststelt niet wettig 
afleiden dat het misdrijf “ontdekt” was “terstond nadat het gepleegd 
was”.

9. Artikel 41, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Het 
misdrijf ontdekt terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het 
gepleegd is, is een op heterdaad ontdekt misdrijf”.

Artikel 40, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “In geval 
van ontdekking op heterdaad, wanneer het feit kan worden gestraft 
met een criminele straf, doet de procureur des Konings de aanwezige 
verdachten tegen wie sterke aanwijzingen van schuld bestaan, vatten”.

Uit die bepalingen volgt dat, voorafgaand aan de toepassing van de 
bijzondere regels die gelden in geval van ontdekking op heterdaad, er 
precieze elementen moeten bestaan waaruit objectief kan worden afge-
leid dat een misdrijf gepleegd wordt of net gepleegd is. 

10. Krachtens artikel 1, eerste lid, 4°, Voorlopige Hechteniswet kan 
in geval van een op heterdaad ontdekte misdaad of een op heterdaad 
ontdekt wanbedrijf, de officier van gerechtelijke politie tot arrestatie 
van de verdachte overgaan.

11. Artikel 59, eerste lid, Grondwet bepaalt : “Behalve bij ontdekking 
op heterdaad kan geen lid van een van beide Kamers, tijdens de zitting 
en in strafzaken, worden verwezen naar of rechtstreeks gedagvaard 
voor een hof of een rechtbank, of worden aangehouden dan met verlof 
van de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt”. 

Artikel 120 Grondwet bepaalt : “Ieder lid van een Gemeenschaps- 
of Gewestparlement geniet de onschendbaarheid bepaald in de arti-
kelen 58 en 59”.

De ontdekking op heterdaad, bepaald in artikel 59 Grondwet, is 
deze bedoeld in artikel 41, eerste lid, Wetboek van Strafvordering. De 
bijzondere regels die gelden in geval van ontdekking op heterdaad op 
grond van laatst vermeld artikel, zijn derhalve van toepassing in geval 
van parlementaire onschendbaarheid.

12. Met overname van de redenen van de vordering van het openbaar 
ministerie en met eigen redenen stelt het arrest onder meer vast dat :

— de eiser terstond aangetroffen werd na het plegen van het misdrijf 
waartoe sterke aanwijzingen waren ;
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— op 31 oktober 2013 om 22.55 uur, de eiser aan de receptionist van 
het hotel waar hij samen met het slachtoffer verbleef, meldde dat het 
slachtoffer vermoedelijk zelfmoord had gepleegd ;

— de receptionist de politie belde en de eerste verbalisanten een 
tiental minuten later in de hotelkamer aanwezig waren ;

— die verbalisanten in de badkamer van die hotelkamer het recent 
overleden slachtoffer aantroffen, het lichaam halfnaakt en met de 
schaamstreek volledig bloot, met schuin rechts van haar hoofd een 
plastieken zak ;

 — zij de eiser, in wanordelijke kledij, in de slaapkamer onwennig 
zagen heen en weer bewegen en vaststelden dat hij een recente open 
schaafwonde vertoonde aan de linker pols ;

— de eiser hen verschillende malen in het Frans heeft meegedeeld dat 
het slachtoffer zelfmoord had gepleegd door middel van een plastieken 
zak ;

— de officier van gerechtelijke politie om 23.05 uur of iets later is 
overgegaan tot de arrestatie van de eiser.

13. Op grond van die vaststellingen kan het arrest oordelen dat op het 
moment van eisers arrestatie, een net gepleegde misdaad was ontdekt 
waarop de heterdaadprocedure van toepassing is. Aldus is de beslis-
sing naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vijfde onderdeel

14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 59 Grondwet en 
de artikelen 41, eerste lid, en 49 Wetboek van Strafvordering : opdat 
er sprake kan zijn van heterdaad in de zin van artikel 59 Grondwet, 
hetgeen restrictief uit te leggen is, dient het misdrijf vanzelfsprekend 
te zijn en in al zijn aspecten te zijn vastgesteld ; vermoedens en aanwij-
zingen van het bestaan van een misdrijf volstaan niet ; latere dwang-
maatregelen en onderzoeksdaden kunnen niet bijdragen tot het vast-
stellen van de toestand van heterdaad ; met de redenen die het bevat, 
stelt het arrest niet vast dat het misdrijf in die zin reeds was ontdekt 
alvorens tot eisers arrestatie door de officier van gerechtelijke politie 
of zijn aanhouding door de onderzoeksrechter werd overgegaan en 
alvorens tot onderzoeksdaden werd overgegaan.

15. Uit het antwoord op het vierde onderdeel blijkt dat, opdat een 
misdrijf op heterdaad kan worden vastgesteld, het volstaat dat er 
precieze elementen bestaan waaruit objectief kan worden afgeleid dat 
een misdrijf wordt gepleegd of net gepleegd is. Het is niet vereist dat 
het misdrijf door een getuige is waargenomen of door een agent van 
gerechtelijke politie onmiddellijk is vastgesteld, noch dat het zodanig 
vanzelfsprekend is en in al zijn aspecten is vastgesteld dat verder 
onderzoek niet vereist is.

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

16. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de in het vierde 
onderdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid.
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In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

3 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Mayence (bij de balie te Charleroi) en de heer Bauwens (bij de 
balie te Brussel).

N° 656

2o kamer — 3 december 2013
(P.13.1859.N)

1o geNeeskUNDe. — geNeesmIDDeLeN (VerDoVeNDe mIDDeLeN 
INBegrepeN). — arTIkeL 6bis DrUgsweT. — hUIszoekINg IN LokaLeN. — 
VoorwaarDe.

2o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — hUIszoekINg. — arTIkeL 6bis DrUgsweT. 
— VoorwaarDe.

1o en 2o Krachtens artikel 6bis, derde lid, Drugswet kunnen de in dat 
artikel bedoelde personen zonder bevel van de onderzoeksrechter een 
huiszoeking uitvoeren in lokalen die dienen voor het vervaardigen, 
bereiden, bewaren of opslaan van de in die wet genoemde stoffen ; hiertoe 
is vereist dat er voorafgaand aan de huiszoeking ernstige aanwijzingen 
bestaan dat in die lokalen dergelijke stoffen kunnen aanwezig zijn  (1).

(m.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 november 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

  (1) Cass. 1 juni 2010, AR P.10.0484.N, AC 2010, nr. 384.
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Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6bis Drugswet : het 
arrest oordeelt dat er voldoende ernstige aanwijzingen waren om het 
schip bij toepassing van artikel 6bis Drugswet te doorzoeken ; noch-
tans blijkt uit het strafdossier slechts vage, weinig gedetailleerde en 
anonieme informatie die niet werd gecontroleerd op geloofwaardigheid 
en die betreffende de eiser geen voorafgaande ernstige aanwijzingen 
van een misdrijf uitmaakte, zodat de heterdaadprocedure niet kon 
toegepast worden, maar een huiszoekingsbevel vereist was.

2. Krachtens artikel 6bis, derde lid, Drugswet kunnen de in dat 
artikel bedoelde personen zonder bevel van de onderzoeksrechter een 
huiszoeking uitvoeren in lokalen die dienen voor het vervaardigen, 
bereiden, bewaren of opslaan van de in die wet genoemde stoffen. Hiertoe 
is vereist dat er voorafgaand aan de huiszoeking ernstige aanwijzingen 
bestaan dat in die lokalen dergelijke stoffen kunnen aanwezig zijn.

Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat er voorafgaand aan de 
bedoelde huiszoeking ernstige aanwijzingen van schuld tegen een 
bepaalde persoon moeten bestaan, faalt naar recht.

Tweede onderdeel 

3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 15 Grondwet : het 
arrest oor-deelt ten onrechte dat artikel 6bis Drugswet kon toegepast 
worden ; de huiszoeking die in eisers kajuit plaatsvond zonder bevel tot 
huiszoeking en zonder zijn instemming, schendt de vermelde bepaling.

4. Krachtens artikel 6bis, derde lid, Drugswet kunnen de in dat 
artikel bedoelde personen zonder bevel van de onderzoeksrechter een 
huiszoeking uitvoeren in lokalen die dienen voor het vervaardigen, 
bereiden, bewaren of opslaan van de in die wet genoemde stoffen. 
Hiertoe is vereist dat er voorafgaand aan de huiszoeking ernstige 
aanwijzingen bestaan dat in die lokalen dergelijke stoffen kunnen 
aanwezig zijn.

5. Met overname van de redenen van de vordering van het openbaar 
ministerie en met eigen redenen, oordeelt het arrest dat :

— uit politionele informatie blijkt dat een criminele organisatie, 
die zich bezig houdt met de invoer van grote partijen cocaïne vanuit 
Zuid-Amerika naar België, een zending van ongeveer 50 kilo cocaïne 
verwachtte, die zou vervoerd worden via het schip Carlos Fischer en op 
23 of 24 oktober 2013 zou aan komen in een Belgische haven ;

 — uit inlichtingen van de douane blijkt dat dit schip effectief 
verwacht werd in de haven van Zeebrugge op 30 oktober 2013 ;
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— bij een doorzoeking van het schip op 31 oktober 2013 er onder meer 
in de kajuit, bewoond door de eiser, een grote hoeveelheid cocaïne werd 
aange troffen ;

— het openbaar ministerie zich kon steunen op de verkregen niet-
geïdentificeerde informatie, die bestond uit concrete inlichtingen over 
het transportmiddel voor het vervoer van de drugs, de nationaliteit 
en de identiteit van de potentiële uitvoerders en die aldus voldoende 
ernstige aanwijzingen bevatte om tot een actie over te gaan en het 
schip te doorzoeken bij toepassing van de heterdaadprocedure bepaald 
in artikel 6bis Drugswet.

Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

3 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : 
de heer Lorenzetti (bij de balie te Brugge).

N° 657

2o kamer — 4 december 2013
(P.13.0285.F)

1o VerzekerINg. — LaNDVerzekerINg. — NIeT-VerpLIchTe BUrger-
LIjke aaNsprakeLIjkheIDsVerzekerINg. — geDINg TegeN De VerzekerDe Voor 
De sTraFrechTer. — rechTsTreeks VorDerINgsrechT VaN De BeNaDeeLDe. 
— TUsseNkomeNDe Verzekeraar. — excepTIes DIe De BeNaDeeLDe kUNNeN 
worDeN TegeNgeworpeN. — ToepassINg.

2o VerzekerINg. — LaNDVerzekerINg. — oVereeNkomsT. — Verzeke-
raar. — UITsLUITINgsBeDINg. — greNzeN.

3o arBeIDsoNgeVaL. — VerzekerINg. — regresVorDerINg VaN De 
Verzekeraar. — greNzeN.

1o Artikel 89, § 5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst, dat de strafrechter, voor wie de verzekeraar door de benadeelde 
in de zaak wordt betrokken, verbiedt uitspraak te doen over de rechten 
die de verzekeraar ten aanzien van de verzekerde kan doen gelden, 
verbiedt niet dat de tussenkomende verzekeraar voor de strafrechter, 

ARREST-2013-12.indb   2627 09/09/14   17:28



2628 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.12.13 - N° 657

tegen de benadeelde die zijn rechtstreeks vorderingsrecht uitoefent op 
grond van de verzekeringsovereenkomst, de excepties opwerpt bedoeld 
in artikel 87, § 2, van de wet ; dergelijke exceptie is immers geen recht dat 
de verzekeraar ten aanzien van de verzekerde doet gelden maar heeft, 
indien gegrond, alleen tot gevolg dat eerstgenooemde wordt vrijgesteld 
van de dekking die hij het slachtoffer verschuldigd is ; de beoordeling van 
die exceptie door de strafrechter is onlosmakelijk verbonden met de uitoe-
fening van de rechtstreekse vordering van de benadeelde  (1). (Artt. 87, 
§ 2, en 89, § 5, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

2o Artikel 8, tweede lid, van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst, dat de verzekeraar in staat stelt zich van zijn verplich-
tingen te bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke 
en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald, sluit niet alleen uit 
dat hij zich van zijn verplichtingen kan bevrijden voor de gevallen van 
grove schuld die in algemene bewoordingen zijn gesteld, maar ook voor de 
gevallen van grove schuld die kunnen worden bepaald, rekening houdend 
met de maatregelen die in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescher-
ming dan wel door de coördinator veiligheid en gezondheid zijn aanbe-
volen  (2). (Art. 8, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

3o De regresvordering die de arbeidsongevallenverzekeraar kan instellen 
tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke, mag het bedrag niet 
overschrijden van de schadeloosstelling die de getroffene voor dezelfde 
schade naar gemeen recht had kunnen verkrijgen  (3) ; wanneer de schade 
is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de beklaagde en het 
slachtoffer, treedt de arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van de 
getroffene, naar rato van het aandeel van de beklaagde in de aansprake-
lijkheid voor het ongeval  (4).

(FeDeraLe VerzekerINg c.V.B.a. e.a. T. D. 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 10 januari 2013. 

De eiseres, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid Federale Verzekering, voert twee middelen aan en de eisers 
L. G., A. G. en de naamloze vennootschap Grandmont voeren drie 
middelen aan. De eiseres, de naamloze vennootschap Axa Belgium, 
voert een middel aan, evenals de eiser René Swennen, qualitate qua. 
Die middelen worden voorgedragen in vier memories waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

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

  (1) Zie Cass. 27 januari 2004, AR P.03.0839.N, AC 2004, nr. 46.
  (2) Zie Cass. 29 juni 2009, AR C.08.0003.F, AC 2009, nr. 446. Zie M. FoNTaINe, Droit des 

assurances, 3de uitg., Larcier, 2006, 261, nr. 374.
  (3) Zie Cass. 16 september 1985, AR 4734, AC 1986-1987, nr. 27.
  (4) Zie Cass. 18 januari 1994, AR 6950, AC 1994, nr. 25.
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II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

De eiseres, die in het bestreden arrest en in de akte van cassatie-
beroep coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid Federale Verzekeringen wordt genoemd, is dezelfde als de hoger 
omschreven Federale Verzekering, coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid.

A. Cassatieberoep van Federale Verzekering cvba 

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over 
het aansprakelijkheidsbeginsel en de verplichting voor de eiseres om 
de schade te vergoeden van de verweerders F. en M. D., S. J. en van 
Axa Belgium nv

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 89, § 5, Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst. Die bepaling verbiedt de strafrechter, voor wie de 
verzekeraar door de benadeelde in de zaak wordt betrokken, uitspraak 
te doen over de rechten die de verzekeraar ten aanzien van de verze-
kerde kan doen gelden.

Volgens de eiseres overtreedt het arrest dat verbod door te beslissen 
dat de door haar aangevoerde clausules tot uitsluiting van dekking geen 
uitwerking hebben, waardoor zij verplicht wordt de schade te dekken.

Het voormelde artikel 89, § 5, verbiedt de tussenkomende verzekeraar 
voor de strafrechter niet om de benadeelde, die zijn rechtstreeks vorde-
ringsrecht uitoefent op grond van de verzekeringsovereenkomst, de 
excepties tegen te werpen bedoeld in artikel 87, § 2, van de wet.

Dergelijke exceptie is immers geen recht dat de verzekeraar ten 
aanzien van de verzekerde doet gelden maar heeft, indien ze wordt 
aangenomen, alleen tot gevolg dat eerstgenoemde wordt bevrijd van 
de dekking die hij het slachtoffer moet verlenen.

De beoordeling van die exceptie door de strafrechter is onlosmake-
lijk verbonden met de uitoefening van de rechtstreekse vordering van 
de benadeelde.

Daaruit volgt dat het arrest, door de eiseres het voordeel te ontzeggen 
van de door haar aangevoerde uitsluitingsbedingen, geen uitspraak 
doet over een punt dat de in het middel bedoelde wetsbepaling aan de 
rechtsmacht van het hof van beroep zou hebben onttrokken.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Krachtens artikel 8, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst, dekt de verzekeraar de schade veroorzaakt door de schuld, ook 
de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de 
begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen 
bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en 
beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.

ARREST-2013-12.indb   2629 09/09/14   17:28



2630 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.12.13 - N° 657

Die bepaling sluit niet alleen uit dat de verzekeraar zich van zijn 
verplichtingen kan bevrijden voor de gevallen van grove schuld die in 
algemene bewoordingen zijn gesteld, maar ook voor de gevallen van 
grove schuld die kunnen worden bepaald in functie van de maatregelen 
die door het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming dan wel 
door de coördinator veiligheid en gezondheid zijn aanbevolen.

Het arrest stelt vast dat artikel 26 van de algemene voorwaarden 
van de door de hoofdaannemer bij de eiseres gesloten polis burgerlijke 
aansprakelijkheid exploitatie, bepaalt dat de schade “veroorzaakt 
door het ontbreken of weghalen van wettelijke veiligheidsuitrusting” 
van de verzekering wordt uitgesloten.

De appelrechters, die oordelen dat bij gebrek aan een definitie van 
het begrip veiligheidsuitrusting, de tekst van de clausule een algemeen 
karakter heeft waardoor het geen uitwerking kan hebben, verant-
woorden hun beslissing naar recht.

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

D. Cassatieberoep van Axa Belgium nv

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, 
op haar burgerlijke rechtsvorderingen tegen de verweerders, Federale 
Verzekering cvba, en René Swennen qualitate qua, uitspraak doen over

a. het beginsel van de aansprakelijkheid

Middel

Het voorwerp van de regresvordering die de arbeidsongevallenverze-
keraar kan instellen tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke 
persoon, mag het bedrag niet overschrijden van de schadevergoeding 
die de getroffene voor dezelfde schade naar gemeen recht had kunnen 
verkrijgen.

Daaruit volgt dat wanneer de schade is veroorzaakt door de samen-
lopende fouten van de beklaagde en het slachtoffer, wat volgens het 
arrest het geval is, de arbeidsongevallenverzekeraar in de rechten van 
de getroffene treedt, naar rato van het aandeel van de beklaagde in de 
aansprakelijkheid voor het ongeval.

Het arrest miskent die regels niet door te beslissen dat, met betrek-
king tot het aansprakelijkheidsbeginsel, de subrogerende partij wegens 
haar eigen fout een vijfde van haar schade moet dragen, zodat de gesub-
rogeerde partij haar onkosten slechts kan terugvorderen tot beloop van 
een bedrag dat de vier vijfde van diezelfde schade niet overschrijdt.

De appelrechters, die het bedrag van de vergoeding waarop de getrof-
fene recht heeft naar gemeen recht nog niet hadden vastgesteld, 
dienden niet na te gaan of tachtig procent van dat bedrag het totaal 
van de bedragen overschrijdt die de eiseres aan haar verzekerde, die 
door het ongeval is getroffen, heeft uitbetaald.

Het arrest beslist niet dat de arbeidsongevallenverzekeraar nooit 
recht zal hebben op meer dan tachtig procent van het bedrag van de 
vergoeding die hij de getroffene heeft uitbetaald maar dat hij, wat niet 

ARREST-2013-12.indb   2630 09/09/14   17:28



N° 657 - 4.12.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2631

hetzelfde is, slechts recht heeft op tachtig procent van het nog niet 
vastgestelde bedrag van de vergoeding die de getroffene naar gemeen 
recht verschuldigd is.

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

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van Federale 

Verzekering cv, in zoverre het gericht is tegen de beslissingen die, op 
de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen haar zijn ingesteld door F. 
en M. D., S. J. en Axa Belgium nv, uitspraak doen over de omvang van 
de verschillende schadeposten.

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van Axa Belgium 
nv, in zoverre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen haar zijn ingesteld door Federale Verze-
kering cv en tegen René Swennen qualitate qua, uitspraak doen over de 
omvang van de schade.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet in de 
zaak van René Swennen qualitate qua.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, op de strafvordering 
tegen L. G. en A. G., hen tot een straf en tot een bijdrage aan het 
Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke geweld-
daden veroordeelt.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 
burgerlijke rechtsvorderingen van M. D. en S. J. tegen L. G. en Grand-
mont nv.

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 verweerders F. D., M. D., S. J. en Axa Belgium nv, elk 

tot een achtste van de kosten van het cassatieberoep van René Swennen 
qualitate qua, en laat de overige kosten ten laste van de Staat.

Laat de kosten van het cassatieberoep van A. G. ten laste van de 
Staat.

Veroordeelt de verweerders M. D. en S. J., ieder tot een vierde van de 
kosten van de cassatieberoepen van L. G. en Grandmont nv, en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt de overige eisers, Federale Verzekering cv, Axa Belgium 
nv, F. D. en S. J., tot de kosten van hun cassatieberoep.

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

4 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Pijcke (bij de balie te Brussel), de heer Mahieu, de heer De Bruyn en de 
heer Kirkpatrick.
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N° 658

1o kamer — 5 december 2013 
(C.12.0497.N) 

 haNDeLsprakTIjkeN. — weT markTprakTIjkeN. — recLame Voor 
coNsUmeNTeN. — aaN Te DUIDeN prIjs. — VoorwaarDeN.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de verplichting om voor de goederen en 
diensten de totale prijs aan te duiden enkel geldt voor de weergave van 
alle prijsbestanddelen die de onderneming in alle gevallen tot een geheel 
vermag te becijferen en niet wanneer dit niet mogelijk is omdat de totale 
prijs afhankelijk is van beslissingen van de consument  (1). (Art. 6 en 8 
Wet Marktpraktijken)

(BeLgacom N.V. pUBLIekrechTeLIjke VeNNooTschap T. TeLeNeT N.V.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 14 juni 2012.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Artikel 8 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken 
en consumentenbescherming, hierna Wet Marktpraktijken, bepaalt 
dat elke reclame voor consumenten die gewag maakt van een prijs, 
die moet vermelden overeenkomstig de voorschriften van met name de 
artikelen 6 en 7.

Krachtens artikel 6 Wet Marktpraktijken moet de aangeduide 
prijs de door de consument totaal te betalen prijs zijn, waaronder is 
begrepen : de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen 
en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten 
worden bijbetaald.

2. Uit de wetgeschiedenis blijkt dat de verplichting om voor de 
goederen en diensten de totale prijs aan te duiden enkel geldt voor 
de weergave van alle prijsbestanddelen die de onderneming in alle 

  (1) Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, 
Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52, nr. 2340/001, 42.
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gevallen tot een geheel vermag te becijferen en niet wanneer dit niet 
mogelijk is omdat de totale prijs afhankelijk is van beslissingen van 
de consument.

3. Het arrest stelt vast dat de consument die reeds beschikt over een 
kabelabonnement niet verplicht is een nieuw of bijkomend kabelabon-
nement te nemen om na de installatie van de decoder digitale televisie 
te kunnen kijken.

Het vermocht derhalve, zonder schending van de in het onderdeel 
vermelde wetsbepalingen, te oordelen dat het nemen van een kabel-
abonnement geen verplicht bij te betalen dienst is in de zin van artikel 6 
Wet Marktpraktijken.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

5 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist 
en de heer Maes.

N° 659

1o kamer. — 5 december 2013 
(C.13.0041.N. — C.13.0067.N)

1o hUweLIjksVermogeNssTeLseLs. — aLgemeeN. — hUweLIjksVer-
mogeNssTeLseL meT gemeeNschap VaN goeDereN. — oNTBINDINg. — geVoLg.

2o hUweLIjksVermogeNssTeLseLs. — aLgemeeN. — hUweLIjks-
VermogeNssTeLseL meT gemeeNschap VaN goeDereN. — oNTBINDINg. — VerDe-
LINg. — waarDeBepaLINg. — TIjDsTIp.

1o Door de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeen-
schap van goederen ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een onver-
deeldheid, die in de regel beheerst wordt door het gemeen recht  (1). 
(Art. 1427 BW)

2o Uit de artikelen 577, §§ 2 en 8, en 890 Burgerlijk Wetboek volgt dat, bij de 
verdeling, de waarde van de goederen die aanvankelijk behoorden tot het 
gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten en op het ogenblik van 
de verdeling, ingevolge de ontbinding van het stelsel, afhangen van de 
tussen hen ontstane post-communautaire onverdeeldheid, moet worden 

  (1) Cass. 12 sept. 2008, AR C.07.0394.N, AC 2008, nr. 468.
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bepaald op het ogenblik van de verdeling  (1). (Artt. 577, §§ 2 en 8, en 890 
BW)

(p. T. w. ; w. T. p.)

arresT

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen van 3 oktober 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeLeN

In de zaak C.13.0041.N

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

In de zaak C.13.0067.N

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

A. Voeging

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen gevoegd te worden.

B. De zaak C.13.0041.N

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

Overige grieven

4. Het tweede onderdeel kan niet tot ruimere cassatie leiden.

C. De zaak C.13.0067.N 

Eerste middel

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

Tweede middel 

Tweede onderdeel

Ontvankelijkheid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) Cass. 12 sept. 2008, AR C.07.0394.N, AC 2008, nr. 468.
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Gegrondheid

8. Krachtens artikel 1427 Burgerlijk Wetboek, wordt het wettelijk 
stelsel ontbonden door het overlijden van een der echtgenoten, de echt-
scheiding of de scheiding van tafel en bed, de gerechtelijke scheiding 
van goederen of nog de overgang naar een ander huwelijksvermogens-
stelsel.

Door de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een 
gemeenschap van goederen, ontstaat tussen de gewezen echtgenoten 
een onverdeeldheid, die in de regel beheerst wordt door het gemeen 
recht.

9. Krachtens artikel 577, § 2 en § 8, Burgerlijk Wetboek, worden de 
onverdeelde aandelen vermoed gelijk te zijn en is de verdeling van de 
gemeenschappelijke zaak onderworpen aan de regels die bepaald zijn 
in de titel Erfenissen van dit wetboek.

Krachtens artikel 890 Burgerlijk Wetboek, worden, om te beoordelen 
of er benadeling is geweest, de onverdeelde goederen geschat op hun 
waarde ten tijde van de verdeling.

10. Hieruit volgt dat, bij de verdeling, de waarde van de goederen 
die aanvankelijk behoorden tot het gemeenschappelijk vermogen 
van de echtgenoten en op het ogenblik van de verdeling, ingevolge de 
ontbinding van het stelsel, afhangen van de tussen hen ontstane post-
communautaire onverdeeldheid, moet worden bepaald op het ogenblik 
van de verdeling.

11. De appelrechters oordelen dat de gemengde levensverzekeringen 
op naam van de verweerder een duidelijke spaarverrichting uitmaken, 
zodat het uitgekeerde kapitaal, of bij afkoop, de concrete afkoop-
waarde in het gemeenschappelijk vermogen valt en dat de verzeke-
ringspolissen in de staat van vereffening moeten worden vermeld met 
hun afkoopwaarde op de datum van de ontbinding van het stelsel. 

12. Door te oordelen dat de verzekeringen in het kader van de verde-
ling dienen te worden gewaardeerd op de datum van de ontbinding 
van het stelsel, schenden de appelrechters het artikel 890 Burgerlijk 
Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Derde middel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.13.0041.N en C.13.0067.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre :
— het oordeelt, enerzijds, dat de artsenpraktijk gewaardeerd 

moet worden op het ogenblik van de ontbinding van het huwelijks-
stelsel, en, anderzijds, bij bevestiging van het beroepen vonnis, dat de 
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 waardering moet geschieden op de dag van de verdeling en dat een 
deskundige de waarde ervan moet bepalen op de “datum van heden” ;

— het oordeelt dat de gemengde levensverzekeringen in de staat van 
vereffening moeten worden opgenomen met hun afkoopwaarde op de 
datum van de ontbinding van het stelsel ;

— het nalaat uitspraak te doen over de vordering van de eiseres om 16 
maanden huur met betrekking tot het beroepsgedeelte van de woonst 
toe te voegen aan de staat van vereffening ;

— het oordeelt over de kosten.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
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.

5 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer 
Verbist.

N° 660

1o kamer — 5 december 2013 
(C.13.0056.N)

1o VerVoer. — goeDereNVerVoer. — LaNDVerVoer . wegVerVoer. — 
regresVorDerINg. — TermIjN.

2o VerjarINg. — BUrgerLIjke zakeN. — TermIjNeN (aarD. DUUr. 
aaNVaNg. eINDe). — goeDereNVerVoer. — LaNDVerVoer . wegVerVoer. — 
regresVorDerINg. — TermIjN. — VoorwaarDe.

1o en 2o Krachtens artikel 38, § 4, van de wet van 3 mei 1999 betreffende het 
vervoer van zaken over de weg, moeten de regresvorderingen ontstaan 
uit de overeenkomst tot vervoer van goederen over de weg, op straffe van 
verval, worden ingesteld binnen een termijn van een maand te rekenen 
vanaf de dagvaarding die aanleiding geeft tot recht van regres ; wanneer 
aan die voorwaarde is voldaan, kan de regresvordering ook worden inge-
steld na verloop van de termijn van een jaar, op voorwaarde dat de hoofd-
vordering tijdig werd ingesteld  (1). (Art. 38, § 4, Wet Goederenvervoer 
over de weg) 

(sImex NeDerLaND B.V., VeNNooTschap Naar NeDerLaNDs rechT  
T. TraNs cargo care B.V.B.a.)

  (1) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :

I. sITUerINg

1. Het geschil betreft een beschadiging van lading bij internatio-
naal wegvervoer, waarvoor de goederenverzekeraar een vergoeding 
betaalde aan de goederenbelanghebbende opdrachtgever, welk bedrag 
hij terugvorderde van verweerster (als hoofdvervoerder) die op haar 
beurt eiseres (als ondervervoerder) in vrijwaring dagvaardde. 

2. Het bestreden arrest veroordeelt eiseres tot vrijwaring van 
verweerster en verwerpt desbetreffend haar verweer dat die vrijwa-
ringsvordering verjaard was.

3. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan. 

II. BesprekINg VaN heT mIDDeL

1. Volgens art. 32.1 van het CMR-Verdrag verjaren de rechtsvor-
deringen, waartoe een aan dit verdrag onderworpen internationaal 
wegvervoer aanleiding geeft, door verloop van één jaar, behoudens 
opzet of daarmee gelijkgestelde schuld.

2. De schorsing en stuiting van deze eenjarige verjaringstermijn 
wordt volgens art. 32.3 van datzelfde verdrag beheerst door de wet van 
het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is.

3. Eiseres verwijt het bestreden arrest art. 38, § 4, van de wet goede-
renvervoer over de weg  (1) zo te interpreteren en toe te passen dat het 
een grond van schorsing van de verjaring zoals bedoeld in art. 32.3 van 
het CMR-Verdrag bevat en op die grond de op 7 april 2009 door verweer-
ster tegen eiseres ingestelde regresvordering niet verjaard te hebben 
verklaard.

4. Dat art. 38, § 4, van de wet goederenvervoer over de weg  (2) wel 
degelijk tot doel heeft de verjaringstermijn van de regresvordering 
te schorsen tot de titularis van die regresvordering zelf wordt gedag-
vaard, moge m.i. blijken uit de voorbereidende werken van de nieuwe 
wet  (3). In de Memorie van Toelichting bij die wet wordt inderdaad te 
kennen gegeven dat art. 38, § 4, een regel van schorsing van de verja-
ring uitmaakt zoals bedoeld in art. 32.3 van het CMR-Verdrag, in die 
zin dat art. 38 ten doel heeft de bepalingen van dat verdrag uit te 
breiden tot het nationaal vervoer, en dat voor de toepassing van de 
verjaringsregels het CMR-Verdrag verwijst naar de wetgeving die voor 
de rechtbank, waarvoor de zaak aanhangig is, wordt toegepast  (4).

5. In dat opzicht kan m.i. trouwens ook nog nuttiger wijze worden 
verwezen naar de quasi gelijkaardige bepaling van art. 2257, lid 2, BW, 

  (1) Van 3 mei 1999, dat bepaalt dat de regresvorderingen ontstaan uit de overeen-
komst tot vervoer van goederen over de weg, op straffe van verval, moeten worden inge-
steld binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dagvaarding die aanlei-
ding geeft tot het recht van regres, in casu 12 maart 2009.

  (2) En daarvóór art. 9, zesde lid, van de oude Vervoerwet.
  (3) Cf. J. pUTzeys, Le contrat de transport routier de marchandises, Bruxelles, Bruylant, 

1981, 392.
  (4) Parl. St., Kamer, 1997-1998, 1743/1, 20.
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in het gemeenrecht i.v.m. de schorsing van de verjaring van de vorde-
ring tot vrijwaring, zolang de uitvoering (op hoofdvordering) niet heeft 
plaatsgehad.

6. Vanuit de voormelde context komt het mij ook voor dat een en 
ander tevens wordt bevestigd in uw arrest van 8 november 2001  (1), 
waarin uw Hof i.v.m. de toepassing van art. 9 van de (oude) Vervoerwet 
beslist dat de regresvordering ook kan worden ingesteld na verloop 
van de termijn van verjaring van de vordering die voortvloeit uit 
een binnenlands vervoer, die zes maanden bedraagt en loopt vanaf 
de dag waarop het vervoer moest geschieden of vanaf de dag van de 
afgifte van de goederen, op voorwaarde dat ze wordt ingesteld binnen 
de termijn van een maand te rekenen van de dagvaarding die tot het 
regres aanleiding geeft. 

7. Aldus beschikken de partijen bij de vervoersovereenkomst over 
een bijkomende termijn, zelfs na het verstrijken van de oorspronke-
lijke verjaringstermijn, om een verhaalsvordering in te stellen tegen 
een partij die zich ook op de korte vervoersrechtelijke verjarings-
termijn zou kunnen beroepen. Om de schuldenaar die werd aange-
sproken net voor het intreden van de verjaring in de mogelijkheid te 
stellen regres uit te oefenen, kan de verhaalsvordering op die manier 
herleven binnen de korte termijn van een maand nadat de hoofdver-
voerder door de goederenbelanghebbende (of diens gesubrogeerde) 
werd gedagvaard  (2).

8. De hoger vermelde bepalingen voorzien m.i. dan ook in bijkomende 
termijnen voor verhaalsvorderingen die meestal beginnen te lopen 
vanaf de oorspronkelijke dagvaarding, op voorwaarde dat deze tijdig 
werd uitgebracht. Hoewel art. 32 van het CMR-Verdrag weliswaar niet 
voorziet in een bijkomende termijn, bevestigt het m.i. als dusdanig 
wel de gronden van schorsing en stuiting die door de lex fori worden 
erkend. Daardoor beschikt de regresnemer voor een Belgische recht-
bank over een bijkomende termijn van een maand, vermits deze naar 
Belgisch recht als een schorsingsgrond wordt beschouwd.

9. Voor de opvatting in haar enig cassatiemiddel uiteengezet  (3), 
verwijst eiseres weliswaar tevens naar een arrest van uw Hof van 
19 februari 2004  (4) waaromtrent het mij evenwel voorkomt dat het Hof 
zich in die context daar als dusdanig niet over uitsprak.

10. Het komt mij dan ook voor dat de appelrechters op basis van hun 
vaststellingen hun beslissing naar recht verantwoorden en dat het 
middel derhalve niet kan aangenomen worden.

coNcLUsIe : Verwerping.

  (1) Cass. 8 november 2001, AR C.98.0354.N, AC 2001, nr. 605.
  (2) J. LoyeNs, Handboek transportrecht, Intersentia, 455-456, nr. 623 en 625.
  (3) D.w.z. dat noch art. 38, § 4, van de wet goederenvervoer over de weg, noch art. 9, 

zesde lid, van de oude Vervoerwet de looptijd van de verjaring schorsen, maar enkel een 
vervaltermijn van een maand voor de uitoefening van de regresvordering bevatten.

  (4) Cass. 19 februari 2004, AR C.02.0202.N, Europees Transport Law/Droit Européen des 
Transports/Europees Vervoerrecht, 2004, (521), 529.
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arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 23 april 2012.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 17 oktober 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem 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 

1. Artikel 32, lid 1, CMR-Verdrag bepaalt dat de rechtsvorderingen 
waartoe een aan dit verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, 
verjaren door verloop van een jaar, behoudens in geval van opzet of van 
schuld die met opzet wordt gelijkgesteld.

Luidens artikel 32, lid 3, van dit verdrag wordt, met inachtneming 
van de bepalingen van het tweede lid, de schorsing van de verjaring 
beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. 
Hetzelfde geldt voor de stuiting van de verjaring.

2. Krachtens artikel 38, § 4, van de wet van 3 mei 1999 betreffende 
het vervoer van zaken over de weg, moeten de regresvorderingen 
ontstaan uit de overeenkomst tot vervoer van goederen over de weg, 
op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van een 
maand te rekenen vanaf de dagvaarding die aanleiding geeft tot recht 
van regres. 

Wanneer aan die voorwaarde is voldaan, kan de regresvordering ook 
worden ingesteld na verloop van de termijn van een jaar, op voorwaarde 
dat de hoofdvordering tijdig werd ingesteld.

3. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerster als hoofdvervoerder op 12 maart 2009 werd gedag-

vaard door de ladingbelanghebbende en de verzekeraar en deze vorde-
ring tijdig werd ingesteld ;

  — de verweerster tegen de eiseres als ondervervoerder een regresvor-
dering heeft ingesteld op 7 april 2009.

4. De appelrechters die oordelen dat de vrijwaringsvordering van de 
eiseres niet is verjaard omdat zij binnen de termijn van een maand 
bedoeld in artikel 38, § 4, van de wet van 3 mei 1999 betreffende het 
vervoer van zaken over de weg werd ingesteld, ook al is dit buiten de 
eenjarige termijn van artikel 32, lid 1, CMR-Verdrag, verantwoorden 
hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

5 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. De 
Baets.

N° 661

1o kamer — 6 december 2013
(C.10.0204.F)

1o aaNsprakeLIjkheID BUITeN oVereeNkomsT. — oorzaak. — 
BegrIp. BeoorDeLINg Door De rechTer. — oorzakeLIjk VerBaND. — BewIjs-
LasT.

2o BewIjs. — BUrgerLIjke zakeN. — BewIjsLasT. BeoorDeLINgs-
VrIjheID. — BewIjsLasT. — aaNsprakeLIjkheID BUITeN oVereeNkomsT. — 
oorzaak. — oorzakeLIjk VerBaND.

3o aaNsprakeLIjkheID BUITeN oVereeNkomsT. — oorzaak. — 
BegrIp. BeoorDeLINg Door De rechTer. — oorzakeLIjk VerBaND TUsseN De 
FoUT eN De schaDe zoaLs ze zIch heeFT VoorgeDaaN. — VoorwaarDe.

4o aaNsprakeLIjkheID BUITeN oVereeNkomsT. — oorzaak. — 
BegrIp. BeoorDeLINg Door De rechTer. — oorzakeLIjk VerBaND. — oorzake-
LIjk VerBaND TUsseN De FoUT eN De schaDe zoaLs ze zIch heeFT VoorgeDaaN. 
— geeN VerBaND. — oorzakeLIjk VerBaND TUsseN De FoUT eN heT VerLIes 
VaN eeN kaNs om De schaDe, zoaLs ze heeFT VoorgeDaaN, Te VoorkomeN.

5o aaNsprakeLIjkheID BUITeN oVereeNkomsT. — schaDe. — 
BegrIp. VormeN. — BegrIp. — schaDe zoaLs ze zIch heeFT VoorgeDaaN. — 
VerLIes VaN eeN kaNs om De schaDe, zoaLs ze heeFT VoorgeDaaN, Te Voor-
komeN. — oNVereNIgBaarheID.

1o en 2o De eiser tot herstel dient het oorzakelijk verband aan te tonen 
tussen de fout en de schade zoals ze is ontstaan ; dat verband veronder-
stelt dat de schade zich zonder die fout niet op dezelfde wijze had kunnen 
voordoen  (1). (Artt. 1315, 1382 en 1383 BW ; art. 870 Gerechtelijk Wetboek)

3o De rechter kan de auteur van de fout niet veroordelen om de geleden schade 
te vergoeden indien hij vaststelt dat er twijfel blijft bestaan over het 
oorzakelijk verband tussen de fout en die schade ; het arrest verantwoordt 
niet naar recht zijn beslissing om de auteur van een fout te veroordelen 
tot vergoeding van de door het slachtoffer aangevoerde schade, wanneer 
het niet uitsluit dat de schade zich zonder die schade op dezelfde wijze 
had kunnen voordoen (2). (Artt. 1382 en 1383 BW)

  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 661.
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4o en 5o Het arrest, dat overweegt dat, enerzijds, een fout, die hierin 
bestaat dat de effecten, die waren ingeschreven op een op naam van de 
moeder van het slachtoffer en een andere persoon geopende rekening, 
niet werden overgeschreven op de rekening van het slachtoffer, schade 
heeft veroorzaakt die gelijkstaat met de helft van de waarde van de effec-
tenrekening, en dat, anderzijds, de moeder van het slachtoffer haar kapi-
taal tijdens haar leven voor andere doeleinden had kunnen aanwenden, 
sluit niet uit dat de schade zich zonder die fout op dezelfde wijze had 
kunnen voordoen ; het arrest verantwoordt derhalve niet naar recht zijn 
beslissing om de auteur van de fout te veroordelen tot betaling, aan het 
slachtoffer, van een vergoeding die overeenkomt met het verlies van een 
kans, geraamd op vijfenzeventig percent, om de helft van de waarde van 
de effectenrekening te erven  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(ForTIs BaNk N.V. T. w.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 16 oktober 2009.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 21 oktober 2013 ter 
griffie een conclusie neergelegd.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeLeN

De eiseres voert vier middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als 
volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 1149, 1150, 1153, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond en veroor-
deelt de eiseres om aan de verweerster een bedrag van 166.971,91 euro te betalen, 
vermeerderd met de moratoire interest vanaf 6 februari 1992 tot de algehele 
betaling, om de volgende redenen :

 “De schade
Zoals hierboven is uiteengezet, raamt [de verweerster] haar schade, in haar 

hoedanigheid van erfgename, op een bedrag van 445.258,42 euro, subsidiair 
verminderd tot de helft van dat bedrag, d.i. 222.629,21 euro. In haar aanvullende 
conclusie na de rechtszitting van 28 mei 2009 wijst zij erop dat haar schade 
moet worden onderzocht in het licht van het verlies van de kans om de litigi-
euze effecten in het kader van de erfenis te hebben kunnen verkrijgen ;

Gelet op het medehouderschap, dat een vermoeden van onverdeeldheid voor 
de helft inhoudt, wordt de schade op datum van 2 mei 1991 beperkt tot de helft 
van de waarde van de effectenrekening, wat neerkomt op 222.629,21 euro ;

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 661.
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De schade van [de verweerster] is echter gelijk aan de vergoeding die over-
eenkomt met het verlies van de kans om dat bedrag te erven ;

Hoewel zij aanvoert dat de waarde van de beurs beslist met 40 pct. is gestegen 
in de periode van 1991 tot het overlijden van [haar moeder] in 2000, wijst het hof 
[van beroep] erop dat niet is uitgesloten dat zij haar kapitaal tijdens haar leven 
voor andere doeleinden kon hebben aangewend ;

Het hof [van beroep] oordeelt dat het verlies van de kans moet worden geraamd 
op 75 pct. van het bedrag van 222.629, 21 euro, d.i. 166.971,91 euro ;

Aangezien het een geldschuld betreft, is enkel de moratoire interest verschul-
digd op de datum van ingebrekestelling, te weten 6 februari 1992 ;

De vordering is in zoverre gegrond”.

Grieven

Inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet degene die schadevergoe-
ding vordert het oorzakelijk verband aantonen tussen de fout en de schade 
zoals ze zich heeft voorgedaan.

Dat verband veronderstelt dat zonder de fout, de schade zich niet heeft kunnen 
voordoen zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.

De rechter kan degene die een fout heeft begaan niet veroordelen tot vergoe-
ding van de aangevoerde schade wanneer hij vaststelt dat er onzekerheid blijft 
bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade.

De vordering die de verweerster heeft ingesteld in haar hoedanigheid van 
erfgename, strekte te dezen tot vergoeding van de schade die was veroorzaakt 
door de fout die de verweerster de eiseres verweet en die hierin bestond dat de 
eiseres de overschrijvingsopdracht niet heeft uitgevoerd die haar op 2 mei 1991 
was gegeven door de verweerster, die destijds optrad als lasthebber van haar 
moeder.

Het arrest wijst erop dat de verweerster haar schade omschreef als het verlies 
van een kans om de helft van de waarde van de effectenrekening, tot beloop van 
222.629,21 euro, van haar moeder te erven.

Het arrest merkt op “dat niet is uitgesloten dat zij haar kapitaal tijdens 
haar leven voor andere doeleinden kon hebben aangewend” dan die waartoe de 
verweerster dat kapitaal bestemde.

Het arrest erkent aldus noodzakelijkerwijs dat het oorzakelijk verband 
tussen de fout van de eiseres en de schade van de verweerster niet met zeker-
heid is aangetoond. Het sluit immers niet uit dat het betrokken kapitaal door 
mevrouw F. voor andere doeleinden kon zijn aangewend, waardoor het niet in 
haar erfenis zou zijn opgenomen.

Indien mevrouw F., volgens het arrest, haar kapitaal, ondanks de aan de 
eiseres verweten fout, “tijdens haar leven voor andere doeleinden kon hebben 
aangewend”, had de verweerster dat kapitaal immers in zoverre niet aange-
troffen in de in 2000 opengevallen erfenis.

Het arrest heeft de eiseres dus niet aansprakelijk kunnen verklaren voor 75 
pct. van de schade van de verweerster, op grond dat het oorzakelijk verband 
tussen de fout van de eiseres en het verlies van een kans voor de verweerster 
om een gedeelte van de waarde van de effectenrekening te erven, vaststond.

Het arrest miskent aldus zowel het wettelijk begrip schade als dat van het 
oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek, indien aangenomen moet worden dat het arrest ten aanzien van 
de verweerster uitspraak doet in haar hoedanigheid van erfgename die een 
rechtsvordering in eigen naam uitoefent, en van de artikelen 1149, 1150 en 1153 
van het Burgerlijk Wetboek, indien aangenomen moet worden dat het arrest 
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ten aanzien van de verweerster uitspraak doet in haar hoedanigheid van erfge-
name die een rechtsvordering uitoefent die deel uitmaakt van het vermogen 
dat in het kader van de erfenis van mevrouw F. is verkregen).

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Tweede middel

Degene die schadevergoeding vordert, dient het oorzakelijk verband 
aan te tonen tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft voorge-
daan ; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet kan 
kunnen ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan.

De rechter kan degene die een fout heeft begaan niet veroordelen om 
de geleden schade te vergoeden indien hij vaststelt dat er twijfel blijft 
bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade.

De vordering strekt tot vergoeding van de schade die de eiseres heeft 
veroorzaakt door de niet-uitvoering van de opdracht die de verweer-
ster, in haar hoedanigheid van lasthebber van haar moeder, op 2 mei 
1991 had gegeven om de effecten die waren geplaatst op een rekening 
geopend op naam van haar moeder en de heer D. over te dragen naar 
een van haar rekeningen.

Het arrest beslist dat, “gelet op het medehouderschap, dat een 
vermoeden van onverdeeldheid voor de helft inhoudt, de schade op 
datum van 2 mei 1991 wordt beperkt tot de helft van de waarde van de 
effectenrekening, wat neerkomt op 222.629,21 euro”, en oordeelt vervol-
gens dat de moeder van de verweerster, die volgens de vaststellingen 
van het arrest was overleden op 21 juni 2000, “haar kapitaal tijdens 
haar leven voor andere doeleinden kon hebben aangewend”.

Uit die overweging blijkt dat het arrest niet uitsluit dat de schade 
van de verweerster, zonder de fout van de eiseres, zich op dezelfde wijze 
had kunnen voordoen.

Het arrest verantwoordt derhalve niet naar recht zijn beslissing om 
de eiseres te veroordelen tot betaling, aan de verweerster, van een 
“vergoeding die overeenkomt met het verlies van een kans”, die het 
arrest raamt op vijfenzeventig pct., “om [het] bedrag [van 222.629,21 
euro] te erven”.

Het middel is gegrond.
Er bestaat daarenboven geen grond om de andere middelen te onder-

zoeken, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.

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

hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

6 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer Kirk-
patrick.

N° 662

1o kamer — 6 december 2013 
(C.10.0245.F)

1o oVereeNkomsT. — VerBINDeNDe krachT (NIeT-UITVoerINg). — 
coNTracTUeLe aaNsprakeLIjkheID. — VoorwaarDe. — oorzakeLIjk VerBaND. 
— BewIjsLasT.

2o oVereeNkomsT. — VerBINDeNDe krachT (NIeT-UITVoerINg). — 
coNTracTUeLe aaNsprakeLIjkheID. — oorzakeLIjk VerBaND TUsseN De FoUT 
eN De schaDe zoaLs ze zIch heeFT VoorgeDaaN. — VoorwaarDe.

3o oVereeNkomsT. — VerBINDeNDe krachT (NIeT-UITVoerINg). 
— coNTracTUeLe aaNsprakeLIjkheID. — aaNVaarDINg VaN eeN DaDINg. 
— FoUTIeVe VoorLIchTINg. — oorzakeLIjk VerBaND TUsseN De FoUT eN De 
schaDe zoaLs ze zIch heeFT VoorgeDaaN. — geeN VerBaND. — oorzakeLIjk 
VerBaND TUsseN De FoUT eN heT VerLIes VaN eeN kaNs om De schaDe, zoaLs ze 
zIch heeFT VoorgeDaaN, Te VoorkomeN.

1o De eiser tot herstel dient het oorzakelijk verband aan te tonen tussen de 
fout en de schade zoals ze zich heeft voorgedaan ; dat verband veronder-
stelt dat de schade zich zonder die fout niet op dezelfde wijze had kunnen 
voordoen. (Artt. 1147, 1149, 1150, 1151 en 1315 BW ; art. 870 Gerechtelijk 
Wetboek)

2o De rechter kan de auteur van de fout niet veroordelen om de geleden schade 
te vergoeden indien hij vaststelt dat er twijfel blijft bestaan over het 
oorzakelijk verband tussen de fout en die schade ; het arrest verantwoordt 
niet naar recht zijn beslissing om de auteur van een fout te veroordelen 
tot vergoeding van de door het slachtoffer aangevoerde schade, wanneer 
het niet uitsluit dat de schade zich zonder die schade op dezelfde wijze 
had kunnen voordoen. (Artt. 1147, 1149, 1150 en 1151 BW)

3o Het arrest, dat overweegt dat niet met zekerheid is aangetoond dat het 
slachtoffer, indien het beter was voorgelicht, niet dezelfde dading zou 
zijn aangegaan als die welke de auteur van de fout had aangeraden te 
aanvaarden, sluit niet uit dat de schade zich zonder die fout op dezelfde 
wijze had kunnen voordoen ; het arrest, dat overweegt dat de schade 
bestaat in het verlies van de kans om de dading niet aan te gaan, verant-
woordt derhalve niet naar recht zijn beslissing om de auteur van de fout 
te veroordelen tot vergoeding van de door het slachtoffer aangevoerde 
schade. (Artt. 1147, 1149, 1150 en 1151 BW)

(eThIas VerzekerINgeN N.V. T. c.)
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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 14 mei 2009.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeLeN

De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is 
als volgt.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1147, 1149, 1150, 1151 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek.

— de artikelen 807, 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

 — algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.

— algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat beslist dat de vorige raadsman van de verweerster zijn voor-
lichtings- en adviesplicht niet is nagekomen, veroordeelt vervolgens de eiseres, 
in haar hoedanigheid van verzekeraar van diens beroepsaansprakelijkheid, 
om aan de verweerster een bedrag van 4.000 euro (redenen van het arrest) of 
5.000 euro (dictum) te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf de datum van de dagvaarding en de kosten, om alle redenen 
die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald om de 
volgende redenen :

 “Evenwel is niet met zekerheid aangetoond dat [de verweerster], indien zij 
beter was voorgelicht, niet dezelfde dading zou zijn aangegaan ;

[De eiseres] merkt terecht op dat er, samen met die dading, een akkoord werd 
bereikt over de huisvesting van M., waardoor de heer V. afzag van zijn vorde-
ring tot beurtelingse huisvesting ; dat andere akkoord heeft zonder de minste 
twijfel een weerslag gehad op het standpunt van [de verweerster] ;

[De verweerster] gaat ten onrechte ervan uit dat zij het bedrag van 23.000 
euro, dat zij in handen van notaris L. heeft doen blokkeren, had kunnen 
verkrijgen, evenals de interest op dat bedrag tegen de wettelijke interestvoet, 
de kosten van het bewarend beslag en de kosten van verdediging ;

Haar schade bestaat in het verlies van de kans om de dading niet aan te gaan 
en om het geschil over de vermogensrechtelijke gevolgen van het einde van 
het samenleven aan het gerecht voor te leggen, met de mogelijkheid om hoger 
beroep in te stellen en het risico om in het gelijk dan wel in het ongelijk te 
worden gesteld ;

Dat verlies van een kans wordt, gelet op de grote verscheidenheid van beslis-
singen in die materie en gelet op de hierboven omschreven elementen, naar 
billijkheid vastgesteld op een bedrag van 4.000 euro [...] ;

Aangezien het een vordering betreft die gegrond is op een contractuele 
tekortkoming, is de interest verschuldigd vanaf de datum van ingebrekestel-
ling, te weten, in dit geval, het exploot van de dagvaarding tot inleiding van 
het geding in eerste aanleg”.
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Grieven 

De verweerster heeft in haar conclusie in hoger beroep niet aangevoerd dat 
haar schade bestond in het verlies van de kans om het geschil betreffende de 
vernietiging van de dading wegens benadeling aan het gerecht voor te leggen. 
Zij heeft aangevoerd dat haar schade hierin bestond dat zij de dading was 
aangegaan en ze heeft de veroordeling gevorderd van de eiseres tot betaling 
van een bedrag van 23.000 euro, wat neerkomt op 20 pct. van het bedrag waar-
voor de heer V. het pand heeft verkocht, d.i. 32.000 euro min 9.000 euro, het 
bedrag dat in het kader van de dading is ontvangen.

Eerste onderdeel

Krachtens de artikelen 1147, 1149, 1150, 1151 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, dient de eiser tot herstel aan te tonen dat 
het oorzakelijk verband tussen een contractuele fout en de schade vaststaat ; 
dat verband veronderstelt dat de schade zich zonder die fout niet op dezelfde 
wijze had kunnen voordoen.

De rechter kan de degene die een fout heeft begaan niet veroordelen tot 
vergoeding van de werkelijk geleden schade indien hij beslist dat er onzeker-
heid blijft bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade.

De vordering van de verweerster strekte tot vergoeding van de schade 
die zij geleden had door de dading die haar raadsman haar had aangeraden 
te aanvaarden en tot veroordeling van de eiseres, die de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van laatstgenoemde verzekerde, tot betaling van een 
bedrag van 23.000 euro, wat overeenkomt met haar aandeel in de verkoopprijs 
van het pand, na aftrek van 9.000 euro die zij ontvangen had in het kader van 
de dading ; de schade van de verweerster bestaat dus niet in het feit dat zij een 
kans verloren heeft om de dading niet te ondertekenen maar in de gevolgen van 
die dading.

Het arrest, dat oordeelt dat “niet met zekerheid is aangetoond dat [de 
verweerster], indien zij beter was voorgelicht, niet dezelfde dading zou zijn 
aangegaan”, beslist vervolgens dat de “schade [van de verweerster] bestaat 
in het verlies van de kans om de dading niet aan te gaan en om het geschil 
over de vermogensrechtelijke gevolgen van het einde van het samenleven aan 
het gerecht voor te leggen”. Het arrest beslist zodoende dat de mogelijkheid 
bestaat dat de schade zich zonder de fout niet op dezelfde wijze zou hebben 
voorgedaan en sluit geenszins uit dat de schade zich zonder de fout op dezelfde 
wijze had kunnen voordoen. Het verantwoordt niet wettig zijn beslissing om 
de eiseres te veroordelen tot betaling, aan de verweerster, van een bedrag van 
4.000 euro (schending van de artikelen 1147, 1149, 1150, 1151, 1315 van het Burger-
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel

De verweerster heeft bij het hof van beroep een geheel van feiten aanhangig 
gemaakt waaruit zij afleidde dat zij de dading, zonder de fout van de verze-
kerde van de eiseres, niet was aangegaan ; [de verweerster] vorderde de 
vergoeding van de schade die was veroorzaakt door het aangaan van die 
dading, d.w.z. de vergoeding van ontstane schade. Het arrest, dat beslist dat 
de schade van de verweerster “bestaat in het verlies van de kans om de dading 
niet aan te gaan en om het geschil over de vermogensrechtelijke gevolgen 
van het einde van het samenleven aan het gerecht voor te leggen, met de 
mogelijkheid om hoger beroep in te stellen en het risico om in het gelijk dan 
wel het ongelijk te worden gesteld”, wijzigt het voorwerp van de vordering en 
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schendt zodoende de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en miskent het daarin vastgelegde beschikkingsbeginsel ; het arrest, dat 
de vordering ambtshalve wijzigt zonder de heropening van de debatten te 
bevelen, miskent op zijn minst het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Degene die schadevergoeding vordert dient het oorzakelijk verband 
aan te tonen tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft voorge-
daan ; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had 
kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft voorgedaan.

De rechter kan degene die een fout heeft begaan niet veroordelen tot 
vergoeding van de schade indien hij beslist dat er onzekerheid blijft 
bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die schade.

De vordering strekt tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt 
door de dading, waarbij de verzekerde van de eiseres verweten wordt dat 
hij de verweerster foutief aangeraden heeft die dading te aanvaarden.

Het arrest, dat oordeelt dat “niet met zekerheid is aangetoond dat 
[de verweerster], indien zij beter was voorgelicht, niet dezelfde dading 
zou zijn aangegaan”, sluit noch om die reden noch om gelijk welke 
andere reden uit dat de schade zich zonder de fout op dezelfde wijze had 
kunnen voordoen.

Het arrest, dat beslist dat “de schade [van de verweerster] bestaat in 
het verlies van de kans om de dading niet aan te gaan”, verantwoordt 
derhalve niet naar recht zijn beslissing om de eiseres te veroordelen 
tot vergoeding van de door de verweerster aangevoerde schade.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het 

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

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het hoger beroep en 

de vordering van de verweerster tegen de eiseres gedeeltelijk gegrond 
verklaart, het haar veroordeelt om aan de verweerster het hoofdbedrag 
van vijfduizend euro te betalen en het uitspraak doet over de kosten 
tussen die partijen.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
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6 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advo-
caat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 663

1o kamer — 6 december 2013 
(C.11.0503.F-C.11.0528.F)

1o UITVINDINgsocTrooI. — NaTIoNaaL ocTrooI. — DaaD VaN Namaak. 
— sTraF. — ToepasseLIjke weT.

2o UITVINDINgsocTrooI. — NaTIoNaaL ocTrooI. — spLITsINg VaN 
eeN NaamLoze VeNNooTschap. — oprIchTINg VaN Twee NaamLoze VeNNooT-
schappeN. — INBreNg, IN eeN VeNNooTschap, VaN De ocTrooIeN eN LIceNTIes 
eN VaN De rechTeN eN VerBINTeNIsseN m.B.T. De INgeBrachTe goeDereN VaN 
De oNTBoNDeN VeNNooTschap. — TegeNsTeLBaarheID VaN De oVerDrachT VaN 
schULDVorDerINg. — VormVereIsTeN.

3o VeNNooTschappeN. — haNDeLsVeNNooTschappeN. — aLge-
meeN. — spLITsINg VaN eeN NaamLoze VeNNooTschap. — oprIchTINg VaN 
Twee NaamLoze VeNNooTschappeN. — INBreNg, IN eeN VeNNooTschap, VaN De 
ocTrooIeN eN LIceNTIes eN VaN De rechTeN eN VerBINTeNIsseN m.B.T. De INge-
BrachTe goeDereN VaN De oNTBoNDeN VeNNooTschap. — TegeNsTeLBaarheID 
VaN De oVerDrachT VaN schULDVorDerINg. — VormVereIsTeN.

4o VerBINTeNIs. — spLITsINg VaN eeN NaamLoze VeNNooTschap. — oprIch-
TINg VaN Twee NaamLoze VeNNooTschappeN. — INBreNg, IN eeN VeNNooTschap, 
VaN De ocTrooIeN eN LIceNTIes eN VaN De rechTeN eN VerBINTeNIsseN m.B.T. De 
INgeBrachTe goeDereN VaN De oNTBoNDeN VeNNooTschap. — TegeNsTeLBaar-
heID VaN De oVerDrachT VaN schULDVorDerINg. — VormVereIsTeN.

5o UITVINDINgsocTrooI. — NaTIoNaaL ocTrooI. — DaaD VaN Namaak. 
— VoorwaarDe.

6o UITVINDINgsocTrooI. — NaTIoNaaL ocTrooI. — DaaD VaN Namaak. 
— meDeDaDer. — BegrIp.

7o UITVINDINgsocTrooI. — NaTIoNaaL ocTrooI. — DaaD VaN Namaak. 
— schaDe. — hersTeL. — schaDeVergoeDINg. — ramINg. — IN aaNmerkINg 
Te NemeN eLemeNTeN.

1o Zowel de schadevergoeding die verschuldigd is aan het slachtoffer van 
een daad van namaak als de verbeurdverklaring waarmee de daders van 
die daad gestraft worden, vallen, onder voorbehoud, wat laatstgenoemde 
betreft, van het geval waarin de nieuwe wet minder streng is, onder de 
toepassing van de wet die van kracht was op het ogenblik van de namaak. 
(Art. 77, § 2, Octrooiwet 1984)

2o, 3o en 4o Wanneer de partij, die over een overgedragen litigieuze schuld-
vordering beschikt, het geding van haar rechtsvoorganger overneemt, 
voldoet zij aldus aan de vormvereisten van artikel 1690 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat van toepassing is op het geschil. (Art. 1690 BW)
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5o Er is sprake van namaak, die bestaat in het aanwenden van in het 
octrooi begrepen middelen in de zin van de wet van 24 mei 1854, wanneer 
zulks met handelsdoeleinden geschiedt ; er is sprake van handelsdoel-
einden wanneer het middel wordt aangewend met het oog op de daar-
opvolgende verhandeling van de door die aanwending verkregen voor-
werpen ; die aanwending hoeft daarom nog niet plaats te vinden in het 
kader van een activiteit waarmee de houder of de rechthebbende becon-
curreerd wordt. (Art. 4, b), octrooiwet)

6o Degenen die zich persoonlijk inlaten met de namaak, die daaraan recht-
streeks deelnemen, zijn strafbaar als mededader. (Art. 4, b), Octrooiwet)

7o Hoewel de verbeurdverklaring of de toekenning van een som gelijk aan 
de prijs van de gebeurlijk reeds verkochte goederen geen verband houdt 
met de omvang van de schade van de octrooihouder, moet bij de raming 
van de schadevergoeding rekening worden gehouden met het herstel t.g.v. 
de voormelde verbeurdverklaring of toekenning van die som reeds heeft 
geleid. (Artt. 5, eerste lid, en 3, octrooiwet)

(aBFIN N.V. T. INTeLLecTUaL TraDy cy, VeNNooTschap Naar LUxem-
BUrgs rechT e.a. ; eLecTraBeL N.V. e.a. T. INTeLLecTUaL TraDe cy 

hoLDINg sa-spF, VeNNooTschap Naar LUxemBUrgs rechT, e.a.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik van 17 januari 2011.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeLeN

De eiseres voert acht middelen aan in het cassatieverzoekschrift dat 
is ingeschreven onder het nummer C.11.0503.F, waarvan een eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

De eiseressen voeren vier middelen aan in het cassatieverzoekschrift 
dat is ingeschreven onder het nummer C.11.0528.F, waarvan een eens-
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat 
grondt tot voeging.

Het cassatieberoep ingeschreven onder het nummer C.11.0503.F

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 77, § 2, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvin-
dingsoctrooien is die wet van onmiddellijke toepassing op de octrooien 
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die vóór haar inwerkingtreding zijn verleend, met behoud evenwel van 
de rechten die bij de inwerkingtreding van die wet zijn verworven.

Overeenkomstig artikel 2 Burgerlijk Wetboek, dat het voormelde 
artikel 77, § 2, toepasselijk maakt inzake octrooien, is een nieuwe wet in 
de regel niet alleen onmiddellijk van toepassing op de toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing 
geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Daaruit volgt dat zowel de schadevergoeding die verschuldigd is aan 
het slachtoffer van namaak als de verbeurdverklaring waarmee de 
daders van dat misdrijf bestraft worden, onderworpen zijn aan de wet 
die van toepassing was op het ogenblik van de namaak, onder voor-
behoud, wat de verbeurdverklaring betreft, van het geval waarin de 
nieuwe wet minder streng is.

Het onderdeel, dat aanvoert dat de wet van 28 maart 1984 van toepas-
sing is op de schadevergoeding en op de verbeurdverklaring op de 
enkele grond dat ze van toepassing is op de octrooien die zijn afgele-
verd vóór de inwerkingtreding ervan, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

Op grond van de aan het hof van beroep voorgelegde stukken stelt het 
arrest vast wat volgt :

— de naamloze vennootschap Établissements R. Heinen werd 
“gesplitst om te worden vervangen voor twee nieuwe entiteiten : ener-
zijds de naamloze vennootschap ‘Engineering’ en anderzijds de naam-
loze vennootschap ‘Établissements R. Heinen’” ;

— “de naamloze vennootschap Engineering, die op 7 december 1989 
werd opgericht, alle goederen van de naamloze vennootschap Établis-
sements R. Heinen toebedeeld kreeg, met uitzondering van die welke 
werden ingebracht in een andere naamloze vennootschap, met name 
‘Établissements R. Heinen’, die dezelfde dag werd opgericht, en waarin 
de inbreng van vermogensbestanddelen derhalve limitatief was” ;

— “in de naamloze vennootschap Engineering werden met name de 
‘octrooien en licenties’ van de ontbonden vennootschap ingebracht […] 
evenals de ‘rechten en verbintenissen die aan de ingebrachte goederen 
verbonden zijn’, waaronder ook de schadevergoedingen die in het kader 
van het geschil verkregen konden worden” ;

— “de Dienst voor de industriële eigendom zal op de hoogte worden 
gebracht van de overdracht van het litigieuze octrooi aan de naamloze 
vennootschap Engineering” ;

— de maatschappelijke benaming van laatstgenoemde werd “op 8 mei 
1990 gewijzigd in Metal Construction Malmedy, naamloze vennoot-
schap” ;

— laatstgenoemde heeft “op 18 oktober 1991 medegedeeld dat ze het 
geding wenste te hervatten en dat ze vrijwillig in de zaak zou tussen-
komen”.
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De partij, die over een overgedragen litigieuze schuldvordering 
beschikt, voldoet door het geding van haar rechtsvoorganger over te 
nemen aan de vormvereisten van artikel 1690 Burgerlijk Wetboek, dat 
van toepassing is op het geschil.

De beslissing volgens welke de tweede verweerster de schuldvorde-
ring betreffende de schadevergoeding tegen de eiseres mag opwerpen, 
wordt aldus naar recht verantwoord.

Het middel dat, zelfs al was het gegrond, niet tot cassatie van die 
beslissing kan leiden, vertoont geen belang en is mitsdien niet ontvan-
kelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het cassatieberoep ingeschreven onder het nummer C.11.0528.F 

Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde onderdeel

Het arrest vermeldt dat “enkel de wet van 24 mei 1854 van toepassing 
is, aangezien ze van toepassing blijft op de octrooien die zijn neerge-
legd vóór 1 januari 1987”.

Het arrest, dat overweegt dat “namaak niet strafbaar is, op voor-
waarde dat hij wordt gepleegd in een privésfeer en geen handelsdoel-
einden heeft”, past de wet van 28 maart 1984 niet toe.

Luidens artikel 4, b), van de wet van 24 mei 1854 kunnen de octrooihou-
ders “voor de rechtbanken vervolgen al wie afbreuk zou doen aan hun 
rechten, hetzij door de fabricage van producten of door het aanwenden 
van in het octrooi begrepen middelen, hetzij door het in bezit houden, 
verkopen, te koop uitstallen of het invoeren op Belgisch grondgebied 
van een of meer nagemaakte voorwerpen”.

Er is sprake van namaak, die bestaat in het aanwenden van in het 
octrooi begrepen middelen in de zin van het voormelde artikel 4, b), 
wanneer zulks met handelsdoeleinden geschiedt. Er is sprake van 
handelsdoeleinden wanneer het middel wordt aangewend met het 
oog op de daaropvolgende verhandeling van de door die aanwending 
verkregen voorwerpen.

In tegenstelling tot wat het onderdeel aanvoert, hoeft die aanwending 
niet te gebeuren in het kader van een activiteit waarmee de houder van 
het octrooi of zijn rechthebbende beconcurreerd wordt.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vijfde onderdeel

Luidens artikel 4, b), van de wet van 24 mei 1854 verlenen de octrooien 
de houders ervan het recht om voor de rechtbanken eenieder te 
vervolgen die afbreuk zou doen aan hun rechten, hetzij door de fabri-
cage van producten of door het aanwenden van in het octrooi begrepen 
middelen, hetzij door het in bezit houden, verkopen, te koop uitstallen 
of het invoeren op Belgisch grondgebied van een of meer nagemaakte 
voorwerpen.
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Degenen die zich persoonlijk inlaten met de namaak, die daaraan 
rechtstreeks deelnemen, zijn strafbaar als mededader.

Het arrest overweegt dat “iemand die zelf technische instructies aan 
de bouwers geeft, ook wordt aangemerkt als namaker” en dat “degenen 
die rechtstreeks meewerken aan de uitvoering van de namaak, als 
mededader kunnen worden gedagvaard”.

Het arrest wijst erop dat, enerzijds, de tweede eiseres “inlichtingen 
aan [de derde verweerster] heeft verstrekt, hoewel haar om geheimhou-
ding was gevraagd” en dat, anderzijds, de tweede eiseres “is opgetreden 
als tussenpersoon tussen [de derde verweerster] en [de eerste eiseres] 
en laatstgenoemde ervan heeft overtuigd dat de [derde verweerster] 
met wat er bij Heinen was gekopieerd, de vereiste technologie zou gaan 
beheersen zodat de werkplaats van Tihange II haar zou kunnen worden 
aanbesteed”.

Het arrest leidt uit die vaststellingen wettig af dat de tweede eiseres 
“ook een namaker” is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Artikel 5, eerste lid, van de wet van 24 mei 1854 bepaalt dat, indien 
de vervolgde personen willens en wetens gehandeld hebben, de gefa-
briceerde voorwerpen en de werktuigen en gereedschappen die inzon-
derheid tot de fabricage ervan zijn bestemd, door de rechtbanken ten 
voordele van de octrooihouder verbeurdverklaard worden of er een som 
wordt toegekend die gelijk is aan de prijs van de voorwerpen die reeds 
verkocht zouden zijn.

Krachtens artikel 5, derde lid, kan er aan de octrooihouder schade-
vergoeding worden toegekend.

Hoewel de verbeurdverklaring of de toekenning van een som gelijk 
aan de prijs van de gebeurlijk reeds verkochte goederen geen verband 
houdt met de omvang van de schade van de octrooihouder, moet bij de 
raming van de schadevergoeding rekening worden gehouden met het 
herstel waartoe de voormelde verbeurdverklaring of toekenning van 
die som reeds heeft geleid.

Het arrest spreekt, enerzijds, een veroordeling uit tot de betaling 
van schadevergoeding, die bestaat uit de gederfde winst en het geleden 
verlies, dat de honararia van de raadgevend ingenieur omvat, alsook 
de waardebepaling van de tijd die Heinen aan het proces heeft moeten 
wijden, voor een totaalbedrag van 294.993,29 euro, en, anderzijds, een 
verbeurdverklaring bij equivalent door toekenning van een bedrag 
gelijk aan de prijs van de nagemaakte installatie, die geschat wordt 
op 991.574,09 euro.

Het arrest, dat overweegt dat “het is toegestaan de verbeurdverkla-
ring te bevelen, ‘die een echte burgerlijke straf is’ die geen verband 
houdt met de door de octrooihouder werkelijk geleden schade” en dat, 
bijgevolg, schadevergoeding toekent voor de “schade [die] uitsluitend 
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door de namaak is veroorzaakt”, maar bij de raming van de schadever-
goeding geen rekening houdt met het herstel ten gevolge van de voor-
melde verbeurdverklaring, schendt de voormelde bepaling.

Het onderdeel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven 

onder de nummers C.11.0503.F en C.11.0528.F.
Doet uitspraak in de zaak nr. C.11.0503.F :
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de veroor-

deling van de naamloze vennootschap ABfin tot de betaling van een 
bedrag van 1.286.567,39 euro hoofdelijk moet worden uitgesproken, in 
zoverre het de voormelde vennootschap in de gerechtelijke interest 
veroordeelt, die partij veroordeelt om de naamloze vennootschap 
Suez-Tractebel te vrijwaren tegen de veroordelingen die tegen haar 
in hoofdsom, interest en kosten kunnen worden uitgesproken, en in 
zoverre het uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot drie vierde van de kosten ; houdt de overige 

kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Doet uitspraak in de zaak nr. C.11.0528.F :
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de naamloze vennoot-

schap Electrabel en de naamloze vennootschap Suez-Tractebel in 
solidum veroordeelt om aan de naamloze vennootschap Intellec-
tual Trade Cy en aan de naamloze vennootschap Metal Construction 
Malmedy het hoofdbedrag van 1.286.567,39 euro te betalen, hen veroor-
deelt tot de betaling van gerechtelijke interest en uitspraak doet over 
de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten ; houdt de overige 

kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

6 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre, de heer 
De Gryse en de heer Verbist.
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N° 664

1o kamer — 6 december 2013
(C.12.0112.F)

1o cassaTIemIDDeLeN. — BUrgerLIjke zakeN. — aLgemeeN. — grIeF 
DIe eeN TegeNsTrIjDIgheID IN De reDeNeN VaN De BesLIssINg eN TUsseN De 
reDeNeN eN heT DIcTUm erVaN aaNVoerT. — oNTVaNkeLIjkheID.

2o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. — 
BUrgerLIjke zakeN (haNDeLszakeN eN socIaLe zakeN INBegrepeN). — grIeF 
DIe eeN TegeNsTrIjDIgheID IN De reDeNeN VaN De BesLIssINg eN TUsseN De 
reDeNeN eN heT DIcTUm erVaN aaNVoerT. — oNTVaNkeLIjkheID.

3o groNDweT. — groNDweT (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 149. — 
grIeF DIe eeN TegeNsTrIjDIgheID IN De reDeNeN VaN De BesLIssINg eN TUsseN 
De reDeNeN eN heT DIcTUm erVaN aaNVoerT. — oNTVaNkeLIjkheID.

4o arBeIDsVoorzIeNINg. — arBeIDsBemIDDeLINg. — prIVé-Tewerk-
sTeLLINgsageNTschap. — geeN erkeNNINg. — geVoLg.

5o arBeIDsVoorzIeNINg. — arBeIDsBemIDDeLINg. — prIVé-Tewerk-
sTeLLINgsageNTschap. — geeN erkeNNINg. — sTraFrechTeLIjke saNcTIes. — 
geVoLg.

6o cassaTIemIDDeLeN. — BUrgerLIjke zakeN. — BeLaNg. — Twee 
oNDerscheIDeN jUrIDIsche groNDsLageN DIe De BesLIssINg aFDoeND schrageN. 
— VergeeFs BekrITIseerDe jUrIDIsche groNDsLag. — krITIek op De aNDere 
jUrIDIsche groNDsLag. — oNTVaNkeLIjkheID.

1o, 2o en 3o Wanneer het onderzoek van de aangeklaagde tegenstrijdig-
heid de uitlegging veronderstelt van de wettelijke bepalingen die door 
het arrest worden toegepast, houdt die grief, die niet gelijkstaat met een 
gebrek aan redenen, geen verband met artikel 149 van de Grondwet  (1). 
(Art. 149 Grondwet)

4o De ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 juni 2003 
betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest bepaalt helemaal niet dat het gebrek aan voorafgaande 
erkenning van een privé-tewerkstellingsagentschap leidt tot de nietigheid 
van de overeenkomsten die zij sluit in de uitoefening van tewerkstellings-
activiteiten. (Artt. 2.1, a), 6, § 1, en 20, Ord. Br. 26 juni 2003)

5o De omstandigheid dat de uitoefening van tewerkstellingsactiviteiten 
zonder voorafgaande erkenning strafrechtelijk wordt bestraft, betekent 
niet dat de met een niet-erkend privé-tewerkstellingsagentschap gesloten 
overeenkomsten volstrekt nietig zouden zijn. (Artt. 2.1, a), 6, § 1, en 20, 
Ord. Br. 26 juni 2003)

6o Het onderdeel, dat gericht is tegen een overtollige overweging van het 
arrest, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang  (2).

(keysoUrce B.V.B.a. T. compUTer FUTUres soLUTIoNs N.V.)

  (1) Cass. 2 april 2009, AR C.08.0343.F, AC 2009, nr. 232.
  (2) Cass. 18 juni 2007, AR C.06.0061.F, AC 2007, nr. 334.
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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 10 oktober 2011.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 2.1, 3, § 2, 6, § 1°, en 20 van de ordonnantie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de 
arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en 
gegrond en veroordeelt de eiseres, met wijziging van het vonnis van de eerste 
rechter, om aan de verweerster de facturen te betalen waarop het geschil tussen 
de partijen betrekking heeft, tot beloop van het hoofdbedrag van 12.196,80 euro, 
verwerpt de tegenvordering van de eiseres tot terugbetaling van de facturen 
die zij had betaald ter uitvoering van de litigieuze overeenkomsten, op grond 
dat die overeenkomsten, in tegenstelling tot wat de eiseres aanvoerde, niet 
nietig waren omdat ze in strijd waren met de openbare orde.

Het arrest omkleedt die beslissing als volgt met redenen :
 “Zowel de eerste rechter als de [eiseres] vergissen zich met betrekking tot de 

straf wegens de niet-erkenning van de [verweerster] ten tijde van de litigieuze 
feiten.

Uit het feit dat de [verweerster] destijds niet over de erkenning beschikte 
zoals die vereist was bij de ordonnantie van 26 juni 2003 en haar uitvoeringsbe-
sluit van 15 april 2004, kan niet worden afgeleid dat de litigieuze overeenkom-
sten volstrekt nietig zouden zijn of dat de rechtsvordering van de [verweerster] 
derhalve wegens gebrek aan belang niet ontvankelijk zou zijn.

De betrokken erkenning is te dezen een administratieve vormvereiste, 
waarvan de niet-naleving bestraft wordt door strafrechtelijke bepalingen. De 
niet-naleving van een dergelijk administratief vormvereiste leidt geenszins 
automatisch tot nietigheid : de reglementeringen die dat soort vormvereisten 
opleggen, bepalen uiterst zelden dat de niet-naleving ervan een weerslag heeft 
op de overeenkomsten (…).

Er moet worden vastgesteld dat de betrokken reglementering niet heeft 
bepaald dat de niet-erkenning enige weerslag zou hebben op de overeenkom-
sten die zijn gesloten door een niet-erkend agentschap.

De rechter zou weliswaar de nietigheid van de door een niet-erkend agentschap 
gesloten overeenkomsten kunnen uitspreken indien blijkt dat de miskende regel 
of de aard der zaken zulks vereist, waarbij rekening moet worden gehouden met 
de aard van het misdrijf en het beoogde doel van de miskende regel.

De erkenning van de privé-tewerkstellingsagenschappen strekt ertoe de 
goede werking van de arbeidsmarkt en de bescherming van de werknemers 
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te waarborgen. Daartoe is de betrokken reglementering geïnspireerd door 
verschillende Europese rechtsnormen.

Het staat vast dat de [verweerster] destijds wel degelijk aan de erken-
ningsvoorwaarden voldeed ; zij beschikte overigens over een erkenning in het 
Vlaamse en in het Waalse Gewest (waarvan de reglementeringen ouder zijn dan 
de Brusselse ordonnantie en grotendeels identiek zijn) en verkreeg die erken-
ning ook in het Brussels gewest op 21 november 2007.

Het sluiten, door de [verweerster], van de litigieuze overeenkomsten vormt 
geen aantasting van de openbare orde ; die niet-erkenning heeft de belangen 
van de [eiseres] trouwens geenszins geschaad, aangezien zij destijds op de dien-
sten van de [verweerster] heeft kunnen rekenen, niettegenstaande het feit dat 
laatstgenoemde op dat ogenblik niet was erkend.

De betrokken overeenkomsten hoeven dus niet nietig te worden verklaard 
en de rechtsvordering van de [verweerster] hoeft evenmin onontvankelijk te 
worden verklaard”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 6, § 1, van de in het middel bedoelde ordonnantie van 26 juni 2003 
bepaalt dat “geen enkel privé-tewerkstellingsagentschap tewerkstellingsacti-
viteiten mag uitoefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zonder vooraf 
bij regeringsbesluit te zijn erkend”.

Artikel 2.1, a), van dezelfde ordonnantie omschrijft tewerkstellingsacti-
viteiten met name als “iedere bemiddelingsdaad bedoeld om de vraag en het 
aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, zonder dat de bemiddelaar 
partij wordt in de arbeidsbetrekkingen die eruit kunnen voortvloeien”.

Artikel 20 van dezelfde ordonnantie bestraft eenieder die in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tewerkstellingsactiviteiten uitoefent zonder te zijn 
erkend, met strafrechtelijke straffen.

2. Voor de feitenrechter werd niet betwist dat de verweerster aan die regle-
mentering onderworpen was en dat zij, op het ogenblik waarop zij de litigi-
euze overeenkomsten heeft gesloten, niet beschikte over de door het voormelde 
artikel 6, § 1, vereiste erkenning.

De wet die de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt 
of die, in het privaat recht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de econo-
mische of morele orde van de maatschappij rust, is van openbare orde (Cass. 
9 december 1948, AC 1948, 615 ; zie, voor meer verwijzingen, VaN ommesLaghe, Les 
obligations, dl. I, 2010, nr. 216).

Daarenboven kan een verrichting die door middel van een misdrijf tot stand 
is gekomen, niet als geldig worden aangemerkt (Cass., 9 juni 1887, Pas., 1887, I, 
298). Het feit dat de toepasselijke reglementering niet uitdrukkelijk bepaalt dat 
de overeenkomsten die zijn gesloten door een niet-erkend tewerkstellingsagent-
schap nietig zijn, volstaat derhalve op zich niet om die straf niet toe te passen, 
aangezien de erkenning vereist is op straffe van strafrechtelijke straffen.

3. Het arrest trekt te dezen niet in twijfel dat de reglementering inzake 
tewerkstellingsagentschappen de openbare orde raakt.

Integendeel, het stelt om de in het middel weergegeven redenen vast dat :
de erkenning van de tewerkstellingsagentschappen ertoe strekt de goede 

werking van de arbeidsmarkt en de bescherming van de werknemers te waar-
borgen ;

Die doelstelling komt overeen met de vrijwaring van de essentiële belangen 
van de Staat of van de gemeenschap of van de juridische grondslagen waarop 
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de economische of morele orde van de maatschappij rust en, bijgevolg, met de 
openbare orde conform de rechtspraak van het Hof ;

de reglementering die van toepassing is op tewerkstellingsagentschappen 
wordt, wat betreft de noodzaak om over een erkenning te beschikken teneinde 
hun activiteit uit te oefenen, strafrechtelijk bestraft ;

Het bestaan van dergelijke straffen bevestigt dat de reglementering, die het 
algemeen belang moet vrijwaren, van openbare orde is.

4. Hieruit volgt dat de voorafgaande erkenning van het tewerkstellings-
agentschap met het oog op de uitoefening van haar activiteiten, volgens de 
analyse van het arrest zelf, een verplichting is die de openbare orde raakt.

Het arrest, dat vervolgens beslist dat het feit dat de verweerster de litigieuze 
overeenkomsten heeft gesloten zonder te zijn erkend in de zin van artikel 6, § 1, 
van de in het middel bedoelde ordonnantie van 26 juni 2003, “geen aantasting van 
de openbare orde vormt”, en dat om die reden weigert die overeenkomsten nietig 
te verklaren, is derhalve tegenstrijdig en schendt dus artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel

De nietigheid wegens miskenning van de openbare orde is volstrekt en kan 
worden gevorderd door eenieder die daar belang bij heeft (De page, dl. I, nr. 97 ; 
P. VaN ommesLaghe, Droit des obligations, 2010, dl. II, nr. 631). 

Dat geldt met name voor de medecontractant (P. VaN ommesLaghe, ibidem) 
die, net als de eiseres, facturen heeft betaald ter uitvoering van een overeen-
komst die strijdig is met de openbare orde.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres zich niet kon beroepen op de nietig-
heid van de litigieuze overeenkomsten, op grond dat de niet-erkenning van de 
verweerster haar belangen niet zou hebben geschaad, alleen maar omdat de 
verweerster haar verplichtingen zou zijn nagekomen, schendt bijgevolg de in 
het middel bedoelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel

De in het eerste onderdeel bedoelde reglementaire bepalingen verbieden een 
niet-erkend tewerkstellingsagentschap om haar activiteiten uit te oefenen op 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om de in het tweede onderdeel gegeven redenen zijn die bepalingen van open-
bare orde en leiden zij tot de nietigheid van de overeenkomsten die zijn gesloten 
door een tewerkstellingsagentschap dat niet over de door die reglementering 
vereiste erkenning beschikt.

Het arrest, dat weigert de litigieuze overeenkomsten nietig te verklaren, 
hoewel niet was betwist dat de verweerster ze had gesloten zonder over de voor-
melde erkenning te beschikken, schendt de in het middel bedoelde bepalingen 
van de ordonnantie van 26 juni 2003 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Het onderzoek van de door het onderdeel aangeklaagde tegenstrij-
digheid veronderstelt een uitlegging van de wettelijke bepalingen die 
door het arrest worden toegepast.

Die grief, die niet gelijkstaat aan een gebrek aan redenen, houdt dus 
geen verband met artikel 149 van de Grondwet.
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Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

Noch de bepalingen van de ordonnantie van 26 juni 2003 van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het gemengd beheer van de 
arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die volgens het 
onderdeel geschonden zijn, noch enige andere bepaling van die ordon-
nantie bepalen dat het gebrek aan voorafgaande erkenning van een 
privé-tewerkstellingsagentschap leidt tot de nietigheid van de over-
eenkomsten die het agentschap sluit in de uitoefening van tewerkstel-
lingsactiviteiten.

De omstandigheid dat de uitoefening van tewerkstellingsactivi-
teiten zonder voorafgaande erkenning strafrechtelijk wordt bestraft, 
betekent niet dat de overeenkomsten die gesloten worden met een niet-
erkend privé-tewerkstellings-agentschap, volstrekt nietig zouden zijn.

Het arrest, dat oordeelt dat “de rechter weliswaar de nietigheid van 
de door een niet-erkend agentschap gesloten overeenkomsten zou 
kunnen uitspreken indien blijkt dat de miskende regel of de aard der 
zaken zulks vereist, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
aard van het misdrijf en het beoogde doel van de miskende regel”, dat 
“de erkenning van de privé-tewerkstellingsagenschappen ertoe strekt 
de goede werking van de arbeidsmarkt en de bescherming van de werk-
nemers te waarborgen”, dat “de [verweerster] destijds aan de erken-
ningsvoorwaarden voldeed”, dat “zij overigens over een erkenning in 
het Vlaamse en in het Waalse Gewest beschikte […] en die erkenning 
ook in het Brussels gewest verkreeg”, verantwoordt naar recht zijn 
beslissing dat “het sluiten, door de [verweerster], van de litigieuze 
overeenkomsten geen aantasting van de openbare orde vormt”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

De, in het eerste en in het derde onderdeel vergeefs bekritiseerde, 
overweging dat “het sluiten […] van de litigieuze overeenkomsten geen 
aantasting van de openbare orde vormt”, vormt een afdoende en afzon-
derlijke juridische grondslag voor de beslissing van het arrest dat “de 
overeenkomsten niet nietig hoeven te worden verklaard”.

Het onderdeel, dat gericht is tegen een overtollige redengeving, is 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

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

6 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Heenen en de heer 
Van Ommeslaghe.
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N° 665
1o kamer — 6 december 2013

(C.12.0567.F)

1o cassaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — BUrgerLIjke zakeN. — 
VerNIeTIgINg VaN eeN BesLIssINg. — TegeNsTeLBaar karakTer. — reLaTIeVe 
werkINg.

2o cassaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — BUrgerLIjke zakeN. — 
VerNIeTIgINg VaN eeN BesLIssINg. — UITBreIDINg VaN De VerNIeTIgINg. — 
TegeNsTeLBaar karakTer. — reLaTIeVe werkINg. — UITzoNDerINg.

3o cassaTIe. — BINDeNDVerkLarINg. — VerNIeTIgINg VaN eeN BesLIs-
sINg. — TegeNsTeLBaar karakTer. — reLaTIeVe werkINg.

4o cassaTIeBeroep. — BUrgerLIjke zakeN. — persoNeN Door oF 
TegeN wIe cassaTIeBeroep kaN oF moeT worDeN INgesTeLD. — eIsers eN 
VerweerDers. — VerNIeTIgINg VaN eeN BesLIssINg. — TegeNsTeLBaar 
karakTer. — reLaTIeVe werkINg.

1o, 2o, 3o en 4o De vernietiging van een beslissing kan alleen uitwerking 
hebben t.a.v. de partijen die regelmatig in de zaak voor het Hof waren 
betrokken, ongeacht de omvang die aan de zaak tussen die partijen moet 
worden toegekend  (1). (Artt. 15, 812, 1042, 1079, eerste lid, 1082, tweede 
lid, 1084 en 1095 Gerechtelijk Wetboek)

(BeLgIsche sTaaT, VIce-eersTe mINIsTer eN mINIsTer VaN ecoNomIe, 
coNsUmeNTeN eN NoorDzee T. D.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 26 maart 2012, op verwijzing gewezen na het arrest van 
het Hof van 16 mei 2008.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 18 oktober 2013 gecon-
cludeerd.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 23, 812, 813, 1042, 1079, inzonderheid eerste lid, 1082, eerste lid, 
1095 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het hof van beroep verklaart het bestreden arrest bindend ten aanzien van en 
tegenstelbaar aan de eiser om de volgende redenen :

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 665.
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 “B) Onherroepelijkheid, jegens hem, van het arrest van het hof van beroep te 
Brussel : [De eiser] voert aan dat hij niet in het cassatiegeding is geroepen en 
dat het dictum van het arrest van het hof van beroep van 10 oktober 2005 jegens 
hem onherroepelijk is geworden ;

Dat arrest heeft beslist dat de vordering tot bindendverklaring van het 
arrest, die slechts subsidiair was ingesteld, doelloos was, aangezien er was 
beslist dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds [de verweerster] en [de 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] moest vergoeden ;

De vernietiging op een dictum leidt tot de  — zelfs niet gevorderde — vernie-
tiging van de daarvan niet onderscheiden dicta ;

Uit het oogpunt van de omvang van de vernietiging is het dictum waartegen 
geen enkele partij bij het cassatiegeding een ontvankelijk cassatieberoep 
kan instellen, niet onderscheiden van het door het cassatieberoep bestreden 
dictum ;

Zulks is het geval voor een dictum dat de eiser niet benadeelt en de verweerder 
enkel zou benadelen bij vernietiging van het bestreden dictum ;

In een dergelijk geval hebben immers noch de eisende partij noch de verwe-
rende partij er belang bij op te komen tegen dat dictum, tegen hetwelk hun 
cassatieberoep, bijgevolg, niet-ontvankelijk zou worden verklaard ;

De uitgesproken vernietiging strekt zich in dit geval wel degelijk uit tot 
het dictum dat de vordering tot bindendverklaring van het arrest doelloos 
verklaart, daar het voormelde dictum niet onderscheiden was van dat welk het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt”.

Grieven

1. Volgens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek heeft een beslissing pas 
rechterlijk gewijsde wanneer de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en 
door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is gedaan.

2. Het cassatieberoep wordt ingesteld door op de griffie van het Hof van 
Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt 
betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is gericht (artikel 1079, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

3. Naar luid van artikel 1084 van het Gerechtelijk Wetboek moet het cassa-
tieberoep, wanneer het geschil onsplitsbaar is, gericht worden tegen alle bij 
de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat 
van de eiser. Laatstgenoemde moet bovendien de andere partijen die nog geen 
verweerder zijn of nog niet opgeroepen zijn, binnen de gewone termijnen in de 
zaak betrekken. Bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels 
wordt het cassatieberoep niet toegelaten. Het arrest kan worden tegenge-
worpen aan alle in de zaak betrokken partijen.

4. Uit de samenhang tussen die bepalingen volgt dat de gevolgen van de vernie-
tiging relatief zijn, in die zin dat ze in beginsel alleen betrekking hebben op de 
partijen die regelmatig in de zaak zijn opgeroepen voor het Hof van Cassatie, 
hetzij als eiser of verweerder, hetzij als tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij, overeenkomstig de artikelen 812 en 813, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek (toepasselijk op de cassatieprocedure overeenkomstig 
artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

De vernietiging heeft dus geen uitwerking ten aanzien van de andere partijen 
bij de vernietigde beslissing, die jegens hen blijft bestaan en in die mate gezag 
van gewijsde heeft.

5. Daarenboven volgt uit de artikelen 1082, eerste lid, 1095 en 1110 van het 
Gerechtelijk Wetboek, die de omvang van de vernietiging bepalen, dat de daaruit 
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voortvloeiende nietigverklaring van andere dicta dan die welke bekritiseerd 
werden in het middel dat tot vernietiging heeft geleid, en met name de nietig-
verklaring van uit het oogpunt van de omvang van de vernietiging niet onder-
scheiden dicta alsook van dicta die het gevolg zijn van het vernietigde dictum, 
slechts geldt binnen de grenzen van de relatieve werking van de vernietiging.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt wat volgt :
— het cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tegen 

het arrest van het hof van beroep te Brussel van 10 oktober 2005 was uitslui-
tend gericht tegen de verweerster en tegen de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij, in hun hoedanigheid van verweerders in cassatie, en 
tegen de ‘Société régionale wallonne de transport’, in haar hoedanigheid van 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij ;

— de eiser is in die cassatieprocedure niet opgeroepen tot bindendverklaring 
van het arrest ;

— het arrest van 10 oktober 2005 is vernietigd bij arrest van 16 mei 2008.
7. Het bestreden arrest beslist, om de in de aanhef van het middel weerge-

geven redenen, dat de vernietiging van het arrest van het hof van beroep te 
Brussel van 10 oktober 2005, op het voormelde cassatieberoep van het Gemeen-
schappelijk Motorwaarborgfonds, geleid heeft tot de vernietiging van het uit 
het oogpunt van de omvang van de vernietiging niet onderscheiden dictum, 
waarbij dat arrest van 10 oktober 2005 de vorderingen tot bindendverklaring 
van het arrest die de verweerster en de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partijen in het kader van die procedure subsidiair tegen de eiser 
hadden ingesteld, doelloos heeft verklaard.

8. Het bestreden arrest werpt tegen de eiser zodoende de gevolgen op van 
de vernietiging van het arrest van 16 mei 2008 en miskent aldus de relatieve 
werking van die vernietiging, aangezien de eiser geen partij in die cassatie-
procedure is geweest (schending van alle in de aanhef van het middel bedoelde 
bepalingen, inzonderheid de artikelen 23, 1079, eerste lid, en 1084 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Enerzijds wordt het cassatieberoep, luidens artikel 1079, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek, ingesteld door op de griffie van het Hof van 
Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval 
vooraf wordt betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is 
gericht.

Krachtens de artikelen 15 en 812 van dat wetboek, waarnaar 
artikel 1042 verwijst, kan de eiser of de verweerder in cassatie, indien 
hij een belang aantoont, een derde voor het Hof oproepen tot bindend-
verklaring van het arrest.

Wanneer het geschil onsplitsbaar is, bepaalt artikel 1084 van hetzelfde 
wetboek, op straffe van niet-ontvankelijkheid, dat het cassatieberoep 
gericht moet worden tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken 
partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser en dat laatstge-
noemde bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of 
nog niet opgeroepen zijn, binnen de gewone termijnen in de zaak moet 
betrekken, waarbij het arrest dan kan worden tegengeworpen aan alle 
in de zaak betrokken partijen.
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Anderzijds bepaalt artikel 1082, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek dat 
indien het bestreden arrest of vonnis verscheidene punten bevat, het 
verzoekschrift nauwkeurig aangeeft tegen welke punten het cassatie-
beroep is gericht.

Artikel 1095 van dat wetboek bepaalt dat het Hof alleen kan kennis-
nemen van de punten van de beslissing die in het inleidend verzoek-
schrift zijn aangegeven.

Uit het geheel van die bepalingen volgt dat de vernietiging van een 
beslissing alleen uitwerking kan hebben ten aanzien van de partijen 
die regelmatig in de zaak voor het Hof waren betrokken, ongeacht de 
omvang die aan de vernietiging tussen die partijen moet worden toege-
kend.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt :
— het hof van beroep te Brussel heeft in het arrest van 10 oktober 

2005 de vorderingen tot schadevergoeding van de verweerster en van 
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij gegrond 
verklaard, in zoverre ze gericht zijn tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, en heeft vervolgens geoordeeld dat er geen grond 
bestond om uitspraak te doen over de door die partijen subsidiair tegen 
de eiser ingestelde vorderingen tot bindendverklaring van het arrest, 
die doelloos waren geworden ;

— het cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborg-
fonds tegen het voormelde arrest is uitsluitend gericht tegen de 
verweerster en tegen de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij, in hun hoedanigheid van verweersters in cassatie, en 
tegen de ‘Société régionale wallonne de transport’, in haar hoedanig-
heid van tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij ;

— de eiser is in die eerste cassatieprocedure niet opgeroepen ;
— het arrest van het Hof van 16 mei 2008 vernietigt het voormelde 

arrest, dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt.
Het bestreden arrest, dat zijn beslissing grondt op het feit dat de 

betrokken dicta geen onderscheiden dicta zijn, verantwoordt niet naar 
recht zijn beslissing om de gevolgen van de vernietiging van de beslis-
sing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt, 
uit te breiden tot het dictum van het arrest van 10 oktober 2005 dat 
de tegen de eiser ingestelde vordering tot bindendverklaring van het 
arrest doelloos verklaart.

Het middel is gegrond.
De eiser heeft er daarenboven belang bij dat het arrest bindend wordt 

verklaard ten aanzien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het hof van beroep dat 

arrest ten aanzien van de eiser bindend en hem tegenstelbaar verklaart.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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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 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 666

3o kamer — 9 december 2013
(C.12.0389.N)

1o groNDweTTeLIjk hoF. — prejUDIcIëLe Vraag. — hoF VaN cassaTIe. 
— Vraag aaN heT groNDweTTeLIjk hoF. — VerpLIchTINg. — greNzeN. — 
persoNeN IN eeN VerschILLeNDe rechTsToesTaND.

2o prejUDIcIeeL geschIL. — prejUDIcIëLe Vraag. — hoF VaN cassaTIe. 
— Vraag aaN heT groNDweTTeLIjk hoF. — VerpLIchTINg. — greNzeN. — 
persoNeN IN eeN VerschILLeNDe rechTsToesTaND.

3o cassaTIemIDDeLeN. — BUrgerLIjke zakeN. — aLLerLeI. — 
BesLIssINg VaN De rechTer op VerwIjzINg sTemT oVereeN meT heT cassaTIe-
arresT. — eNIg mIDDeL. — oNTVaNkeLIjkheID.

1o en 2o Artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek dat verschillende gevolgen 
verbindt aan een beslissing die gewezen is na een eerste cassatiearrest 
naargelang deze beslissing al dan niet overeenstemt met dit arrest, heeft 
geen betrekking op een onderscheid tussen personen die zich in eenzelfde 
rechtspositie bevinden, maar betreft een regel die zonder onderscheid voor 
alle personen geldt ; de prejudiciële vraag dient niet te worden gesteld  (1).

3o Het middel dat opkomt tegen de beslissing van de appelrechters waarbij 
uitspraak wordt gedaan over een rechtspunt in overeenstemming met het 
arrest van het Hof waarbij de zaak naar de appelrechter werd verwezen is 
niet ontvankelijk  (2). (Art. 1119, tweede lid Gerechtelijk Wetboek)

(VaN oeVeLeN B.V.B.a. T. ForTIs BaNk N.V.)

Conclusies van de advocaat-generaal Vanderlinden :

1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van het Hof van 
Beroep Antwerpen dd. 15 februari 2012. Dit hof zetelde op verwijzing 
door een arrest van Uw Hof van 26 november 2009. Er wordt één middel 
aangevoerd. 

2. Ik dien evenwel vast te stellen dat de geformuleerde grief opkomt 
tegen de interpretatie die Uw Hof heeft gegeven in het arrest van 
26 november 2009. Uit de overwegingen van het bestreden arrest, 
inzonderheid deze die aan te treffen zijn in randnummer 2.5 pagina 

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
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6 blijkt dat de appelrechters op verwijzing zich bij de visie van Uw 
Hof hebben aangesloten zodat toepassing dient gemaakt te worden van 
artikel 1119, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.

3. Het artikel 1119, tweede lid Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : 
“Tegen de tweede beslissing, in zover zij overeenstemt met het eerste 

cassatiearrest, wordt geen voorziening in cassatie toegelaten”.
De rechtspraak van Uw Hof heeft, betreffende dit lid, een evolutie 

gekend. Oorspronkelijk was het standpunt dat wanneer de beslissing 
na verwijzing uitspraak doet dat in overeenstemming is met het cassa-
tiearrest en het enig aangevoerde middel hetzelfde is als datgene wat 
aan de grondslag lag van het arrest de voorziening dan niet ontvanke-
lijk is  (1).

In de conclusie voor Uw Hof, bij het arrest van 18 januari 1993  (2), heeft 
Procureur-generaal H. Lenaerts eenzelfde standpunt ingenomen, zij 
het met een nuance. Na een overzicht gegeven te hebben van Uw recht-
spraak waarin telkenmale weerhouden werd dat in zodanig geval de 
voorziening niet ontvankelijk is, voert hij het onderscheid aan tussen 
de situatie waar één middel wordt aangevoerd en deze waar meerdere 
middelen worden aangevoerd. Wanneer slechts één middel wordt aange-
voerd waarbij kritiek wordt uitgevoerd op de stelling die in het eerste 
cassatiearrest werd verwoord, dan is de voorziening niet ontvankelijk. 
Indien meerdere middelen worden aangevoerd, dan is de voorziening 
alleen niet ontvankelijk in zoverre het opkomt tegen de beslissing die 
Uw Hof gegeven heeft aan de rechtskwestie ; de andere middelen dienen 
wel nog onderzocht te worden. Wat, zoals de Procureur-generaal het 
stelde, neerkomt op het gegeven dat het middel niet ontvankelijk is. 

Het eindpunt van de rechtspraak van Uw Hof inzake de kwestieuze 
bepaling is gelegen in Uw arrest van 6 juni 2005  (3), op conclusie van 
toenmalig Eerste Advocaat-generaal J.F. Leclercq. Het standpunt dat 
sedertdien vooropgesteld wordt, is dat zelfs indien slechts één middel 
wordt aangevoerd waar de kritiek bestaat in het aanvechten van het 
door Uw Hof ingenomen standpunt niet de voorziening doch wel het 
middel niet ontvankelijk is. 

Door eiseres tot cassatie wordt betreffende de toepassing van dit 
artikel een prejudiciële vraag opgeworpen. Voor het verschil in behan-
deling tussen het eerste en het tweede lid van het artikel 1119, Gerech-
telijk Wetboek zou geen objectieve en redelijke verantwoording voor-
handen zijn.

4. Laat mij daarom even stilstaan bij de oorsprong en de bestaans-
redenen van voormelde artikel 1119, waarvan de grondslag een nauwe 
band heeft met de essentiële taak van Uw Hof.

Emeritus Procureur-generaal Krings omschreef deze taak als volgt :

  (1) F. DUmoN, “Voorziening in Cassatie – Artt. 1119-1120-1121”, in Gerechtelijk Recht – 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer Rechtswe-
tenschappen, 6.

  (2) AR 8151, AC 1993, nr. 33.
  (3) Cass. 6 juni 2005, AR S.04.0181.F, AC 2005, nr. 322.
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“De wezenlijke opdracht van het Hof bestaat immers in het recht-
spreken, enerzijds, door eenheid te brengen in de interpretatie van de 
wet en, anderzijds, door de draagwijdte van de wettelijke bepalingen te 
preciseren, waar die nu eenmaal niet alle praktische gevallen van hun 
toepassing hebben kunnen voorzien, alsook door de eventuele leemten 
van de wet op te vullen  (1)”. 

Wat in deze omschrijving mijn aandacht krijgt, is het gegeven van 
eenheid van interpretatie van de wet. Het is in het kader van deze 
opdracht dat het voormelde artikel zich situeert. Het gaat hier om de 
aspecten van rechtszekerheid en de beginselen behoorlijke rechtsbede-
ling. 

5. Vooreerst wens ik in te gaan op het tweede lid van het kwesti-
euze artikel. De oorsprong is gelegen in de wet van 7 juni 1865  (2), in 
het bijzonder artikel 1, tweede lid van die wet. Deze bepaling werd, 
zij het met enige tekstuele opsmuk, overgenomen in het Gerechtelijk 
Wetboek  (3).

De ratio van deze bepaling is voor de hand liggend. R. Van Lennep 
omschreef het als volgt :

“Wat de wet heeft willen vermijden is dat men een voorziening zou 
instellen die geen voorwerp meer heeft vermits bij veronderstelling 
het gaat om een stelling reeds door het Hof van Verbreking bekrach-
tigd en men niet kan verwachten dat het Hof, in dezelfde zaak, zich zou 
tegenspreken  (4)”.

De evidentie van deze rechtsregel heeft ertoe geleid dat buiten de 
vermelding ervan in de rechtsleer  (5) en rechtspraak  (6) er nooit veel 
inkt aan gewijd is geworden. Zoals Van Lennep het stelde is het inder-
daad weinig waarschijnlijk dat Uw Hof in eenzelfde procedure, tussen 
dezelfde partijen en op eenzelfde rechtspunt, wanneer de verwijzings-
rechter zich tot de leer van het Hof heeft vervoegd, zij het met enkele 
maanden verschil, eerst de ene en vervolgens de andere partij zou 
gelijk geven. Dit zou net strijdig zijn met het principe van de rechtsze-
kerheid, dat nagestreefd wordt indien de eenheid van interpretatie de 
doelstelling is.

Daar in het Belgische recht er weinig over de desbetreffende bepa-
ling aan te treffen is, heb ik een onderzoek gedaan naar de situatie in 
Frankrijk. Ik heb dienen vast te stellen dat in het Franse positieve 
recht er inderdaad een regel aan te treffen is die vergelijkbaar is met 
het artikel 1119, eerste lid Gerechtelijk Wetboek  (7) doch dat het een 

  (1) E. krINgs, “Cassatiearresten uit de voorbij 35 jaar (1964-2000)”, TPR 2001, 136.
  (2) Door deze wet werden de artikelen 23, 24 en 25 van de wet van 4 augustus 1832 

opgeheven. De regeling die bestond voor 1865 had een heel andere strekking dan deze die 
thans onze aandacht heeft en behoeft derhalve geen nader onderzoek.

  (3) C. VaN reephINgeN, Rapport sur la Réforme Judiciaire, Deel I, BS, Brussel, 1964,  398.
  (4) R. VaN LeNNep, Belgisch Burgerlijk Procesrecht – Deel V Verhaal, Antwerpen, NV 

Standaard Boekhandel, 1954, 399.
  (5) Zie zo onder andere M. casTermaNs, Gerechtelijk Privaatrecht, Gent, Story, 2009, 

707.
  (6) Met uitzondering van de reeds aangehaalde evolutie van Uw rechtspraak.
  (7) De desbetreffende bepalingen in het Franse recht zijn de artikelen L431-6 en 

L431-4 Code de l’Organisation judiciaire.
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regel zoals voorzien in het tweede lid ontbeert. Niettegenstaande dit 
hanteert het Franse Hof van Cassatie, zoals in de laatste stand van de 
rechtspraak van Uw Hof, de visie dat bij een nieuwe voorziening waarbij 
de rechter, naar wie de zaak verwezen is, het standpunt van cassatie 
op het rechtspunt had gevolgd, het middel niet ontvankelijk is. Dit is 
een jurisprudentiële regel die tot stand gekomen is op basis van een 
redenering a contrario van hun toenmalige versie van ons artikel 1119, 
eerste lid Gerechtelijk Wetboek. Het princiepsarrest is dat van 30 april 
1971  (1), chambre mixte. Daar de oorsprong van de Franse rechtsfiguur 
gelegen is in een jurisprudentiële ontwikkeling werd er een rechtsthe-
oretische aandacht aan besteed die aan bod komt in de conclusie van 
het O.M. Het voormelde arrest werd gewezen op conclusie van eerste 
advocaat-generaal Lindon. Ik wil U enkele passages van zijn overwe-
gingen onder de aandacht brengen. 

Zijn beschouwingen zijn gewijd aan de rechtszekerheid en behoor-
lijke rechtsbedeling.

Zo stelde hij :
“D’abord, la raison puissante tirée des droits des parties. Si un 

tribunal ou une cour d’appel a jugé un point de droit au cours d’un 
procès entre Primus et Secundus, dans un certain sens, la même juri-
diction ne pourra, dans le même litige, juger ce même point de droit 
dans un sens contraire. C’est là une règle établie pour assurer aux 
justiciables la sécurité dont ils ont besoin et ne pas prolonger indéfi-
niment les procès. Peut-il en être autrement devant votre Cour, et les 
justiciables doivent-ils être exposes, dans le même litige, à des solu-
tions successives et contradictoires ?”.

(Vrije vertaling :
“Vooreerst, de krachtige reden ontnomen uit de rechten van de 

partijen. Indien een rechtbank of een hof van beroep, tijdens een proces 
tussen Primus en Secundus, in een zekere zin geoordeeld heeft over 
een punt van recht, dan kan dezelfde jurisdictie, in hetzelfde geschil, 
hetzelfde punt van recht niet in de tegengestelde zin beoordelen. Het 
betreft een regel die ingevoerd is om de rechtsonderhorigen de zeker-
heid te geven die ze nodig hebben en om niet oneindig de procedure te 
verlengen. Kan het anders zijn voor Uw Hof, en de rechtsonderhorigen 
moeten zij in hetzelfde geschil blootgesteld worden aan opeenvolgende 
en tegenstrijdige oplossingen ?”)

En verder : 
“Mais si, aujourd’hui, vous admettez la recevabilité du moyen dont 

vous êtes saisis, si vous permettez aux avocats d’invoquer le précé-
dent que vous aurez créé de façon explicite, ce n’est pas une porte que 
vous ouvrirez, mais une écluse. En effet, avec tous ces plaideurs que 
n’effraient ni la longueur ni le coût des procès,… les procès prendront 
l’allure de ces matchs de tennis internationaux qui se jouent en cinq 
sets. Si l’on perd un procès en cassation, si l’on perd encore devant le 
juge de renvoi, on fera un nouveau pourvoi, avec l’espoir de gagner un 
nouveau set, ce qui, automatiquement, offrira l’occasion de jouer un 

  (1) Cass. fr. 30 april 1971, La Semaine Juridique, 1971, 16800.
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quatrième set devant le nouveau juge de renvoi et un cinquième devant 
votre cour siégeant en Assemblée plénière.

Cette méthode cumulera tous les inconvénients ; les procès seront 
marqués du signe de l’incertitude jusqu’après votre décision, ils dure-
ront entre huit et dix ans ; et enfin, votre cour verra augmenter de je ne 
sais quel pourcentage, et de façon stérile, le nombre des pourvois ; car 
vous vous exposerez à rejuger deux fois ou trois toutes les affaires….”.

(Vrije vertaling :
“Maar indien U vandaag de ontvankelijkheid toestaat van het middel 

waarmee U gevat bent, indien U toestaat aan de advocaten om het 
precedent, dat U uitdrukkelijk gecreëerd hebt in te roepen, dan is het 
niet een deur die U opent maar een sluis. Inderdaad met al de plei-
ters die niet afgeschrikt worden door de duur noch de kost van de 
processen, … zullen de processen de vorm aannemen van internatio-
nale tennismatchen die zich spelen in vijf sets. Indien men in cassatie 
een proces verliest, indien men voor de verwijzingsrechter een proces 
verliest, dan doet men een nieuwe voorziening, in de hoop een nieuwe 
set te winnen, die automatisch de mogelijkheid biedt om een vierde set 
voor de nieuwe verwijzingsrechter te voeren en een vijfde voor Uw Hof 
zetelend in Verenigde Kamers.

Deze methode houdt in zich alle nadelen ; de processen zullen geken-
merkt worden met een teken van onzekerheid tot na Uw beslissing, ze 
zullen tussen de acht en de tien jaar duren ; en ten slotte zal Uw Hof 
met ik weet niet welke percentage, op een steriele wijze, het aantal 
voorzieningen zien stijgen ; daar U zich bloot stelt aan ieder zaak twee 
of driemaal te beoordelen…”)

Het standpunt van het Franse Hof van Cassatie genoot bijval in de 
rechtsleer  (1).

De redenen die aangehaald werden voor het Franse Hof van Cassatie 
zijn even valabel voor de toepassing van artikel 1119, tweede lid Gerech-
telijk Wetboek. Zoals de Franse collega het vermeldde zou het ontvan-
kelijk zijn van een middel, zoals in de huidige situatie, tot gevolg 
hebben dat iedere zaak altijd minstens tweemaal aan Uw oordeel zou 
kunnen worden voorgelegd. U zou geroepen worden om telkenmale 
tussen dezelfde partijen, in het zelfde geschil, over hetzelfde rechts-
punt minstens tweemaal een standpunt in te nemen. Dit is een situatie 
waarbij noch het recht noch de rechtszoekende mee gediend zijn. Bene-
vens de aspecten rechtszekerheid en behoorlijke rechtsbedeling speelt 
ook het aspect proces-economie een rol. 

6. Het artikel 1119, eerste lid Gerechtelijk Wetboek, dient gelezen te 
worden samen met artikel 1120 van hetzelfde wetboek. Ook zij vinden 
hun oorsprong in de wet van 1865. 

Zij luiden als volgt :
“1119 Wanneer, na cassatie, tegen de tweede beslissing dezelfde 

middelen worden aangevoerd als tegen de eerste, wordt de zaak 

  (1) Zie onder andere J. Bore en L. Bore, La Cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 
2008, 745.
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gebracht voor de verenigde kamers van het Hof van Cassatie, samenge-
steld zoals bepaald is in artikel 131. ….

1120. Wordt de tweede beslissing vernietigd op dezelfde gronden als 
bij de eerste cassatie, dan voegt de feitenrechter naar wie de zaak is 
verwezen, zich naar de beslissing van het Hof van Cassatie betreffende 
het door dat hof beslechte rechtspunt”.

De in deze bepalingen aan te treffen regeling is fundamenteel verschil-
lend van wat aan te treffen is in het tweede lid van artikel 1119. Een en 
ander vloeit voort uit het gegeven dat de regelgever bij totstandkoming 
van de wet geopteerd heeft voor het principe dat de rechter naar wie 
de zaak na cassatie verwezen wordt met volheid van rechtsmacht kan 
oordelen zowel wat het recht betreft alsook wat de feiten betreft, met 
als enige beperking de omvang van het geschil indien het een beperkte 
cassatie is. De arresten van uw Hof zijn inderdaad, in de regel, niet 
bekleed met het gezag van gewijsde. De meeste gekende uitzondering 
op deze regel is net deze die voorzien is in de wisselwerking tussen de 
artikelen 1119, eerste lid en 1120 Gerechtelijk Wetboek  (1).

Daar Uw Hof instaat om eenheid te brengen in de interpretatie van 
de wet werd in het eerste lid van artikel 1119 voorzien dat, in voorko-
mend geval, wanneer de rechter naar wie de zaak verwezen werd zich 
“rebelleert” tegen de visie van cassatie dan de zaak voor de Verenigde 
Kamers wordt gebracht. Bij een tweede cassatie, op hetzelfde rechts-
punt, zal de tweede rechter naar wie de zaak verwezen wordt, over-
eenkomstig wat bepaald is in artikel 1120 Gerechtelijk Wetboek, zich 
dienen te schikken naar het standpunt van Uw Hof.

Het eerste lid van artikel 1119 regelt zodoende de situatie waarin 
de rechter na verwijzing ingaat tegen wat de fundamentele opdracht 
is van Uw Hof. Om de rechtszekerheid te vrijwaren werd daarom een 
procedure ontwikkeld waarbij de rechter na tweede verwijzing zijn 
rechtsmacht beknot ziet in zoverre hij oordeelt met toepassing van 
het rechtspunt dat Uw Hof in Verenigde Kamers heeft beoordeeld. 

7. Wat betreft de voorgestelde prejudiciële vraag moet ik dan ook 
vaststellen dat het geen onderscheid betreft tussen personen en 
partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden maar wel tussen 
personen in dezelfde hoedanigheid die zich in een verschillende rechts-
toestand bevinden die zonder onderscheid voor alle personen geldt. 

In het geval van artikel 1119, eerste lid betreft het een eiser tot 
cassatie die, nadat uw Hof heeft ingestemd met zijn visie op een rechts-
punt zich geconfronteerd ziet met een rechter na verwijzing die afvallig 
is van de door Uw Hof gegeven interpretatie. Genoemde eiser ziet zich 
dan genoodzaakt om hetzelfde rechtspunt voor een tweede maal aan 
Uw oordeel voor te leggen om te bekomen dat de nieuwe rechter na 
verwijzing gehouden is de visie van Uw Hof te volgen. Het gezag van 
gewijsde waarmee Uw arrest op dat ogenblik is bekleed, maakt defini-
tief een einde aan de betwisting op dat rechtspunt.

  (1) C. STorck, “Remarques sur l’autorité des arrêts de la cour de cassation”, Rev. not. b., 
2007, 250 en C. sTorck, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière 
civile”, in Imperat Lex – Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 216 en 219.
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In geval van het tweede lid gaat het om een, in eerste instantie, 
verweerder in cassatie aan wie een vernietiging van het bestreden 
arrest wordt tegengesteld en waar na verwijzing de gevatte rechter 
Uw visie volgt en de initiële verweerder in cassatie thans als eiser 
tot cassatie opnieuw aan Uw Hof hetzelfde rechtspunt voorlegt niet-
tegenstaande de rechter na verwijzing geoordeeld heeft zoals Uw Hof 
de rechtskwestie zag. In casu is er derhalve geen nood aan een tweede 
cassatie betreffende dit rechtspunt en dus ook geen nood aan een 
arrest van Uw Hof dat bekleed zou zijn met een gezag van gewijsde. 
Immers, door het feit dat de verwijzingsrechter zich aansluit bij 
de leer van Uw Hof wordt deze stelling bekleed met het gezag van 
gewijsde. 

Het gaat dan ook om partijen die zich in een verschillende rechtstoe-
stand bevinden.

In de gegeven omstandigheden dient, gelet op de rechtspraak van Uw 
Hof, ter zake geen prejudiciële vraag gesteld te worden.

7. Ik dien dan ook te besluiten, voor wat betreft de voorziening, dat 
het middel niet ontvankelijk is. 

Tevens zijn er geen redenen tot het stellen van de prejudiciële vraag.

coNcLUsIe : Verwerping. 

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 15 februari 2012 op verwijzing na het arrest van het 
Hof van 26 november 2009.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 juni 2013 
verwezen naar de derde kamer.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 19 juni 2013 een 
grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening opgeworpen op 
grond van artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek.

Meester Geinger heeft voor de eiseres op 3 september 2013 in antwoord 
hierop een nota neergelegd.

Op de rechtszitting van 9 september 2013 heeft afdelingsvoorzitter 
Eric Dirix verslag uitgebracht en werd de zaak uitgesteld overeenkom-
stig artikel 1105bis Gerechtelijk Wetboek naar de rechtszitting van 
9 december 2013.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 5 november 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.
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III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek wordt 
geen voorziening in cassatie toegestaan tegen een beslissing van de 
rechter naar wie de zaak werd verwezen die overeenstemt met het 
verwijzingsarrest van het Hof.

2. Het middel komt op tegen de beslissing van de appelrechters 
waarbij uitspraak wordt gedaan over een rechtspunt in overeenstem-
ming met het arrest van het Hof van 26 november 2009 waarbij de zaak 
naar de appelrechters werd verwezen.

Het middel is niet ontvankelijk.
3. De eiseres werpt met betrekking tot de toepassing van artikel 1119, 

tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de vraag op of deze bepaling geen 
ongelijke behandeling in het leven roept in vergelijking met de toestand 
bedoeld in artikel 1119, eerste lid, dat een tweede cassatieberoep moge-
lijk maakt wanneer de bestreden beslissing niet in overeenstemming 
is met het cassatiearrest en verzoekt het Hof een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof.

4. Artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek dat verschillende gevolgen 
verbindt aan een beslissing die gewezen is na een eerste cassatiearrest 
naargelang deze beslissing al dan niet overeenstemt met dit arrest, 
heeft geen betrekking op een onderscheid tussen personen die zich in 
eenzelfde rechtspositie bevinden, maar betreft een regel die zonder 
onderscheid voor alle personen geldt.

De prejudiciële vraag dient niet te worden gesteld.

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

9 december 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vanderlinden, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 667

2o kamer — 10 december 2013
(P.12.1617.N)

1o cassaTIeBeroep. — sTraFzakeN. — BesLIssINgeN VaTBaar Voor 
cassaTIeBeroep. — sTraFVorDerINg. — BesLIssINgeN UIT hUN aarD NIeT 
VaTBaar Voor cassaTIeBeroep. — BesLIssINg ToT VerLeNgINg VaN De INTrek-
kINg VaN heT rIjBewIjs. — arT. 55bis wegVerkeersweT. — aarD. — geVoLg.

2o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 55. — arTIkeL 55bis. — BesLIssINg ToT VerLeNgINg VaN De INTrek-
kINg VaN heT rIjBewIjs. — aarD. — cassaTIeBeroep. — oNTVaNkeLIjkheID. 
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1o en 2o De beslissing die uitspraak doet met toepassing van artikel 55bis 
Wegverkeerswet is geen eindbeslissing maar slechts een voorbereidende 
beslissing waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat.

(m.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de politierecht-
bank te Dendermonde van 7 september 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het bestreden vonnis doet uitspraak met toepassing van 
artikel 55bis Wegverkeerswet. Dit is geen eindbeslissing maar slechts 
een voorbereidende beslissing waartegen overeenkomstig artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatiebe-
roep openstaat. Het vonnis doet evenmin uitspraak in een der gevallen 
bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

Het cassatieberoep is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

Middel

2. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.

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

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Saveyn 
(bij de balie te Oudenaarde).
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N° 668

2o kamer — 10 december 2013
(P.12.1727.N)

1o cassaTIeBeroep. — aLgemeeN. — sTUkkeN VaN De rechTspLegINg. 
— orIgINeeL VaN De cassaTIeakTe. — VoegINg aaN heT DossIer. — VerpLIch-
TINg.

2o opeNBaar mINIsTerIe. — sUBsTITUUT-procUreUr Des koNINgs. — 
BeVoegDheID eN opDrachT. — UIToeFeNINg VaN De prerogaTIeVeN VaN De 
procUreUr Des koNINgs. — geVoLg. — oNDerTekeNINg VaN De akTeN VaN De 
rechTspLegINg.

3o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 62. — VasTsTeLLINg Door eeN aUTomaTIsch werkeND ToesTeL. — 
BIjzoNDere BewIjswaarDe. — weerLeggINg. — VoorwaarDe.

4o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 62. — VasTsTeLLINg Door eeN aUTomaTIsch werkeND ToesTeL. — 
BIjzoNDere BewIjswaarDe. — TwIjFeL. — geVoLg.

5o BewIjs. — sTraFzakeN. — aLLerLeI. — wegVerkeersweT. — sNeL-
heIDsoVerTreDINg. — VasTsTeLLINg Door eeN aUTomaTIsch werkeND ToesTeL. 
— BIjzoNDere BewIjswaarDe. — weerLeggINg. — VoorwaarDe.

6o BewIjs. — sTraFzakeN. — aLLerLeI. — wegVerkeersweT. — sNeL-
heIDsoVerTreDINg. — VasTsTeLLINg Door eeN aUTomaTIsch werkeND ToesTeL. 
— BIjzoNDere BewIjswaarDe. — TwIjFeL. — geVoLg.

1o Geen enkele wetsbepaling vereist dat het origineel van de cassatieakte 
zich in het dossier zou bevinden ; het volstaat dat het dossier een gelijk-
vormig uittreksel bevat van de cassatieakte waarvan het origineel berust 
ter griffie van het rechtscollege waar het cassatieberoep werd aangete-
kend.

2o Een substituut-procureur des Konings oefent in de rechtspleging alle 
prerogatieven van de procureur des Konings uit en ondertekent bijgevolg 
de akten van de rechtspleging in die laatste hoedanigheid  (1).

3o, 4o, 5o en 6o De bijzondere bewijswaarde van de vaststelling gesteund op 
de materiële bewijsmiddelen die door een automatisch werkend toestel 
wordt opgeleverd, zoals bepaald in artikel 62, derde lid, Wegverkeerswet, 
kan slechts worden weerlegd door een sluitend tegenbewijs ; het feit dat 
er twijfel bestaat, volstaat niet om dat tegenbewijs te leveren  (2).

(procUreUr Des koNINgs Te LeUVeN T. h.)

  (1) DecLercq, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 5° ed., 2010, 31, nr. 42.
  (2) Zie Cass. 17 maart 1953, AC 1952, 386 ; Cass. 29 januari 1986, AC 1985-86, nr. 335 ; Cass. 

8 december 1970, RW 1971-72, 470 ; R. DecLercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5° ed., 
2010, 931, nr. 2091.
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arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Leuven van 27 september 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Exceptie van niet ontvankelijkheid

1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk 
is en dat de rechtspleging voor het Hof van Cassatie niet rechtmatig is 
daar het origineel van de cassatieakte in het dossier ontbreekt.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het 
dossier een gelijkvormig uittreksel bevat van de cassatieakte waarvan 
het origineel berust ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven. Geen enkele wetsbepaling vereist dat het origineel van die 
akte zich in het strafdossier zou bevinden. 

De exceptie die uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar 
recht.

Ontvankelijkheid van de memorie

3. De verweerder werpt een exceptie van niet-ontvankelijkheid van de 
memorie op daar deze getekend is door iemand die de titel van procu-
reur des Konings niet draagt.

4. De memorie is getekend “C. Desmet, procureur des Konings”. Uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat C. Desmet 
substituut-procureur des Konings is.

5. Een substituut-procureur des Konings oefent in de rechtspleging 
alle prerogatieven van de procureur des Konings uit en ondertekent 
bijgevolg de akten van rechtspleging in die hoedanigheid.

De exceptie kan niet worden aangenomen.

Middel

Eerste onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 62, derde lid, 
Wegverkeerswet : het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat er 
twijfel bestaat over het ten laste gelegde feit en spreekt de eiser op 
die grond vrij ; vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen 
die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgele-
verd hebben bewijswaarde zolang het tegenbewijs niet is geleverd ; door 
te oordelen dat er twijfel bestaat, miskent het bestreden vonnis de 
bijzondere bewijswaarde van die vaststellingen.
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7. Artikel 62, derde lid, Wegverkeerswet, bepaalt : “De vaststellingen 
gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automa-
tisch werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht 
zolang het tegendeel niet bewezen is, wanneer het gaat om overtre-
dingen van deze wet en haar uitvoeringbesluiten vermeld in een in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Wanneer een overtreding 
werd vastgesteld door onbemande automatisch werkende toestellen, 
wordt er melding van gemaakt in het proces-verbaal”.

8. De bijzondere bewijswaarde van de vaststelling gesteund op mate-
riële bewijsmiddelen die door een automatisch werkend toestel wordt 
opgeleverd zoals bepaald in artikel 62, derde lid, voormeld, kan slechts 
worden weerlegd door een sluitend tegenbewijs. Het feit dat er twijfel 
bestaat, volstaat niet om dat tegenbewijs te leveren.

9. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser als bestuurder van een 
personenwagen werd geflitst met een snelheid van 82 km per uur, die 
naar 76 km per uur werd herleid, terwijl er ter plaatse slechts 70 km 
per uur mag gereden worden en dat hij om uiteenlopende redenen de 
geldigheid van de vaststellingen betwist. Het oordeelt dat er twijfel 
bestaat en spreekt de eiser om die reden vrij van de telastlegging. 
Aldus miskent het bestreden vonnis de bijzondere bewijswaarde van de 
vaststellingen bedoeld in artikel 62, derde lid, Wegverkeerswet.

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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel, rechts-

zitting houdend in hoger beroep.

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, eerste advocaat-generaal.

N° 669

2o kamer — 10 december 2013
(P.13.0691.N)

1o VaLsheID eN geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. — geBrUIk VaN VaLse 
sTUkkeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — oNDerzoeksgerechT. — DUUr 
VaN heT geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. — BeoorDeLINg. — DraagwIjDTe. — 
geVoLg.

2o VaLsheID eN geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. — geBrUIk VaN VaLse 
sTUkkeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — oNDerzoeksgerechT. — DUUr 
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VaN heT geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. — BeTwIsTINg VaN De DUUr. — moTIVe-
rINgspLIchT. — DraagwIjDTe. — greNs.

3o oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — 
geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. — DUUr VaN heT geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. 
— BeoorDeLINg. — DraagwIjDTe. — geVoLg.

4o oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — 
geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. — DUUr VaN heT geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. 
— BeTwIsTINg VaN De DUUr. — moTIVerINgspLIchT. — DraagwIjDTe. — greNs.

5o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. 
— sTraFzakeN (geesTrIjke DraNkeN eN DoUaNe eN accIjNzeN INBegrepeN). 
— oNDerzoeksgerechT. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — geBrUIk VaN 
VaLse sTUkkeN. — DUUr VaN heT geBrUIk VaN VaLse sTUkkeN. — BeTwIsTINg 
VaN De DUUr. — moTIVerINgspLIchT. — DraagwIjDTe. — greNs.

6o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — VerjarINg VaN De sTraFVorDerINg. — 
sTUITINg. — DaaD VaN oNDerzoek. — BegrIp.

7o VerjarINg. — sTraFzakeN. — sTraFVorDerINg. — sTUITINg. — DaDeN 
VaN oNDerzoek. — BegrIp.

8o VerjarINg. — sTraFzakeN. — sTraFVorDerINg. — sTUITINg. — 
oNDerzoeksrechTer. — BeschIkkINg op eeN Verzoek om INzage IN heT sTraF-
DossIer. — aarD. — geVoLg.

9o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — gerechTeLIjk oNDerzoek. — aLLerLeI. 
— oNDerzoeksrechTer. — BeschIkkINg op eeN Verzoek om INzage IN heT 
sTraFDossIer. — aarD. — VerjarINg VaN De sTraFVorDerINg. — geVoLg.

10o oNDerzoeksrechTer. — BeschIkkINg op eeN Verzoek om INzage IN 
heT sTraFDossIer. — aarD. — VerjarINg VaN De sTraFVorDerINg. — geVoLg.

11o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — gerechTeLIjk oNDerzoek. — oNDer-
zoekshaNDeLINgeN. — Door De oNDerzoeksrechTer persooNLIjk UITgeVoerDe 
hUIszoekINg. — regeLmaTIgheID. — VoorwaarDe. — wIjze waarop heT 
VoLDoeN aaN De VoorwaarDeN kaN aaNgeTooND worDeN.

12o oNDerzoeksrechTer. — Door De oNDerzoeksrechTer persooNLIjk 
UITgeVoerDe hUIszoekINg. — regeLmaTIgheID. — VoorwaarDe. — wIjze 
waarop heT VoLDoeN aaN De VoorwaarDeN kaN aaNgeTooND worDeN.

13o oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — 
INVerDeNkINggesTeLDe. — Verweer meT BeTrekkINg ToT heT LaNge TIjDs-
VerLoop sINDs De FeITeN. — Verweer DaT eeN BehoorLIjke VerDeDIgINg NIeT 
meer mogeLIjk Is. — BesLIssINg DaT heT eerLIjk proces NIeT IN heT geDraNg 
komT. — moTIVerINgspLIchT. — DraagwIjDTe. — greNzeN.

14o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. 
— sTraFzakeN (geesTrIjke DraNkeN eN DoUaNe eN accIjNzeN INBegrepeN). 
— oNDerzoeksgerechT. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — INVerDeNkINg-
gesTeLDe. — Verweer meT BeTrekkINg ToT heT LaNge TIjDsVerLoop sINDs De 
FeITeN. — Verweer DaT eeN BehoorLIjke VerDeDIgINg NIeT meer mogeLIjk Is. 
— BesLIssINg DaT heT eerLIjk proces NIeT IN heT geDraNg komT. — moTIVe-
rINgspLIchT. — DraagwIjDTe. — greNzeN.
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15o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reDeLIjke TermIjN. — oNDerzoeksgerechT. — 
regeLINg VaN De rechTspLegINg. — INVerDeNkINggesTeLDe. — Verweer meT 
BeTrekkINg ToT heT LaNge TIjDsVerLoop sINDs De FeITeN. — Verweer DaT 
eeN BehoorLIjke VerDeDIgINg NIeT meer mogeLIjk Is. — BesLIssINg DaT heT 
eerLIjk proces NIeT IN heT geDraNg komT. — moTIVerINgspLIchT. — Draag-
wIjDTe. — greNzeN.

16o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — oNDerzoeksgerechT. — regeLINg VaN De 
rechTspLegINg. — reDeLIjke TermIjN. — oVerschrIjDINg. — rechTshersTeL. 
— LoUTere VasTsTeLLINg VaN De oVerschrIjDINg VaN De reDeLIjke TermIjN.

17o cassaTIe. — BeVoegDheID VaN heT hoF. — ALLERLEI. — aUTheN-
TIeke akTe. — VasTsTeLLINg VaN eeN VerschrIjVINg. — VerBeTerINg. — 
VoorwaarDe.

18o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIes. BesLUITeN. — werkINg 
IN De TIjD eN IN De rUImTe. — werkINg IN De TIjD. — sTraFrechT. — 
gewIjzIgDe weTsBepaLINg. — reTroacTIeVe ToepassINg VaN heT gUNsTIger 
regIme VaN De NIeUwe regeLINg. — VoorwaarDe.

19o VeNNooTschappeN. — aLgemeeN. gemeeNschappeLIjke 
regeLs. — gemeeNschappeLIjke regeLs. — jaarrekeNINgeN eN gecoN-
soLIDeerDe jaarrekeNINgeN. — TraNsparaNTIeVerpLIchTINg. — rIchTLIjN 
2006/43/eg. — k.B. 25 aprIL 2007. — DoeL.

20o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — gerechTeLIjk oNDerzoek. — oNDer-
zoeksVerrIchTINgeN. — hUIszoekINg. — BeoorDeLINg VaN De regeLmaTIg-
heID. — gegeVeNs Ter BeoorDeLINg.

21o rechT VaN VerDeDIgINg. — sTraFzakeN. — op aaN TegeNspraak 
oNDerworpeN INLIchTINgeN gegroNDe oVerTUIgINg VaN De rechTer. — mIskeN-
NINg.

22o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 149. 
— oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — geeN 
UITspraak oVer De gegroNDheID VaN De sTraFVorDerINg. — ToepasseLIjk-
heID.

23o oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — geeN 
UITspraak oVer De gegroNDheID VaN De sTraFVorDerINg. — arTIkeL 149 
groNDweT. — ToepasseLIjkheID

24o mIsDrIjF. — aLgemeeN. BegrIp. maTerIeeL eN moreeL 
BesTaNDDeeL. eeNheID VaN opzeT. — eeNheID VaN opzeT. — oNaaN-
TasTBare BeoorDeLINg Door De FeITeNrechTer.

25o oNaaNTasTBare BeoorDeLINg Door De FeITeNrechTer. — 
sTraFzakeN. — mIsDrIjVeN. — eeNheID VaN opzeT.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De beoordeling door het onderzoeksgerecht van de 
duur van het gebruik van valse stukken betreft het bestaan zelf van 
het ten laste gelegde feit en behoort tot de onaantastbare beoordeling 
van het bestaan van voldoende bezwaren, zodat het onderzoeksgerecht 
de conclusie van de inverdenkinggestelde die de duur van dat gebruik 
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betwist, beantwoordt door op die datum het bestaan van bezwaren vast 
te stellen ; op het onderzoeksgerecht rust geen ruimere verplichting om op 
dat punt de conclusie te beantwoorden  (1).

6o en 7o Daden van onderzoek zijn alle daden die door een bevoegd persoon 
worden gesteld en die ertoe strekken bewijzen te verzamelen of het dossier 
in staat van wijzen te brengen (2).

8o, 9o en 10o Een beschikking van de onderzoeksrechter die uitspraak doet 
op het verzoek van een inverdenkinggestelde tot inzage van het strafdos-
sier, is een proceshandeling die verbonden is met het in staat stellen van 
de zaak ; de omstandigheid dat het verzoek van een inverdenkinggestelde 
tot inzage van het strafdossier hem niet tot nadeel kan strekken, heeft 
niet tot gevolg dat een beschikking van de onderzoeksrechter die dat 
verzoek beantwoordt, de verjaring van de strafvordering niet zou kunnen 
stuiten (3).

11o en 12o Een huiszoeking die door een onderzoeksrechter zelf wordt uitge-
voerd bij toepassing van artikel 87 of 88 Wetboek van Strafvordering, is 
regelmatig als diegene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd, voldoende 
wordt ingelicht, zelfs mondeling, over de vervolgingen die aan de huiszoe-
king ten oorsprong liggen ; de omstandigheid dat die persoon voldoende 
werd ingelicht, kan zowel blijken uit een proces-verbaal dat de uitvoe-
ring van die huiszoeking weergeeft als uit alle andere regelmatig aan 
de rechter overlegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren (4).

13o, 14o en 15o Op de aanvoering van de inverdenkinggestelde dat hij zich 
als gevolg van het tijdsverloop en de technische aard van de telastleg-
gingen niet meer behoorlijk kan verdedigen, zodat hij als gevolg van een 
ernstige en onherstelbare aantasting van de bewijsvoering en het recht 
van verdediging moet ontslagen worden van rechtsvervolging omdat 
geen eerlijk strafproces meer mogelijk is, dient het arrest dat oordeelt 
dat deze omstandigheden een eerlijk proces niet in de weg staan, niet 
te preciseren waarom de inverdenkinggestelde zich wel nog behoorlijk 
kan verdedigen, want het staat dan immers aan de vonnisrechter om de 
aangevoerde bewijzen te waarderen en, rekening houdend met alle door 
partijen aangevoerde omstandigheden en de beoordeling van de zaak in 
zijn geheel, te oordelen of op die bewijzen nog een eventuele schuldig-
verklaring en gegrondverklaring van de burgerlijke rechtsvordering kan 
gesteund worden (5).

16o Het rechtsherstel dat dient te volgen op de door het onderzoeksgerecht 
vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn kan in het stadium 
van de regeling van de rechtspleging bestaan in de loutere vaststelling 
van de overschrijding van de redelijke termijn, waarmee de vonnisrechter 
die ten gronde oordeelt zal moeten rekening houden en waaruit hij de bij 
de wet bepaalde gevolgen zal moeten afleiden (6).

17o Het Hof kan een verschrijving in een akte rechtzetten wanneer uit de 
context van de stukken waarop het vermag acht te slaan, zonder twijfel 

  (1) tot (6) Zie concl. OM.
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blijkt dat het een materiële vergissing betreft ; dit is ook zo wanneer die 
akte bewijs oplevert tot ze van valsheid wordt beticht  (1).

18o Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek heeft enkel tot gevolg dat de 
beklaagde retroactief aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan 
datgene dat van toepassing was ten tijde van het plegen van het ten laste 
gelegde feit, wanneer uit die nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de 
wetgever omtrent de strafwaardigheid van dat feit is gewijzigd (2).

19o Uit de tekst en de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn 2006/43/EG en 
het Koninklijk besluit van 25 april 2007 volgt dat zij met de aanpassing 
van de wijze waarop de transparantieverplichting moet vervuld worden, 
niet de intentie hadden die verplichting af te zwakken of de strafwaar-
digheid van het niet naleven ervan op te heffen (3). 

20o De rechter kan de regelmatigheid van een huiszoeking afleiden uit alle 
regelmatig overlegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren en waarvan hij onaantastbaar de bewijswaarde beoor-
deelt (4).

21o Een partij vermag geen miskenning van het recht van verdediging af 
te leiden uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging grondt op 
inlichtingen waarover deze partij tegenspraak heeft kunnen voeren (5).

22o en 23o Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeks-
gerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvor-
dering (6).

24o en 25o De rechter oordeelt onaantastbaar of de voorliggende misdrijven 
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig 
opzet (7).

(B. e.a. T. o. e.a.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling van 4 maart 
2013, dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschik-
king van de raadkamer te Mechelen van 14 februari 2012, waarbij dit 
onderzoeksgerecht oordeelde dat de zaak niet in staat van wijzen was 
en de diende te worden teruggezonden naar de procureur des Konings, 
gegrond verklaart, de telastleggingen A.VI, B.III.a en b, G en H herom-
schrijft en verbetert, oordeelt dat het onderzoek volledig is en er geen 
bijkomend onderzoek dient te worden bevolen en de eisers, na aanne-
ming van verzachtende omstandigheden en na te hebben vastgesteld 
dat er voldoende bezwaren bestaan, naar de correctionele rechtbank 
te Mechelen verwijst uit hoofde van verschillende telastleggingen. De 
eisers II.1 en II.2 worden door het bestreden arrest buiten vervolging 
gesteld voor de heromschreven telastleggingen H.IV.a, b en c.

2. De cassatieberoepen van de verschillende eisers zijn voorbarig 
en bijgevolg niet ontvankelijk in zoverre zij betrekking hebben op 

  (1) tot (7) Zie concl. OM.
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de vaststelling van het arrest dat het onderzoek volledig is en geen 
bijkomend onderzoek moet worden bevolen en in zoverre het arrest 
het bestaan van bezwaren vaststelt en de eisers naar de correctionele 
rechtbank verwijst  (1) : deze beslissingen zijn geen eindbeslissingen, 
noch beslissingen als bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat.

3. De cassatieberoepen van de eisers II.1 en II.2 zijn niet ontvankelijk 
bij gebrek aan belang in zoverre zij betrekking hebben op de beslissing 
waarbij zij voor de telastleggingen H.IV.a, b en c buiten vervolging 
worden gesteld.

4. Eiser I voert 5 middelen aan, de eisers II.1 en II.2 voeren 4 middelen 
aan, de eiser III voert 3 middelen aan, de eisers IV.1 en IV.2 voeren 
2 middelen aan, eiser V voert 5 middelen aan en eiser VI voert 3 
middelen aan. Een aantal van deze middelen vallen uiteen in verschil-
lende onderdelen. Een aantal door verschillende eisers aangevoerde 
middelen hebben inhoudelijk een gelijkaardige strekking : zij zullen, 
waar mogelijk, samen behandeld worden.

5. Het eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser I, het 
tweede middel van de eisers II.1 en II.2, het eerste en het tweede onder-
deel van het eerste middel van de eiser III, het eerste onderdeel van het 
vierde middel van de eiser V en het eerste en het tweede onderdeel van 
het eerste middel van de eiser VI zijn, met enkele nuanceverschillen, 
inhoudelijk vergelijkbaar.

In het eerste onderdeel van zijn eerste middel voert de eiser I schen-
ding aan van artikel 197 Strafwetboek, de artikelen 21 en 22 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 135, § 3, en 
235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering : de appelrechters stellen vast 
dat de verjaring een aanvang nam op 27 oktober 2003 en niet is inge-
treden op het ogenblik van de uitspraak, zonder vast te stellen dat er 
na de datum van het faillissement op 13 september 2002, nog steeds 
sprake was van een strafbaar gebruik van de valse stukken en zonder 
de conclusies van de eiser I op dat punt te beantwoorden.

In hun tweede middel voeren de eisers II de schending aan van 
artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de arti-
kelen 135, § 2, en 235bis, § 3, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering en 
de artikelen 193, 196 en 197 Strafwetboek, alsmede miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van 
verdediging : met enkel het vermelden van juridische principes en het 
oordeel dat het nuttige gevolg van de beweerdelijk valse stukken heeft 
voortgeduurd tot 27 oktober 2003, dit is de datum waarop de bevin-
dingen van de door de curatoren aangestelde deskundigen bekend 
waren, zonder vast te stellen dat na de datum van het faillissement 
van de betrokken vennootschappen op 13 september 2002 nog steeds 
sprake was van een strafbaar gebruik, beantwoordt het arrest niet 
het door de eisers bij beroepsconclusie aangevoerde verweer dat de 
verjaring van de strafvordering was ingetreden hetzij op 13 september 
2003 omdat die valsheden vanaf de datum van het faillissement van de 

  (1) Cass. 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, AC 2000, nr. 20 met concl. OM.
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vennootschappen geen nuttig gevolg meer hadden of konden hebben 
in functie van hun doel, hetzij op 16 september 2002 omdat alleszins 
op die datum de curatoren, die weet hadden van onregelmatigheden, 
een deskundige hebben aangesteld om de boekhouding van de vennoot-
schappen te onderzoeken. Door niet te preciseren welk het doel van het 
laatste nuttige gebruik van de beweerde valse stukken was en welk 
gevolg dit gebruik beoogde, waarom de in het arrest vermelde omstan-
digheid een einde maakt aan het gebruik van valse stukken en waarom 
dit niet eerder het geval was ingevolge de door de eisers aangehaalde 
feiten, laat de motivering van het arrest niet toe de wettigheid van de 
beslissing te controleren en miskent het arrest het wettelijk begrip 
“gebruik van valse stukken”. Door niet aan te geven welke grond van 
schorsing van de verjaring voorhanden zou zijn, uitgaande van de door 
de eisers vooropgestelde datum van het einde van het gebruik van de 
valse stukken die dateert van meer dan tien jaar vóór het arrest, laat 
het arrest geen wettigheidscontrole toe over haar beslissing betref-
fende de verjaring van de strafvordering.

In het eerste onderdeel van hun eerste middel voeren de eisers III en 
VI, in een afzonderlijke maar gelijkluidende memorie, de schending aan 
van de artikelen 193, 194, 196, 197 en 214 Strafwetboek, evenals van de 
artikelen 21 en 23 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : het 
arrest neemt ten onrechte aan dat het beoogde doel of het nuttig gevolg 
van de beweerde valse stukken zou hebben voortgeduurd tot 27 oktober 
2003, dit is de datum waarop de bevindingen van de door de curatoren 
aangestelde deskundigen bekend waren, terwijl ter zake in hoofde 
van de eiser geen dergelijk opzet of oogmerk aanwezig kunnen zijn 
en de telastleggingen van valsheid in geschrifte en gebruik van valse 
stukken dergelijk beoogd doel of nuttig gevolg zelfs niet vermelden, 
maar aangeven dat het beoogde doel of het verwachte nuttige gevolg 
bestond in de misleiding van de lezers van de boekhouding en de jaar-
rekening, de eventuele onttrekking van gelden, de uitkering van 
buitensporige vergoedingen, het flatteren van de balans met het oog 
op aantrekken van nieuw kapitaal en/of het doorschuiven van verliezen 
van de ene naar de andere vennootschap, hetgeen doelen zijn die per 
definitie na de faillietverklaring van de betreffende vennootschappen 
niet meer konden wordt bereikt. De bekendmaking van de bevindingen 
van de door de curatoren aan gestelde deskundigen is evenwel niet 
opgenomen in de omschrijving van de telastleggingen met betrekking 
tot het gebruik van valse stukken, zodat eisers bedrieglijk opzet of 
oogmerk om te schaden niet tot de datum van dat feit kan doorlopen, 
terwijl uit de analyse van die omschrijving blijkt dat het beweerde 
gebruik zich onmogelijk kon situeren na het faillissement van de 
vennootschappen op 13 september 2002.

Vermits het laatste feit niet later kan gesitueerd worden dan 
13 september 2002, datum van het faillissement, en de laatste stuitings-
daad dateert van 20 juli 2007 is de verjaring ingetreden op 19 juli 2012. 

In het tweede onderdeel van het eerste middel van de eisers III en VI 
wordt de schending aangevoerd van de artikelen 193, 194, 196, 197 en 214 
Strafwetboek, de artikelen 21, 22 en 23 Voorafgaande Titel Wetboek van 
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Strafvordering en de artikelen 130, 135 en 235bis Wetboek van Strafvor-
dering : het bestreden arrest laat ten onrechte na te preciseren welk 
het doel van het laatste nuttig gebruik van de valse stukken was en 
welk gevolg dit gebruik beoogde, waardoor het verweer van de eisers 
III en VI niet wordt beantwoordt en het Hof niet in staat is zijn wettig-
heidscontrole uit te oefenen.

Het eerste onderdeel van het vierde middel van de eiser V voert de 
schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 21, eerste 
lid, en 22, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring : met het oordeel dat het nuttige gebruik van de beweerdelijk 
valse stukken heeft voortgeduurd tot 27 oktober 2003, dit is de datum 
waarop de bevindingen van de door de curatoren aangestelde deskun-
digen bekend waren, motiveert het arrest niet waarom die bekendma-
king dat gebruik doet stoppen en de valsheden tot dat ogenblik de door 
de vervalser gewenste uitwerking bleven hebben. Het in de telastleg-
gingen omschreven doel van de valsheden vervalt op het ogenblik van 
het faillissement van de vennootschappen.

6. Bij de beoordeling van het bestaan van bezwaren moeten de 
onderzoeksgerechten aan de materiële feiten die het voorwerp hebben 
uitgemaakt van het gerechtelijk onderzoek hun wettelijke kwalifi-
catie geven en deze feiten situeren in tijd en ruimte. Deze wettelijke 
omschrijving door het onderzoeksgerecht is slechts voorlopig en bindt 
de vonnisrechter niet. Ook de bepaling van het tijdstip of van het 
tijdvak waarin de feiten werden gepleegd is slechts voorlopig. Het zal 
navolgend aan de vonnisrechter toekomen de wettelijke kwalificatie 
en de tijdsbepaling te verbeteren, rekening houdend met het onderzoek 
op de rechtszitting  (1).

Het kiezen van de juiste (voorlopige) wettelijke kwalificatie en de 
(voorlopige) bepaling van de datum of de termijn van het plegen van 
de feiten behoort bijgevolg tot het debat over het bestaan zelf van de 
feiten en de daaromtrent bestaande bezwaren : de beoordeling van de 
datum of de duur van de feiten van de telastlegging ligt immers inge-
sloten in de onaantastbare beoordeling van het bestaan van voldoende 
bezwaren. 

In zoverre het eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser I, 
het tweede middel van de eisers II, het eerste en het tweede onderdeel 
van het eerste middel van de eiser III, het eerste onderdeel van het 
vierde middel van de eiser V en het eerste en tweede onderdeel van 
het eerste middel van de eiser VI opkomen tegen de beslissing met 
betrekking tot de beoordeling van de bezwaren, zijn zij gericht tegen 
een beslissing van het bestreden arrest waarvoor het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is. Het eerste onderdeel van het eerste middel van 
de eiser I, het tweede middel van de eisers II, het eerste en tweede 
onderdeel van het eerste middel van de eiser III, het eerste onderdeel 
van het vierde middel van de eiser V en het eerste en tweede onderdeel 
van het eerste middel van de eiser VI hebben zelf geen betrekking op 

  (1) Cass. 18 feb. 2009, AR P. 08.1505.F, AC 2009, nr. 134.

ARREST-2013-12.indb   2681 09/09/14   17:28



2682 ARRESTEN VAN CASSATIE 10.12.13 - N° 669

het probleem van de ontvankelijkheid, zodat zij in zoverre niet dienen 
beantwoord te worden.

Krachtens de artikelen 135, § 2, en 235bis, §§ 3, 5 en 6, Wetboek van 
Strafvordering moet de kamer van inbeschuldigingstelling bij de rege-
ling van de rechtspleging van het voltooide gerechtelijk onderzoek, 
over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de strafvorde-
ring door verjaring oordelen  (1). 

Om te antwoorden op de conclusie van de eiser, die de termijn van het 
plegen van de feiten betwist, volstaat het dat het onderzoeksgerecht 
het bestaan van bezwaren tijdens dit tijdvak vaststelt. Op het onder-
zoeksgerecht rust ter zake geen ruimere verplichting  (2). 

Dat is precies wat de appelrechters hier doen.
Met de redenen die zij opgeven op p. 70 tot 73 van het bestreden arrest 

oordelen de appelrechters onder meer dat :
— de verjaring van het misdrijf valsheid in geschriften met gebruik 

van valse stukken pas begint te lopen vanaf het laatste feit van gebruik 
van het valse stuk ;

— het gebruik van valse stukken dient te worden begrepen in zijn 
gewone betekenis, dit wil zeggen de materiële handeling van het 
zich bedienen van de akte of het stuk om er een bepaald doel mee te 
bereiken ;

— het gebruik van valse stukken voortduurt, zelfs zonder een nieuw 
feit van de dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst 
van zijnentwege, zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en 
zolang de hem verweten beginhandeling zonder verzet van zijn kant, 
het nuttige gevolg heeft dat hij ervan verwachtte ;

— het strafbaar karakter van een gebruik van valse stukken voor de 
vervalser niet vereist dat hij de duur ervan kon voorzien, maar dat het 
volstaat dat hij kon voorzien dat het valse stuk de door hem gewenste 
uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben ;

— wie het vals stuk opstelt, strafrechtelijk verantwoordelijk is voor 
het gebruik dat van dat valse stuk wordt gemaakt en dat de door hem 
voorziene of gewilde voortzetting is van de valsheid, ook al is het een 
derde die van het valse stuk gebruik maakt ;

— elk hernieuwd gebruik van een vals stuk een nieuwe strafbare 
handeling inhoudt, welke een nieuwe verjaringstermijn doet lopen ;

— het aan de rechter toekomt in feite te beoordelen wat een dergelijk 
gebruik uitmaakt en met name na te gaan of dat gebruik een ander 
blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste 
uitwerking blijft hebben ;

— het nuttig gevolg van de beweerdelijk valse stukken heeft voortge-
duurd tot 27 oktober 2003, dit is de datum waarop de bevindingen van 
de door de curatoren aangestelde deskundigen bekend waren ;

  (1) Zie Cass. 11 mei 2004, AR P.04.0247.N, AC 2004, nr. 250 ; Cass. 20 okt. 2004, AR 
P.04.0742.F, AC 2004, nr. 492 ; Cass. 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, AC 2005, nr. 380 met concl. 
van adv.-gen. Vandermeersch.

  (2) Zie Cass. 20 okt. 2004, AR P.04.0742.F, AC 2004, nr. 492 ; Cass. 18 feb. 2009, AR 
P.08.1505.F, AC 2009, nr. 134.
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— de verjaring van de strafvordering werd gestuit op 19 september 
2008.

Met die redenen oordelen de appelrechters dat het strafbaar gebruik 
van de valse stukken voortduurde tot 27 oktober 2003 en tot die datum 
nuttig gevolg bleef hebben doordat dit gebruik een ander bleef misleiden 
of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking bleef 
hebben. 

De appelrechters oordelen bijgevolg dat er tot op 27 oktober 2003 
voldoende bezwaren tegen de eisers bestonden, terwijl de verjaring 
werd gestuit op 19 september 2008, zodat de verjaring niet is ingetreden. 

Dit volstaat om het verweer van de eisers te beantwoorden en de 
beslissing regelmatig met redenen te omkleden en naar recht te 
verantwoorden.

Het eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser I, het tweede 
middel van de eisers II, het eerste en tweede onderdeel van het eerste 
middel van de eiser III, het eerste onderdeel van het vierde middel van 
de eiser V en het eerste en tweede onderdeel van het eerste middel van 
de eiser VI kunnen in zoverre niet worden aangenomen.

Voor het overige zijn het eerste onderdeel van het eerste middel van 
de eiser I, het tweede middel van de eisers II en het eerste onderdeel van 
het eerste middel van de eisers III en VI, in zoverre zij aanvoeren dat 
de verjaring is ingetreden, afgeleid uit de vergeefse aanvoering dat het 
gebruik van de valse stukken is geëindigd op 13 of 16 september 2002.

Het eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser I, het tweede 
middel van de eisers II en het eerste onderdeel van het eerste middel 
van de eisers III en VI zijn in zoverre niet ontvankelijk. 

Het eerste onderdeel van het vierde middel van de eiser V faalt boven-
dien ook nog naar recht in zoverre het een schending van artikel 149 
Grondwet aanvoert, want dit grondwetsartikel is niet van toepassing 
op onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid 
van de strafvordering  (1).

7. Het tweede onderdeel van het eerste middel van de eiser I, het derde 
onderdeel van het eerste middel van de eisers III en VI hebben dezelfde 
draagwijdte en kunnen bijgevolg samen beantwoord worden.

In het tweede onderdeel van zijn eerste middel voert de eiser I schen-
ding aan van artikel 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring : het arrest oordeelt ten onrechte dat de beschikking van de onder-
zoeksrechter van 19 september 2008, gewezen op grond van artikel 61ter 
Wetboek van Strafvordering, de verjaring van de strafvordering stuit, 
hoewel een dergelijke handeling niet vereist is voor de samenstelling 
van het dossier, maar enkel strekt tot de uitoefening van het recht 
van verdediging van de inverdenkinggestelde die om inzage van het 
strafdossier verzoekt. Een dergelijk verzoek is bovendien een daad van 
de inverdenkinggestelde die hem niet kan schaden, zodat een beschik-
king die dat verzoek beantwoordt, de verjaring nooit kan stuiten.

  (1) Cass. 11 maart 2008, AR P.07.1717.N, AC 2008, nr. 168 ; Cass. 5 juni 2013, AR 
P.12.1881.F, AC 2013, nr. 344.
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In het derde onderdeel van hun eerste middel voeren de eisers III en 
VI de schending aan van artikel 22 Wetboek van Strafvordering omdat 
de beschikking van de onderzoeksrechter van 19 september 2008 geen 
daad van vervolging of van onderzoek is en dus geen stuitende werking 
heeft.

8. Daden van onderzoek zijn alle daden die door een bevoegd persoon 
worden gesteld en die ertoe strekken gegevens te verzamelen om het 
dossier op de gebruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat 
van wijzen te brengen  (1).

Met betrekking tot een beschikking van de onderzoeksrechter betref-
fende een verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling in toepas-
sing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, oordeelde het 
Hof in zijn arrest van 22 april 2008  (2) dat een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet op het hoger beroep van de 
verzoeker tot opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking 
tot zijn goederen, een proceshandeling betreft die verbonden is met 
het voorbereidend onderzoek tot het in staat stellen van de zaak en die 
bijgevolg verjaringsstuitende kracht heeft.

Ik meen dat een beschikking van de onderzoeksrechter met betrek-
king tot een verzoek tot inzage in het strafdossier, in toepassing van 
artikel 61ter Wetboek van Strafvordering, eveneens behoort tot de 
categorie van proceshandelingen die verbonden zijn met het voorbe-
reidend onderzoek en dus de verjaring van de strafvordering stuiten. 

Een dergelijk verzoek laat aan de rechtstreeks belanghebbenden toe 
kennis te nemen van de stand van het onderzoek en van het verloop 
ervan. Het is precies op basis van de inzage van het dossier dat de 
inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen beslissen de 
rechten uit te oefenen die hen onder meer bij toepassing van de arti-
kelen 61quinquies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering zijn toege-
kend. Deze rechten die betrekking hebben op het doen uitvoeren van 
bijkomende onderzoekshandelingen door de onderzoeksrechter, op 
het toezicht van de kamer van inbeschuldigingstelling op langdurige 
onderzoeken en op de controle van de regelmatigheid van de proce-
dure slaan op verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het 
verzamelen van bewijzen of op het in staat stellen van het dossier. 

De beschikking van de onderzoeksrechter in het kader van een 
verzoek tot inzage op basis van artikel 61ter Wetboek van Strafvorde-
ring dient dus beschouwd te worden als een “daad van onderzoek” die 
de verjaring van de strafvordering stuit. 

Bovendien, en anders dan door de eiser I wordt voorgehouden, reikt 
een verzoek om inzage verder dan de loutere uitoefening van het recht 
van verdediging. 

Ten slotte geldt voor de verjaringsstuitende kracht niet als voor-
waarde dat de beschikking van de onderzoeksrechter effectief gevolg 
heeft gehad voor het verzamelen van bewijzen of voor het in staat 

  (1) R. DecLercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, 136, nr. 244 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak.

  (2) Cass. 22 april 2008, AR P.07.1866.N, AC 2008, nr. 241.
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stellen van de zaak  (1), noch dat de daad van onderzoek, in casu de 
beschikking van de onderzoeksrechter, de verzoeker moet kunnen 
schaden.

Het tweede onderdeel van het eerste middel van de eiser I en het derde 
onderdeel van het eerste middel van de eisers III en VI vertrekken van 
een andere rechtsopvatting.

Zij falen bijgevolg naar recht.
9. Het tweede middel van de eiser I, het eerste onderdeel van het 

tweede middel van de eisers III en VI, het eerste middel van de eisers 
IV en het eerste middel van de eiser V kunnen, wegens hun vergelijk-
bare strekking, opnieuw samen beantwoord worden.

In zijn tweede middel voert de eiser I schending aan van artikel 8 
EVRM en de artikelen 87, 88, 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvor-
dering evenals de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging : de appelrechters oordelen ten onrechte dat 
de huiszoekingen die de onderzoeksrechter op 20 december 2002 heeft 
uitgevoerd bij de SBT Groep en bij de eisers II.2 en IV.2 rechtsgeldig 
zijn, terwijl geen proces-verbaal voorhanden is waarin de wijze van 
uitvoering van die huiszoekingen wordt uiteengezet, waardoor de 
regelmatigheid van de huiszoekingen niet kan worden nagegaan.

In het eerste onderdeel van hun tweede middel voeren de eisers III 
en VI de schending aan van artikel 6.1 EVRM, de artikelen 35, 87, 88, 
89, 89bis, 131, § 1 en 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering en artikel 1 
Huiszoekingswet, alsmede miskenning van het recht van verdediging 
en van het recht op tegenspraak : het arrest steunt het oordeel dat de 
huiszoekingen en inbeslagnemingen bij de SBT Groep en bij de eisers 
II.2 en IV.2 regelmatig zijn, op een proces-verbaal en een verklaring 
van een speurder in wiens hoofde er een schijn van vooringenomen-
heid bestaat en die belang heeft bij de rechtsgeldigheid van de huis-
zoekingen. Deze gegevens, die later in de procedure werden verzameld, 
vormen in het licht van het recht van verdediging en recht op tegen-
spraak een onvoldoende waarborg om tot de rechtmatigheid van de 
huiszoekingen te besluiten.

Het eerste middel van de eisers IV voert de schending aan van de arti-
kelen 35, 89, 127, 135, 223 en 235bis Wetboek van Strafvordering, evenals 
de miskenning van het recht van verdediging en van het recht op 
tegenspraak : door te oordelen dat de huiszoekingen bij de SBT Groep 
en bij de eisers II.2 en IV.2 rechtsgeldig werden uitgevoerd op grond van 
de verklaring van de verbalisant die de huiszoeking heeft uitgevoerd, 
meer dan negen jaar na datum, en dat door de aanwezigheid van de 
onderzoeksrechter een eerlijk proces kan worden gevoerd, terwijl de 
eisers niet in de mogelijkheid zijn de regelmatigheid van de huiszoe-
kingen na te gaan op grond van een proces-verbaal dat alle vermel-
dingen bevat om tot die controle over te gaan, ontzegt het arrest aan 
de eisers de mogelijkheid effectief tegenspraak te voeren over de regel-
matigheid van de huiszoeking.

  (1) Zie voetnoot 19.
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Het eerste middel van de eiser V voert de schending aan van 
artikel 6.1 EVRM, van de artikelen 87, 88, 89 en 90 Wetboek van Straf-
vordering en van artikel 1 Huiszoekingswet : de appelrechters oordelen 
ten onrechte dat de huiszoekingen bij de SBT Groep en bij de eisers 
II.2 en IV.2 rechtsgeldig zijn verlopen op grond van het proces-verbaal 
van 2011 en de verklaring van 2012 van een politieambtenaar, waaraan 
geen waarde kan gehecht worden. Op grond van die gegevens kan niet 
naar recht geoordeeld worden dat de huiszoekingen daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd door de onderzoeksrechter zelf, minder nog of alle wette-
lijke voorschriften zijn gerespecteerd en aldus kan op geen enkele 
wijze meer nagegaan worden of het recht van verdediging is gerespec-
teerd en of een eerlijk proces kan gegarandeerd worden. De aanwe-
zigheid van een onderzoeksrechter bij een huiszoeking betekent niet 
automatisch dat er niet kan getwijfeld worden aan de betrouwbaarheid 
van het bewijsmateriaal.

10. De vormvoorschriften van artikel 35 Wetboek van Strafvorde-
ring, die krachtens artikel 89 van hetzelfde wetboek ook toepasse-
lijk zijn op de onderzoeksrechter en onder meer betrekking hebben op 
het opstellen van een proces-verbaal van de verrichtingen, zijn noch 
substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven  (1). 

Het Hof oordeelde in zijn arrest van 24 april 2012  (2) dat het optreden 
van de onderzoeksrechter, die een onpartijdig en onafhankelijk magi-
straat is, een waarborg is voor de inachtneming van de voorwaarden 
waaraan een aantasting van de onschendbaarheid van de woning is 
onderworpen, welke is gewaarborgd bij artikel 8 EVRM en artikel 15 
Grondwet.

Artikel 87 Wetboek van Strafvordering bepaalt onder meer dat 
de onderzoeksrechter zich zelfs ambtshalve naar de woning van de 
verdachte kan begeven om er de papieren, de zaken en in het algemeen 
alle voorwerpen op te sporen, die kunnen dienen om de waarheid aan 
de dag te brengen.

Hij kan zich krachtens artikel 88 van ditzelfde wetboek eveneens 
begeven naar de andere plaatsen waar hij vermoedt dat men de in het 
voornoemde artikel 87 bedoelde voorwerpen verborgen heeft.

Een huiszoeking die door een onderzoeksrechter zelf wordt uitge-
voerd, is regelmatig, als diegene bij wie de huiszoeking wordt uitge-
voerd voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling, over de vervolgingen 
die aan de huiszoeking ten oorsprong liggen. Het tweede middel van de 
eiser I, het eerste onderdeel van het tweede middel van de eisers III en 
VI, het eerste middel van de eisers IV en het eerste middel van de eiser 
V voeren dienaangaande geen enkele kritiek aan.

De appreciatie door de rechter, op grond van de feitelijke gegevens 
die hij vermeldt, van de regelmatigheid van een huiszoeking is een 
onaantastbare beoordeling. 

De rechter kan bij deze beoordeling alle gegevens betrekken die hem 
regelmatig werden overgelegd en waarover de partijen tegenspraak 

  (1) Cass. 7 februari 2001, AR P.01.0168.F, AC 2001, nr. 77.
  (2) Cass. 24 april 2012, AR P.12.0064.N, AC 2012, nr. 251.
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hebben kunnen voeren en waarvan hij onaantastbaar de bewijswaarde 
beoordeelt.

In zoverre het tweede middel van de eiser I, het eerste onderdeel 
van het tweede middel van de eisers III en VI, het eerste middel van 
de eisers IV en het eerste middel van de eiser V aanvoeren dat door 
het ontbreken van een proces-verbaal van uitvoering van de huiszoe-
kingen de regelmatigheid ervan niet kan worden nagegaan, falen zij 
naar recht.

Het Hof kan de onaantastbare beoordeling door de rechter van de 
regelmatigheid van de huiszoekingen enkel marginaal toetsen door na 
te gaan of de rechter uit de vaststellingen die hij doet, geen gevolgen 
trekt die daarmee geen verband houden of die op grond daarvan niet 
kunnen worden verantwoord.

In zoverre het tweede middel van de eiser I, het eerste onderdeel van 
het tweede middel van de eisers III en VI, het eerste middel van de 
eisers IV en het eerste middel van de eiser V opkomen tegen die onaan-
tastbare beoordeling door de rechter, zijn zij niet ontvankelijk.

Het bestreden arrest oordeelt, met de redenen die het opgeeft op p. 69 
en 70, dat :

— uit het proces-verbaal nummer 106737/11 van 22 december 2011 en 
de ondervraging van gerechtelijk commissaris Verhulst door de onder-
zoeksrechter op 3 december 2012 kan worden vastgesteld dat de huis-
zoekingen bij de SBT GROEP op 20 december 2002 en bij TIEST VAN 
IMPE & Co en bij BDO op 12 mei 2003 werden geleid in aanwezigheid 
van de onderzoeksrechter zelf, binnen de termijnen van de wet en met 
kennisgeving van de reden van de huiszoeking ;

— het niet is omdat gerechtelijk commissaris Verhulst zich mogelijk 
vergist over bepaalde details, wat nog niet onmiddellijk is bewezen 
en niet verwonderlijk zou zijn gezien het tijdsverloop, dat hieruit zou 
kunnen worden geconcludeerd dat hij zich vergiste over de essentie 
van deze huiszoekingen, namelijk de aanwezigheid van de onderzoeks-
rechter, het tijdstip ervan en de mededeling van de reden van elke 
huiszoeking ;

— de huiszoekingen rechtsgeldig werden uitgevoerd en de bij deze 
huiszoekingen in beslag genomen documenten niet dienen te worden 
verwijderd uit het dossier ;

— overigens dient te worden gesteld dat de beweerdelijk geschonden 
voorschriften niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven ;

— de aanwezigheid van de onderzoeksrechter er borg voor staat dat 
de rechten van de verdediging niet werden geschonden en niet aan de 
betrouwbaarheid van het verzamelde bewijsmateriaal kan worden 
getwijfeld, zodat een eerlijk proces kan worden gevoerd ;

— de stukken met betrekking tot de n.v. Groenhove en de n.v. Bibizit 
Software vrijwillig aan de politie werden overhandigd.

Op grond van deze redenen is de beslissing van het bestreden arrest 
met betrekking tot de regelmatigheid van de huiszoekingen regel-
matig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.
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Het tweede middel van de eiser I, het eerste onderdeel van het tweede 
middel van de eisers III en VI, het eerste middel van de eisers IV en 
het eerste middel van de eiser V kunnen in zoverre niet worden aange-
nomen.

Volledigheidshalve weze nog opgemerkt dat het tweede middel van de 
eiser I ook aanvoert dat “voor de overige huiszoekingen de appelrech-
ters (beslissen) tot geldigheid van de huiszoekingen terwijl er geen 
proces-verbaal voorhanden is waarin de wijze van uitvoering van de 
huiszoekingen wordt gerelateerd”. Het tweede middel van de eiser I 
komt in zoverre op tegen een vaststelling die het bestreden arrest niet 
bevat : het mist in zoverre feitelijke grondslag, nu het op een verkeerde 
lezing van het bestreden arrest berust.

11. In zijn derde middel voert de eiser I de schending aan van de arti-
kelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering : de kamer van 
inbeschuldigingstelling stelt dat het gerechtelijk onderzoek volledig 
en in staat van wijzen is en dat er geen bijkomend onderzoek dient te 
worden bevolen, zonder te preciseren waarom de door de eiser gevraagde 
uitvoering van de plicht tot vermogensonderzoek geen nuttige gege-
vens zou kunnen verschaffen voor het onderzoek van de wettigheid van 
de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de bezwaren.

12. Het middel is geheel gericht tegen de beslissing waarbij het 
bestreden arrest vaststelt dat het gerechtelijk onderzoek volledig is 
en er geen bijkomend onderzoek dient te worden bevolen.

Dit is geen eindbeslissing, noch een beslissing die vatbaar is voor 
onmiddellijk cassatieberoep.

Het middel, dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, dient niet te worden beantwoord.

13. Het eerste onderdeel van het vierde middel van de eiser I en het 
derde middel van de eisers III, V en VI hebben hetzelfde voorwerp en 
kunnen samen behandeld worden.

In het eerste onderdeel van zijn vierde middel voert de eiser I schen-
ding aan van artikel 6.1 EVRM en van de artikelen 131, 135,en 235bis 
Wetboek van Strafvordering : de kamer van inbeschuldigingstelling 
oordeelt dat de overschrijding van de redelijke termijn “geen ernstige 
en onherstelbare aantasting heeft teweeggebracht voor de bewijsvoe-
ring en het recht van verdediging in die mate dat geen ernstig proces 
meer mogelijk is”, zonder te antwoorden op eisers conclusie dat de 
telastleggingen een zeer technisch en gedetailleerd verweer vereisen 
dat onmogelijk op heden nog kan worden gevoerd en dat de eiser zich 
de technische details van vroeger niet meer kan herinneren, waardoor 
het arrest niet naar recht verantwoord en niet naar recht gemotiveerd 
is.

Het derde middel van eisers III en VI voert de schending aan van 
de artikelen 6 en 13 EVRM en van de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 
Wetboek van Strafvordering, evenals de miskenning van het recht 
van verdediging en van de tegenspraak : door te oordelen dat de over-
schrijding van de redelijke termijn “geen ernstige en onherstelbare 
aantasting heeft teweeggebracht voor de bewijsvoering en het recht 
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van verdediging in die mate dat geen ernstig proces meer mogelijk is” 
geeft het arrest in antwoord op eisers concreet gestaafde verweer dat 
zijn recht van verdediging onherstelbaar is miskend, zodat de straf-
vordering niet ontvankelijk is of de eiser minstens buiten vervolging 
dient te worden gesteld, niet de voornaamste redenen van de beslissing 
op, zodat het arrest onvoldoende gemotiveerd is en aan het Hof niet 
toelaat de wettigheid van de beslissing na te gaan.

Het derde middel van de eiser V voert de schending aan van artikel 6.1 
EVRM, artikel 14.3.c IVBPR en artikel 149 Grondwet : het arrest kon 
niet wettig oordelen dat de overschrijding van de redelijke termijn 
geen ernstige en onherstelbare aantasting voor de bewijsvoering heeft 
teweeggebracht, zonder te duiden waaruit dit wordt afgeleid of waarop 
dit is gebaseerd.

14. De artikelen 127, 135 en 223 van het Wetboek van Strafvordering 
hebben een debat op tegenspraak ingevoerd voor de raadkamer en de 
kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging moeten regelen 
na de afloop van het voorbereidend onderzoek. Daaruit volgt dat de 
partijen het recht hebben conclusies te nemen voor die onderzoeksge-
rechten en dat deze derhalve verplicht zijn daarop te antwoorden  (1).

Die verplichting houdt evenwel niet in dat het onderzoeksgerecht 
ook zou gehouden zijn de redenen van zijn redenen te vermelden of te 
antwoorden op argumenten die een partij aanvoert ter staving van een 
verweer, maar die zelf geen afzonderlijk middel uitmaken.

Het vierde middel van de eiser I en het derde middel van de eisers III, 
V en VI falen in zoverre naar recht.

Het derde middel van de eiser V faalt bovendien ook naar recht waar 
het schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, want dit grond-
wetsartikel is niet van toepassing op onderzoeksgerechten die geen 
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering  (2).

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt (p. 70) : 
“De redelijke termijn werd zonder twijfel overschreden. In casu heeft 

de overschrijding van de redelijke termijn geen ernstige en onherstel-
bare aantasting teweeggebracht voor de bewijsvoering en het recht 
van verdediging in die mate dat geen eerlijk proces meer mogelijk is.”

Met deze redenen beantwoordt het arrest het verweer van de eisers 
I, III, V en VI en is het aldus regelmatig met redenen omkleed en naar 
recht verantwoord.

Het vierde middel van de eiser I en het derde middel van de eisers III, 
V en VI missen in zoverre feitelijke grondslag.

15. In het tweede onderdeel van zijn vierde middel voert de eiser I aan 
dat het arrest intern tegenstrijdig is waar het enerzijds stelt dat de 
overschrijding van de redelijke termijn geen ernstige en onherstelbare 
aantasting heeft teweeggebracht voor de bewijsvoering en het recht 
van verdediging in die mate dat geen eerlijk proces meer mogelijk 
is, maar anderzijds aanneemt dat het feit dat gerechtelijk commis-

  (1) Cass. 21 mei 2002, AR P.01.0353.N, AC 2002, nr. 309 met concl. van proc.-gen. du 
Jardin.

  (2) Cass. 5 juni 2013, AR P.12.1881.F, AC 2013, nr. 344.
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saris Verhulst zich bij zijn ondervraging door de onderzoeksrechter 
op 3 december 2012 mogelijks heeft vergist over bepaalde details “niet 
verwonderlijk zou zijn gezien het tijdsverloop”. Door niet te preciseren 
waarom die laatste omstandigheid geen beletsel uitmaakt voor de 
eiser om zich nog naar behoren te kunnen verdedigen teneinde nog 
een eerlijk proces te kunnen genieten, is het arrest, volgens de eiser I, 
bovendien niet naar recht gemotiveerd.

Het is niet tegenstrijdig te oordelen, enerzijds, dat het niet verwon-
derlijk zou zijn dat een politieambtenaar zich omwille van het tijds-
verloop kan vergissen over bepaalde details en, anderzijds, dat de over-
schrijding van de redelijke termijn geen invloed heeft op het eerlijk 
karakter van het proces dat tegen de eiser I wordt gevoerd.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het vierde middel van de 

eiser I is gebleken dat de beslissing van het arrest betreffende de over-
schrijding van de redelijke termijn regelmatig met redenen omkleed 
en naar recht verantwoord is.

Het onderdeel, dat het tegendeel aanvoert, kan in zoverre niet worden 
aangenomen.

16. In zijn vijfde middel voert de eiser I schending aan van de arti-
kelen 6.1 en 13 EVRM en de artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering : het arrest stelt de overschrijding van de redelijke 
termijn vast en laat de sanctionering van die overschrijding over aan 
de vonnisrechter zonder vast te stellen dat het rechtsherstel in dat 
stadium van de rechtspleging is bereikt door de enkele vaststelling 
van de overschrijding van de redelijke termijn en dat de vonnisrechter 
dit gegeven in aanmerking zal nemen bij het beoordelen van de grond 
van de zaak.

Het onderzoeksgerecht dat krachtens artikel 13 EVRM voorziet in 
een passend rechtsherstel in geval van overschrijding van de redelijke 
termijn, oordeelt onaantastbaar wat op grond van de elementen die 
het vaststelt, het passende rechtsherstel is. Dat rechtsherstel kan in 
het stadium van de regeling van de rechtspleging bestaan in de loutere 
vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn, waarmee 
de rechter die ten gronde oordeelt zal moeten rekening houden en 
waaruit hij de bij de wet bepaalde gevolgen zal moeten afleiden  (1). 

Met de overwegingen op p. 70 van het bestreden arrest (punt 3.8) dat 
“het onderzoek gedurende verschillende periodes om niet aanvaardbare 
redenen geen voortgang (heeft) gekend”, “de redelijke termijn zonder 
twijfel (werd) overschreden” en “de eventuele sanctionering van deze 
overschrijding wordt overgelaten aan de rechter ten gronde” maakt 
het bestreden arrest toepassing van dit principe en oordeelt het dat 
het rechtsherstel hier bestaat in de enkele vaststelling van de over-
schrijding van de redelijke termijn, waarmee de bodemrechter later 
rekening zal moeten houden.

  (1) Cass. 6 okt. 2010, AR P.10.0729.F, AC 2010, nr. 580 met concl. van adv.-gen. Vander-
meersch ; Cass. 5 juni 2012, AR P.12.0018.N, AC 2012, nr. 364 ; Cass. 19 feb. 2013, AR 
P.12.0867.N, AC 2013, nr. 116.
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Het middel mist feitelijke grondslag.
17. In hun eerste middel voeren de eisers II schending aan van de 

artikelen 2 en 782bis Gerechtelijk Wetboek : uit de vermeldingen van 
het arrest blijkt niet dat het werd gewezen in aanwezigheid van het 
openbaar ministerie, zoals nochtans voorgeschreven wordt door 
artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 2 van 
hetzelfde wetboek toepasselijk is in strafzaken. Dat blijkt al evenmin 
uit de andere stukken, want er is geen proces-verbaal van de terecht-
zitting van 4 maart 2013, maar enkel een proces-verbaal van 5 maart 
2013. Mogelijk is hier sprake van een vergissing, maar dergelijk proces-
verbaal is een authentieke akte die geldt tot bewijs van valsheid, zodat 
er niet zomaar kan gesteld worden dat deze datum een vergissing of 
een verschrijving is. Het bestreden arrest van 4 maart 2013 is bijgevolg 
nietig. 

18. In zijn arrest van 3 mei 2011  (1) oordeelde het Hof dat het zelf een 
verschrijving in een akte kan rechtzetten wanneer uit de context van 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zonder twijfel blijkt 
dat het een materiële vergissing betreft. Dat is hier duidelijk het geval : 
uit de vergelijking van de inhoud van het bestreden arrest en van het 
proces-verbaal dat de datum van 5 maart 2013 draagt, blijkt dat dit 
proces-verbaal, dat de aanwezigheid bij de uitspraak van het openbaar 
ministerie vaststelt, enkel betrekking kan hebben op de uitspraak van 
het bestreden arrest van 4 maart 2013.

Een dergelijke rechtzetting van een verschrijving door het Hof kan 
ook betrekking hebben op een authentieke akte die geldt tot bewijs 
van valsheid  (2).

Het middel kan niet worden aangenomen.
19. In hun derde middel voeren de eisers II schending aan van de arti-

kelen 135, § 2, 235bis, § 3, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering, artikel 2 
Strafwetboek, artikel 134, § 3, Wetboek van Vennootschappen zoals van 
kracht sinds 27 april 2007, alsmede miskenning van de algemene rechts-
beginselen van het recht van verdediging en van de toepassing van de 
mildere strafwet : het arrest oordeelt dat het geherkwalificeerde feit 
G strafbaar is en was op het ogenblik van de feiten. Voor zover het 
arrest besluit op die grond de eisers naar de correctionele rechtbank te 
verwijzen omdat de feiten op het ogenblik van het plegen ervan straf-
baar waren, beantwoordt het niet hun verweer dat die feiten sedert 
27 april 2007 niet meer strafbaar zijn of miskent het minstens het alge-
meen rechtsbeginsel van de toepassing van de mildste strafwet, zoals 
bekrachtigd in artikel 2 Strafwetboek. Voor zover het arrest besluit tot 
de verwijzing van de eisers II naar de correctionele rechtbank op grond 
van het feit dat de bedoelde feiten nog steeds strafbaar zijn, schendt 
het artikel 134, § 3, Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd bij 

  (1) Cass. 3 mei 2011, AR P.10.1865.N, AC 2011, nr. 292 met concl. eerste adv.-gen. De 
Swaef.

  (2) Zie Cass. 26 maart 1996, AR P.96.0359.N, AC 1996, nr. 104, waar het Hof oordeelde dat 
het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet nagaan, 
verschrijvingen met betrekking tot het verlenen of het betekenen van dit bevel vermag 
vast te stellen. 
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koninklijk besluit van 25 april 2007, dat die feiten niet meer strafbaar 
stelt en miskent het bestreden arrest het algemeen rechtsbeginsel van 
de toepassing van de mildste strafwet.

20. De eiser II.I werd luidens de oorspronkelijke telastlegging G 
vervolgd om te Willebroek, tussen 23 december 1997 en 1 januari 2002, 
onder meer op 24 december 1997, als commissaris-revisor, bij inbreuk 
op artikel 64ter Vennootschapswet (oud), strafbaar gesteld door 
artikel 204 Vennootschapswet (oud) :

— de bezoldiging van de commissarissen die bestaat in een vast 
bedrag, niet bij aanvang van de opdracht, waartoe werd beslist op 
de buitengewone algemene vergadering van SBT GROUP NV van 
24 december 1997, te hebben vastgelegd of te hebben laten vastleggen 
door de algemene vergadering, 

— alsmede met betrekking tot de vervulling door de commissaris 
van uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten, geen 
verantwoording te hebben verstrekt in het jaarverslag over hun voor-
werp en de eraan verbonden bezoldiging.

Het artikel 64ter Vennootschapswet (oud) bepaalde in de versie die 
toepasselijk was tot 6 februari 2001 :

“De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaam-
heden of van bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze 
worden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording verstrekt 
over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging”.

Vanaf 6 februari 2001 bevatte artikel 134, § 2, Wetboek van Vennoot-
schappen een volledig gelijkluidende bepaling.

Het arrest heromschrijft de telastlegging G als te Willebroek, tussen 
23 december 1997 en 1 januari 2002, onder meer op 24 december 1997, als 
commissaris-revisor, bij inbreuk op artikel 134, §§ 1 en 2 Wetboek van 
Vennootschappen, thans ingevolge koninklijk besluit van 25 april 
2007 artikel 134, §§ 2 en 3, strafbaar gesteld bij artikel 170 Wetboek van 
Vennootschappen,

— de bezoldiging van de commissarissen die bestaat in een vast 
bedrag, niet bij aanvang van de opdracht, waartoe werd beslist op 
de buitengewone algemene vergadering van SBT GROUP NV van 
24 december 1997, te hebben vastgelegd of te hebben laten vastleggen 
door de algemene vergadering, 

— alsmede met betrekking tot de vervulling door de commissaris 
van uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten, geen 
verantwoording te hebben verstrekt in het jaarverslag over hun voor-
werp en de eraan verbonden bezoldiging.

Het artikel 134 Wetboek van Vennootschappen werd vervolgens 
vervangen bij wet van 20 juli 2006 en bij koninklijk besluit van 25 april 
2007.

Artikel 134, § 3, Wetboek van Vennootschappen bepaalt thans :
“De bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werk-

zaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennoot-
schap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert, bedoeld in 
artikel 142, door de commissaris enerzijds, en door een met de commis-
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saris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld in de toelichting 
bij de jaarrekening volgens de volgende categorieën :

1o andere controle-opdrachten,
2o belastingadviesopdrachten, en
3o andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten”.
Volgens het Hof  (1) is de regel vervat in artikel 2, tweede lid, Straf-

wetboek enkel van toepassing op een nieuwe wet die de strafbaarstel-
ling opheft, wanneer de wetgever duidelijk het inzicht had zowel voor 
het verleden als voor de toekomst van bestraffing af te zien  (2).

Nog volgens het Hof  (3) geldt het in artikel 2, tweede lid, Strafwetboek 
vastgelegde beginsel volgens hetwelk de minst strenge strafwet terug-
werkende kracht heeft, voor alles wat de toestand van de beklaagde 
verbetert, als niet blijkt dat de bescherming van de maatschappij, 
ter vrijwaring waarvan bepaalde feiten gedurende een wel bepaalde 
periode moesten worden gestraft, nog langer de bestraffing van gelijk-
soortige feiten vereist wanneer die zich tijdens de daaropvolgende 
periode voordoen. Volgens het Hof moet de nieuwe, mildere strafwet 
worden toegepast, wanneer niet blijkt dat de noodzaak van bestraffing 
van de feiten zich nog langer voordoet  (4).

Uit de inhoudelijke vergelijking van artikel 134, § 2 Wetboek van 
Vennootschappen (oud) en de hiervoor aangehaalde tekst van het 
huidig artikel 134, § 3, Wetboek van Vennootschappen, blijkt dat de 
wetgever door het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging 
van het Wetboek van vennootschappen met het oog op het omzetten 
van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles 
van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging 
van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende 
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad, de strafwaardigheid 
van de niet-naleving van de verplichte vermelding van het voorwerp 
van de door de commissaris uitgevoerde uitzonderlijke werkzaam-
heden of bijzondere opdrachten en de eraan verbonden bedragen van 
de bezoldiging, niet heeft willen wijzigen. Het is enkel de wijze van 
uitvoering die aangepast werd : waar deze vermelding vroeger diende 
te gebeuren in het jaarverslag, moet het bedrag van deze bezoldiging 
thans worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening en waar het 
vroeger volstond het voorwerp van de uitzonderlijke werkzaamheden 
of van de bijzondere opdrachten te vermelden, dienen deze thans in 
wettelijk voorziene categorieën te worden ingedeeld. Het zijn dus enkel 
de modaliteiten van de strafrechtelijk gesanctioneerde publiciteits-
verplichting die verfijnd worden, zonder dat de wetgever zijn inzicht 
omtrent de strafwaardigheid van deze verplichting heeft gewijzigd.

In zoverre het middel aanvoert dat de feiten omschreven onder 
de telastlegging G niet meer strafbaar waren op het ogenblik van 

  (1) Cass. 12 juni 1922, Pas. 1922, I, 204 ; Cass. 8 april 2008, AR P.07.0631.N, AC 2008, nr. 208.
  (2) P. popeLIer, “Toepassing van de wet in de tijd”, APR, 69, nr. 107.
  (3) Cass. 17 nov. 1993, AC 1993, 975.
  (4) P. popeLIer, “Toepassing van de wet in de tijd”, APR, 62, nr. 95.
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de uitspraak van het bestreden arrest, vertrekt het van een andere 
rechtsopvatting en faalt het naar recht.

Voor het overige voert het middel een gebrek aan antwoord op het 
aangevoerde verweer aan. 

Het arrest oordeelt evenwel op p. 83, in de rechtsoverweging 3.23 :
“Het geherkwalificeerde feit G is en was strafbaar op het ogenblik 

van de feiten”.
Aldus beantwoordt en verwerpt het arrest het verweer van de eisers 

II.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
21. In hun vierde middel voeren de eisers II schending aan van de 

artikelen 135, § 2, en 235bis, § 3, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvorde-
ring, artikel 2 Strafwetboek en artikel 2 Burgerlijk Wetboek, evenals 
de miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht van 
verdediging en van de niet-retroactiviteit van de strafwet : door te 
oordelen dat het geherkwalificeerde feit H strafbaar was en steeds is 
onder de artikels aangehaald door de procureur-generaal en de niet-
strafbaarstelling uitgaat van een verkeerde interpretatie van de wet, 
beantwoordt het arrest het concrete verweer van de eisers dat de hen 
verweten feiten van de telastleggingen H.I, H.II en H.III in de periode 
vóór 6 februari 2001 niet strafbaar waren, zodat de strafvordering voor 
die feiten niet ontvankelijk was, niet naar recht. Minstens verwijst 
het arrest de eisers naar de strafrechter voor feiten waarop, ten tijde 
van het plegen van deze feiten, geen straf stond.

Het tweede middel van de eisers IV heeft dezelfde draagwijdte. Zij 
wijzen erop dat het verweer dat door de eisers II in beroepsbesluiten 
werd aangevoerd, ook voor hen belang vertoond omdat zij eveneens 
vervolgd werden uit hoofde van de telastlegging H.

22. De eisers II en de eisers IV worden onder meer wegens de telastleg-
gingen H.I, H.II en H.III naar de correctionele rechtbank te Mechelen 
verwezen. De eisers II.1 en IV.1 worden daarenboven ook verwezen 
wegens de telastlegging H.IV.

De oorspronkelijke telastlegging luidde :
“Als commissaris, bedrijfsrevisor of onafhankelijk deskundige met 

bedrieglijk opzet rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resultaten-
rekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van vennootschappen 
te hebben geattesteerd of goedgekeurd, terwijl niet is voldaan aan de 
bepalingen bedoeld in artikel 171, § 1, Wetboek van Vennootschappen 
en terwijl hij daarvan kennis had of niet gedaan heeft wat hij had 
moeten doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen was voldaan, 
feiten vóór 6 februari 2001 strafbaar gesteld overeenkomstig het (oude) 
artikel 17, derde lid, van de wet van 17 juli 1975, en na 6 februari straf-
baar gesteld bij artikel 171, § 2 Wetboek van Vennootschappen”.

Ingevolge de vordering van het openbaar ministerie werd deze telast-
legging door de kamer van inbeschuldigingstelling als volgt herom-
schreven en aangevuld :

“Bij inbreuk op het (oud) artikel 17, derde lid, van de wet van 17 juli 
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen, zoals 
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van kracht vóór de wet van 7 mei 1999, die in werking is getreden op 
6 februari 2001, als commissaris, commissaris-revisor, revisor of onaf-
hankelijk deskundige, met bedrieglijk opzet rekeningen, jaarreke-
ningen, balansen en resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarre-
keningen van ondernemingen te hebben geattesteerd of goedgekeurd, 
terwijl niet is voldaan aan de in het eerste lid genoemde bepalingen 
(oud artikel 17, eerste lid, van de wet van 17 juli 1975) en hij daarvan 
kennis had of niet gedaan heeft wat hij had moeten doen om zich te 
vergewissen of aan die bepalingen was voldaan, zijnde aldus het weder-
rechtelijk attesteren van rekeningen, jaarrekeningen, balansen en 
resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen die niet 
voldeden aan de verplichtingen inzake de jaarrekening en de verplich-
ting inzake de boekhoudrechtelijke normen, de feiten thans inge-
volge de wet van 7 mei 1999, in werking getreden op 6 februari 2001, 
omschreven zijnde als :

bij inbreuk op het artikel 16, derde lid van de wet van 17 juli 1975 
betreffende de boekhouding van de ondernemingen en bij inbreuk 
op artikel 171, § 2 Wetboek van Vennootschappen, als commissaris, 
commissaris-revisor, revisor of onafhankelijk deskundige, met 
bedrieglijk opzet rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resultaten-
rekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen te 
hebben geattesteerd of goedgekeurd, terwijl niet is voldaan aan, ener-
zijds, de in artikel 16, eerste lid van de wet van 17 juli 1975 genoemde 
bepalingen, — dit is de boekhoudrechtelijke vereisten uit de Boek-
houdwet —, en, anderzijds de in artikel 171, § 1 Wetboek van Vennoot-
schappen genoemde bepalingen, — dit is de bepalingen betreffende 
de controle van de jaarrekeningen en van de geconsolideerde jaarre-
kening zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen -, en hij 
daarvan kennis had of niet gedaan heeft wat hij had moeten doen om 
zich te vergewissen of aan die bepalingen was voldaan”.

23. De eisers II voerden in beroepsbesluiten aan :
— dat op heden en sinds 6 februari 2001, de verwijzing in artikel 171, 

§ 2 Wetboek van Vennootschappen naar de bepalingen bedoeld in § 1 
van dat artikel, onder meer artikel 144 Wetboek van vennootschappen 
wordt geviseerd, dat het oude artikel 65 van de Vennootschapswet 
vervangt, waarin de elementen worden opgesomd die het verslag van 
de commissaris, bedoeld in artikel 143 Wetboek van Vennootschappen 
moet bevatten ;

— dat in het vroeger geldende artikel 17 van de Boekhoudwet van 
17 juli 1975, waarnaar in de heromschreven telastlegging H werd 
verwezen voor de feiten die dateren van vóór 6 februari 2001, niet werd 
verwezen naar artikel 65 van de Vennootschapswet en de daarin opge-
somde elementen die het verslag van de commissaris moet bevatten ;

— dat de heromschreven telastlegging H precies betrekking had op 
de vereiste vermeldingen in het verslag van de commissaris, zijnde 
feiten die voor 6 februari 2001 niet strafbaar waren ;

— zodat de strafvordering niet ontvankelijk was voor de feiten van 
de telastlegging H die dateren van vóór 6 februari 2001, zijnde de zes 
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verslagen die werden opgesteld op 27 april 1999, 20 mei 1999 (2 verslagen), 
18 april 2000 (2 verslagen) en 2 mei 2000.

De eisers II voeren aldus aan dat artikel 65 (oud) Vennootschapswet, 
thans vervangen door artikel 144 Wetboek van Vennootschappen, niet 
strafbaar gesteld werd door artikel 17 Boekhoudwet.

24. Het aangevoerde vierde middel van de eisers II en tweede middel 
van de eisers IV vereist een nadere analyse van de toepasselijke wets-
bepalingen.

Artikel 17, derde lid, (oud) van de wet van 17 juli 1975, waarvan de 
tekst thans opgenomen is in artikel 16, derde lid van dezelfde wet, 
bepaalde :

“Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank wordt 
gestraft hij die als commissaris, commissaris-revisor, revisor of 
onafhankelijk deskundige rekeningen, jaarrekeningen, balansen 
en resultatenrekeningen of geconsolideerde rekeningen van onder-
nemingen attesteert of goedkeurt, terwijl niet is voldaan aan de in 
het eerste lid genoemde bepalingen, en hij daarvan kennis heeft of 
niet heeft gedaan wat hij had moeten doen om zich te vergewissen 
of aan die bepalingen is voldaan. Hij wordt gestraft met gevangenis-
straf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank 
tot tienduizend frank of met één van die straffen alleen, als hij met 
bedrieglijk opzet heeft gehandeld”.

Het eerste lid van artikel 17 (oud) van deze wet bepaalde :
“met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden 

gestraft de natuurlijke personen die koopman zijn en de bestuurders, 
zaakvoerders, directeurs en procuratiehouders van rechtspersonen, 
die wetens de bepalingen overtreden van de artikelen 2 en 3, eerste en 
derde lid, van de artikelen 4 tot 9 of van de ter uitvoering van artikel 4, 
zesde lid, van artikel 7, vierde lid, artikel 8, § 2 en van de artikelen 10 
en 11 genomen besluiten”.

Artikel 171, § 2, Wetboek Vennootschappen bepaalt :
“Zij die als commissaris, bedrijfsrevisor of onafhankelijk deskun-

dige rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resultatenrekeningen 
of geconsolideerde jaarrekeningen van vennootschappen attesteren of 
goedkeuren, terwijl niet is voldaan aan de bepalingen bedoeld in § 1, 
en zij daarvan kennis hebben, of, niet hebben gedaan wat zij hadden 
moeten doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan, 
worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank.

Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar 
en met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank of met een 
van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld.”

Artikel 171, § 1 van hetzelfde wetboek bepaalt :
“De bestuurders, zaakvoerders, directeurs en lasthebbers van 

vennootschappen die wetens de bepalingen overtreden van hoofdstuk 
II van deze titel met betrekking tot de controle op de jaarrekening 
of van hoofdstuk III van deze titel met betrekking tot de controle op 
de geconsolideerde jaarrekening, worden gestraft met geldboete van 
vijftig frank tot tienduizend) frank. Zij worden gestraft met gevan-
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genisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig 
tot tienduizend frank of met één van die straffen alleen, als zij met 
bedrieglijk opzet hebben gehandeld”.

Hoofdstuk II en hoofdstuk III van Titel VII Wetboek van Vennoot-
schappen hebben respectievelijk betrekking op de controle op de jaar-
rekening (artikelen 141 tot 144 Wetboek van Vennootschappen) en op 
de controle op de geconsolideerde jaarrekening (artikelen 145 tot 150 
Wetboek van Vennootschappen).

Het artikel 65 (oud) Vennootschapswet bepaalde :
“De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering 

een omstandig schriftelijk verslag op, dat in het bijzonder vermeldt :
1o hoe zij hun controletaak hebben verricht en of zij van de bestuur-

ders en aangestelden van de vennootschap de ophelderingen en inlich-
tingen hebben gekregen die zij hebben gevraagd ;

2o of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voor-
schriften die daarop toepasselijk zijn ;

3o of naar hun oordeel de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 
het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de 
vennootschap, rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechte-
lijke voorschriften die daarop van toepassing zijn, en of een passende 
verantwoording werd gegeven in de toelichting ;

4o of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en 
overeenstemt met de jaarrekening ;

5o of de winstbestemming die aan de vergadering wordt voorgelegd, 
in overeenstemming is met de statuten en met deze titel ;

6o of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of beslis-
singen genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen 
van deze titel. Deze laatste vermelding kan echter worden weggelaten 
wanneer de openbaarmaking van de overtreding aan de vennootschap 
onverantwoorde schade kan berokkenen, met name omdat de raad 
van bestuur gepaste maatregelen heeft genomen om de aldus ontstane 
onwettige toestand te herstellen.”

Het huidig artikel 144 Wetboek van Vennootschappen bepaalt :
“Het verslag van de commissarissen bedoeld in artikel 143 moet 

volgende elementen bevatten :
1o een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarre-

kening de controle betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig 
referentiestelsel ze werd opgesteld ;

2o een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten 
minste wordt aangegeven welke normen voor de controle bij de uitvoe-
ring ervan zijn in acht genomen en of zij van het bestuursorgaan en 
aangestelden van de vennootschap de toelichtingen en de informatie 
hebben bekomen die nodig is voor hun controle ;

3o een vermelding die aangeeft dat de boekhouding is gevoerd in over-
eenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften 
die daarop van toepassing zijn ;
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4o een verklaring waarin de commissarissen hun oordeel geven of de 
jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de finan-
ciële toestand en van de resultaten van de vennootschap overeenkom-
stig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, in voorko-
mend geval, of de jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet. 
De verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder voor-
behoud, een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring, 
of indien de commissarissen geen oordeel kunnen uitspreken, een 
onthoudende verklaring ;

5o een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commis-
sarissen in het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet 
een voorbehoud werd opgenomen in de verklaring ;

6o een vermelding die aangeeft of het jaarverslag de door de arti-
kelen 95 en 96 vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is 
met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar ;

7o een vermelding die aangeeft of de winstbestemming die aan de 
algemene vergadering wordt voorgelegd, in overeenstemming is met 
de statuten en met dit Wetboek ;

8o de vermelding of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen 
gedaan of beslissingen genomen met overtreding van de statuten of 
van de bepalingen van dit Wetboek. Deze laatste vermelding kan echter 
worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van de overtreding 
aan de vennootschap onverantwoorde schade kan berokkenen, onder 
meer omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen 
om de aldus ontstane onwettige toestand te verhelpen.

Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend door de commissa-
rissen”.

25. De gedraging die door het artikel 17, derde lid, (oud) Boekhoudwet 
strafrechtelijk gesanctioneerd wordt is de onterechte attestering 
of goedkeuring door de commissaris van de (jaar)rekeningen van de 
onderneming, terwijl niet aan bepalingen van de artikelen 2 en 3, 
eerste en derde lid, van de artikelen 4 tot 9 of van de ter uitvoering 
van artikel 4, zesde lid, van artikel 7, vierde lid, artikel 8, § 2 en van 
de artikelen 10 en 11 genomen besluiten is voldaan en de commissaris 
daarvan kennis had of niet gedaan heeft wat hij had moeten doen om 
zich ervan te vergewissen dat aan die bepalingen was voldaan.

Een van de bepalingen waarnaar artikel 17, derde lid, (oud) Boek-
houdwet verwijst is het artikel 2 van deze wet, dat bepaalt :

“Elke onderneming voert een voor de aard en de omvang van haar 
bedrijf passende boekhouding en neemt de bijzondere wetsvoor-
schriften betreffende dat bedrijf in acht”.

Deze wetsbepaling legt niet enkel de verplichting op een passende 
boekhouding te voeren, maar legt tevens de naleving op van de speci-
fieke wettelijke voorschriften die op die onderneming van toepassing 
zijn.

Tot die toepasselijke specifieke voorschriften behoorden ook de 
wettelijke voorschriften van artikel 65 (oud) Vennootschapswet, dat, 
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onder het hoofdstuk “bestuur en toezicht”, de inhoud van het controle-
verslag van de commissaris bepaalde.

Overigens zou ook in het geval waarin zou aangenomen worden dat 
artikel 65 (oud) Vennootschapswet niet als zodanig geviseerd werd door 
artikel 17, derde lid, (oud) Boekhoudwet, niets beletten dat de telastleg-
ging H de eigenlijke onderliggende feiten van de foutieve attestering 
of goedkeuring zou omschrijven door hierbij gebruik te maken van 
de terminologie van het (in die hypothese niet toepasselijk geachte) 
artikel 65 (oud) Vennootschapswet, op voorwaarde dat die omschrij-
ving de materiële en morele bestanddelen van de inbreuk op artikel 17, 
derde lid, (oud) Boekhoudwet inhoudt : het is immers niet omdat een 
wetsbepaling als zodanig niet toepasselijk is, dat een in die (niet-
toepasselijke) wetsbepaling omschreven gedraging ook geen inbreuk 
zou kunnen uitmaken op een andere strafbepaling.

Anders gesteld : het gebruik in de oorspronkelijke formulering van de 
in de telastlegging H omschreven gedragingen, van een terminologie 
die ontleend werd aan het artikel 65 (oud) Vennootschapswet, houdt 
daarom niet in dat die gedraging aanzien wordt als een gedraging die 
een inbreuk uitmaakt op dat artikel 65 (oud) Vennootschapswet, maar 
betekent enkel dat ervan wordt uitgegaan dat de in die terminologie 
omschreven gedragingen een inbreuk uitmaken op artikel 17, derde 
lid, (oud) Boekhoudwet. 

In beide hypotheses, — met name geviseerd zijn of niet van artikel 65 
(oud) Vennootschapswet door artikel 17, derde lid, (oud) Boekhoudwet 
—, faalt het vierde middel van de eisers II en het tweede middel van de 
eisers IV in zoverre naar recht.

26. Deze middelen voeren verder aan dat het bestreden arrest niet 
naar voldoening van recht antwoordt op het concrete verweer van de 
eisers II dat de tekortkomingen die hen werden verweten in verband 
met de verslagen die zij als commissaris opstelden, verwezen, voor 
de periode voorafgaand aan 6 februari 2001, naar artikel 65 Vennoot-
schapswet, waarvan de miskenning toen geen inbreuk vormde op 
artikel 17 Boekhoudwet, zodat voor deze feiten de strafvordering niet 
ontvankelijk was.

Het onderzoeksgerecht is inderdaad verplicht, wanneer de inverden-
kinggestelde bij conclusie aanvoert dat het hem verweten feit, al stond 
het vast, geen strafbaar feit uitmaakt, die conclusie te beantwoorden 
en daarbij concreet te onderzoeken of dat feit strafbaar is  (1).

Het arrest oordeelt :
“Het geherkwalificeerde feit H was en is steeds strafbaar onder de 

artikels aangehaald door de procureur-generaal. De niet strafbaar-
stelling gaat uit van een verkeerde interpretatie van de wet.”.

Met deze redenen onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstel-
ling de strafbaarheid van de feiten en beantwoordt en verwerpt zij het 
verweer van de eisers II en IV.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

  (1) Cass. 9 april 2013, AR P.12.1208.N, AC 2013, nr. 224.
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27. In het tweede onderdeel van hun tweede middel voeren de eiser 
III en de eiser VI de schending aan van artikel 6.1 EVRM en de arti-
kelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering, evenals de 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de tegenspraak : 
met het oordeel dat het gerechtelijk onderzoek volledig en in staat 
van wijzen is en er geen bijkomend onderzoek dient bevolen te worden, 
zonder de redenen op te geven die de appelrechters tot dat oordeel 
gebracht hebben, beantwoordt het arrest niet de concrete aanvoe-
ring van de eisers IV dat de zaak niet in staat was zolang de toen-
malige onderzoeksrechter, parketmagistraat en griffier niet over de 
betwiste huiszoekingen zouden zijn verhoord. Het recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak houdt in dat de beslissing op de strafvorde-
ring de voornaamste redenen tot staving van die beslissing vermeldt : 
de inverdenkinggestelde heeft het recht om de redenen te kennen die 
het onderzoeksgerecht ertoe hebben gebracht om te besluiten dat het 
gevraagde onderzoek nutteloos is.

28. Uit de formulering van beide onderdelen blijkt dat zij enkel kritiek 
inhouden op de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat het gerechtelijk onderzoek volledig en in staat van wijzen is en er 
geen bijkomend onderzoek dient bevolen te worden.

Zoals aangegeven onder punt 2 van huidige conclusie zijn de cassa-
tieberoepen tegen de beslissingen van het bestreden arrest met betrek-
king tot de volledigheid van het gerechtelijk onderzoek voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk, omdat het geen eindbeslissingen zijn, noch 
beslissingen waartegen, in toepassing van artikel 416, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep openstaat : 
de enkele omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, 
die uitspraak doet over een vordering tot verwijzing, in antwoord op 
het verweer van een inverdenkinggestelde, oordeelt dat geen bijko-
mende onderzoeksdaden vereist zijn, dat het onderzoek volledig is en 
dat er tegen de inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan, 
houdt immers verband met de onaantastbare beoordeling van de haar 
regelmatig overgelegde gegevens, maar levert geen onregelmatig-
heid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de bewijsverkrijging 
noch een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op  (1). Het 
bestreden arrest is, wat de beslissing over de volledigheid van het 
onderzoek betreft, derhalve niet vatbaar voor onmiddellijk cassatiebe-
roep, zodat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is.

Beide onderdelen voeren wat die grond van niet-ontvankelijkheid 
betreft, niets aan, zodat zij niet dienen beantwoord te worden.

Volledigheidshalve kan overigens worden vermeld worden dat de 
onderdelen, gesteld dat zij ontvankelijk zouden zijn, — quod non —, 
toch geen doel zouden treffen.

Allereerst dient al te worden vastgesteld dat er geen beginsel inzake 
tegenspraak bestaat dat zou verschillen van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging  (2).

  (1) Cass. 24 sept. 2002, AR P.02.0942.N, AC 2002, nr. 474.
  (2) Cass. 12 sept. 2007, AR P.07.0942.F, AC 2007, nr. 403.
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De onderdelen zouden in zoverre naar recht falen.
Bovendien worden in het tweede onderdeel van het tweede middel 

van de eisers III en VI de beroepsbesluiten aangehaald van de eisers IV 
die erop wezen dat de raadkamer te Mechelen in de beroepen beschik-
king terecht had geoordeeld dat “in de huidige stand van de procedure 
de regelmatigheid van de huiszoekingen niet naar behoren van recht 
kan worden nagegaan” en dat “het aangewezen is dat zou worden over-
gegaan tot het horen van de toenmalige onderzoeksrechter, de toen-
malige parketmagistraat en de griffier” en die erop aandrongen de 
beroepen beschikking te bevestigen en de zaak terug te zenden naar 
de procureur des Konings te Mechelen om te handelen als naar recht.

De vraag tot bijkomend onderzoek had bijgevolg betrekking op de 
mogelijkheid om de regelmatigheid van een aantal huiszoekingen na 
te kunnen gaan. Het arrest oordeelt evenwel door de redenen die het 
opgeeft op p. 69 en 70 (rechtsoverwegingen 3.1 tot 3.7) dat de huiszoe-
kingen regelmatig zijn.

De kamer van inbeschuldigingstelling geeft daardoor duidelijk aan 
dat zij in staat is de regelmatigheid van de huiszoekingen te beoor-
delen, zodat hieromtrent geen bijkomend onderzoek nodig is. Het 
door de eisers IV gevoerde verweer met betrekking tot de bijkomende 
verhoren was door de vaststelling van de regelmatigheid van de huis-
zoekingen bijgevolg doelloos geworden, zodat het niet meer diende 
beantwoord te worden.

Het tweede onderdeel van het tweede middel van de eisers III en VI 
zouden in zoverre niet kunnen worden aangenomen.

29. In zijn tweede middel voert de eiser V de schending aan van 
artikel 6.1 EVRM en van artikel 149 Grondwet : het bestreden arrest 
gaat niet in op de essentie van de problematiek met betrekking tot de 
inbeslagname bij n.v. Groenhove en Bizibit, met name het ontbreken 
van de opdracht van de onderzoeksrechter en legt aldus niet uit op 
welke basis tot de rechtsgeldigheid van de inbeslagnames bij deze 
vennootschappen wordt besloten en waarom het recht van verdediging 
niet zou zijn aangetast door het ontbreken van deze opdracht.

30. In zoverre de schending van artikel 149 Grondwet wordt aange-
voerd, faalt het middel naar recht, want dit grondwetsartikel is niet 
van toepassing op de onderzoeksgerechten, die geen uitspraak doen 
over de gegrondheid van de strafvordering  (1).

Het bestreden arrest oordeelt op p. 69 (rechtsoverwegingen 3.5 tot 
3.7) :

“Op 23 augustus 2004 werden geen huiszoekingen uitgevoerd bij de NV 
Groenhove en de nv Bizibit Software.

De politie bood zich aan en verzocht bepaalde stukken over te maken, 
hetgeen vrijwillig gebeurde.

De stukken van de n.v. Bizibit Software werden overhandigd door 
mevrouw (J.D.) met toestemming van de vereffenaar zodat er ter zake 
geen enkel probleem is.

  (1) Zie voetnoot 17.
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De stukken van de n.v. Groenhove werden overhandigd door de heer 
(D.V), extern accountant. Of deze hiertoe een mandaat had kon de 
politie niet controleren, tast de betrouwbaarheid van het bewijsma-
teriaal niet aan, noch de rechten van verdediging en verhindert geen 
eerlijk proces”.

Met deze redenen legt het arrest uit op welke basis tot de rechts-
geldigheid van de inbeslagnames bij deze vennootschappen wordt 
besloten en waarom het recht van verdediging niet is aangetast door 
het ontbreken van de opdracht van de onderzoeksrechter.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
31. In het tweede onderdeel van zijn vierde middel voert de eiser V 

schending aan van artikel 65 Strafwetboek : de feiten die aan de telast-
leggingen A, B en H ten grondslag liggen, hebben geen uitstaan met de 
feiten die onder telastlegging G worden geviseerd, zodat het niet naar 
recht verantwoord is artikel 65 Strafwetboek toe te passen op telast-
legging G, gezien van eenheid van opzet geen sprake is. Het arrest 
motiveert dit niet en er moet in elk geval vastgesteld worden dat er 
verjaring is.

32. De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar in feite of verschil-
lende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting van hetzelfde 
misdadig opzet zijn  (1).

In zoverre het onderdeel opkomt tegen deze onaantastbare beoorde-
ling door de feitenrechter is het niet ontvankelijk.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat 
het verweer van de afwezigheid van eenheid van opzet in beroepsbe-
sluiten werd aangevoerd. Bij gebreke aan conclusie hieromtrent dient 
de rechter niet te motiveren waarom hij oordeelt dat verschillende 
misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting van hetzelfde 
misdadig opzet zijn  (2).

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering met 

betrekking tot een misdrijf stuiten strekken zich uit tot de andere 
misdrijven die met het eerste misdrijf de uitvoering van hetzelfde 
strafbaar opzet zijn  (3).

In zoverre voor het overige wordt aangevoerd dat er in elk geval moet 
vastgesteld worden dat er verjaring is, is het onderdeel geheel afgeleid 
uit de vergeefs aangevoerde onwettigheid met betrekking tot de vast-
stelling door het arrest van het bestaan van eenheid van opzet.

Het onderdeel is in zoverre eveneens niet ontvankelijk.
33. In zijn vijfde middel voert de eiser V schending aan van artikel 6.1 

EVRM, artikel 149 Grondwet en artikel 56 Wetboek van Strafvorde-
ring : het arrest oordeelt ten onrechte dat de onderzoeksrechter door 

  (1) Cass. 3 maart 2004, AR P.03.1750.F, AC 2004, nr. 117 ; Cass. 8 feb. 2013, AR C.11.0617.N, 
AC 2013, nr. 96 met concl. adv.-gen. Vandewal.

  (2) Cass. 15 nov. 2000, AR P.00.0952.F, AC 2000, nr. 624 ; Cass. 22 nov. 2000, AR P.00.1113.F, 
AC 2000, nr. 635.

  (3) Cass. 3 maart 2004, AR P.03.1750.F, AC 2004, nr. 117.
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het stellen van een aantal onderzoekshandelingen met betrekking tot 
Groenhove nv en VMC nv, niet buiten zijn saisine is gegaan.

34. In zoverre de schending van artikel 149 Grondwet wordt aange-
voerd, faalt het middel naar recht, want dit grondwetsartikel is niet 
van toepassing op de onderzoeksgerechten, die geen uitspraak doen 
over de gegrondheid van de strafvordering  (1).

Het middel geeft niet aan hoe en waardoor het arrest artikel 6.1 
EVRM schendt.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeu-
righeid.

Voor het overige voert het middel, met verwijzing naar een reeks 
transacties tussen de vennootschappen SBT, VMC en Groenhove, een 
aantal feitelijke gegevens aan. Het middel vereist bijgevolg een onder-
zoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre eveneens niet ontvankelijk.
Het arrest oordeelt :
“De onderzoeksrechter is niet buiten (de) saisine gegaan door zijn 

onderzoek naar VMC en n.v. Groenhove. Het volgen van de geldstromen 
in de vennootschappen opgenomen in het kantschrift van de procu-
reur des Konings bracht de onderzoeksrechter automatisch bij VMC en 
n.v. Groenhove, die onlosmakelijk verweven waren met de in het kant-
schrift van de procureur des Konings opgesomde vennootschappen.

VMC is trouwens de moedermaatschappij van de SBT Groep en de 
n.v. Groenhove de patrimoniumvennootschap, die ook nog bestuurders-
functies waarnam binnen de nv Groenhove.”

Met deze redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat 
de onderzoeksrechter niet buiten zijn saisine is gegaan naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
35. Het ambtshalve onderzoek levert geen cassatiegronden op : het 

bestreden arrest is cassatiebestendig.

coNcLUsIe : verwerping van alle cassatieberoepen.

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 maart 
2013.

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

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

De eisers III en VI voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 
drie gelijkluidende middelen aan.

  (1) Zie voetnoten 17 en 35.
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De eisers IV voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

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

Eerste middel van de eiser I 

Eerste onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 197 Strafwetboek, 
de artikelen 21 en 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
en de artikelen 135, § 3, en 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering : het 
arrest oordeelt dat de verjaring van de strafvordering is aangevangen 
op 27 oktober 2003, zonder vast te stellen dat na de datum van het fail-
lissement van de vennootschappen op 13 september 2002, er nog steeds 
sprake was van het gebruik van valse stukken dat een ander bleef 
misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwer-
king bleef hebben ; het arrest beantwoordt evenmin eisers desbetref-
fende verweer.

5. Het onderzoeksgerecht beoordeelt in feite de dag waarop het 
misdrijf eindigt en dus de verjaring van de strafvordering begint te 
lopen. Die beoordeling is slechts voorlopig, aangezien het aan het 
vonnisgerecht staat de datum van het misdrijf eventueel te verbe-
teren, rekening houdend met het onderzoek op de rechtszitting.

6. De beoordeling door het onderzoeksgerecht van de duur van het 
gebruik van valse stukken betreft het bestaan zelf van het ten laste 
gelegde feit en behoort tot de onaantastbare beoordeling van het 
bestaan van voldoende bezwaren. Bijgevolg beantwoordt het onder-
zoeksgerecht de conclusie van de inverdenkinggestelde die de duur van 
dat gebruik betwist, door voor de datum van het laatste gebruik van de 
valse stukken, het bestaan van bezwaren vast te stellen. 

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat op het onderzoeksgerecht 
een ruimere verplichting rust om op dat punt de conclusie te beant-
woorden, faalt het naar recht.

7. Het arrest oordeelt : “Het nuttig gevolg van de beweerdelijk valse 
stukken heeft voortgeduurd tot 27 oktober 2003, dit is de datum waarop 
de bevindingen van de door de curatoren aangestelde deskundigen 
bekend waren.”.

8. Het onderdeel dat opkomt tegen dat onaantastbare oordeel van 
het arrest over de datum van de feiten, is gericht tegen een beslissing 
waarvoor het cassatieberoep niet ontvankelijk is.

In zoverre behoeft het onderdeel, dat geen betrekking heeft op de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, geen antwoord.
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Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 22 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte 
dat de beschikking van de onderzoeksrechter van 19 september 2008, 
gewezen op grond van artikel 61ter Wetboek van Strafvordering, de 
verjaring van de strafvordering stuit ; een dergelijke handeling is 
immers niet vereist voor de samenstelling van het dossier, maar strekt 
enkel tot de uitoefening van het recht van verdediging van de inverden-
kinggestelde die om inzage van het strafdossier verzoekt ; een derge-
lijk verzoek is bovendien een daad van de inverdenkinggestelde die 
hem niet kan schaden, zodat een beschikking die dat verzoek beant-
woordt, de verjaring nooit kan stuiten.

10. Artikel 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
bepaalt : “De verjaring van de strafvordering wordt slechts gestuit 
door daden van onderzoek of van vervolging, verricht binnen de in 
artikel 21 bepaalde termijn. Met die daden begint een nieuwe termijn 
van gelijke duur te lopen, zelfs ten aanzien van personen die daarbij 
niet betrokken zijn”. 

11. Daden van onderzoek zijn alle daden die door een bevoegd persoon 
worden gesteld en die ertoe strekken bewijzen te verzamelen of het 
dossier in staat van wijzen te brengen. 

12. Een beschikking van de onderzoeksrechter die uitspraak doet op 
het verzoek van een inverdenkinggestelde tot inzage van het strafdos-
sier, is een proceshandeling die verbonden is met het in staat stellen 
van de zaak. 

De omstandigheid dat het verzoek van een inverdenkinggestelde tot 
inzage van het strafdossier hem niet tot nadeel kan strekken, heeft 
niet tot gevolg dat een beschikking van de onderzoeksrechter die 
dat verzoek beantwoordt, de verjaring van de strafvordering niet zou 
kunnen stuiten.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede middel van de eiser I

13. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM en de arti-
kelen 87, 88, 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering, alsmede 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging : het arrest oordeelt ten onrechte dat de huiszoekingen 
die de onderzoeksrechter op 20 december 2002 heeft uitgevoerd bij de 
SBT Groep en bij de eisers II.2 en IV.2 rechtsgeldig zijn, terwijl geen 
proces-verbaal voorhanden is waarin de wijze van uitvoering van die 
huiszoekingen wordt weergegeven ; door het ontbreken van een derge-
lijk proces-verbaal kan de regelmatigheid van de huiszoekingen niet 
worden nagegaan.

14. Het optreden van de onderzoeksrechter, die een onpartijdig en 
onafhankelijk magistraat is, is een waarborg voor de inachtneming 
van de voorwaarden waaraan een aantasting van de in artikel 8 EVRM 
gewaarborgde onschendbaarheid van de woning is onderworpen. 
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15. Een huiszoeking die door een onderzoeksrechter zelf wordt uitge-
voerd bij toepassing van artikel 87 of 88 Wetboek van Strafvordering, 
is regelmatig als diegene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd, 
voldoende wordt ingelicht, zelfs mondeling, over de vervolgingen die 
aan de huiszoeking ten oorsprong liggen. De omstandigheid dat die 
persoon voldoende werd ingelicht, kan zowel blijken uit een proces-
verbaal dat de uitvoering van die huiszoeking weergeeft als uit alle 
andere regelmatig aan de rechter overlegde gegevens waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

16. Op grond van de feitelijke gegevens die het vermeldt, namelijk het 
proces-verbaal nummer 106737/11 van 22 december 2011 en de ondervra-
ging van gerechtelijk commissaris Verhulst, oordeelt het arrest dat :

— de betwiste huiszoekingen werden geleid door de onderzoeks-
rechter zelf binnen de termijnen van de wet en met kennisgeving van 
de reden van de huiszoeking ; 

— die huiszoekingen rechtsgeldig werden uitgevoerd en de in beslag 
genomen documenten niet uit het dossier dienen verwijderd te worden ;

— de aanwezigheid van de onderzoeksrechter er borg voor staat dat 
het recht van verdediging niet werd miskend en niet aan de betrouw-
baarheid van het verzamelde bewijsmateriaal kan worden getwijfeld, 
zodat een eerlijk proces kan gevoerd worden.

Met die redenen verantwoordt het arrest de beslissing dat de huiszoe-
kingen rechtsgeldig werden uitgevoerd, naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
17. Voor het overige stelt het arrest niet vast dat er andere huiszoe-

kingen dan de hiervoor vermelde werden uitgevoerd zonder dat een 
proces-verbaal van de uitvoering ervan werd opgesteld.

In zoverre het middel uitgaat van een onjuiste lezing van het arrest, 
mist het feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde middel van de eiser I

20. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en de arti-
kelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering.

Eerste onderdeel

21. Het onderdeel voert aan dat het arrest, door te oordelen dat de 
overschrijding van de redelijke termijn “geen ernstige en onherstel-
bare aantasting heeft teweeggebracht voor de bewijsvoering en het 
recht van verdediging in die mate dat geen eerlijk proces meer mogelijk 
is”, niet eisers concrete verweer beantwoordt dat de telastleggingen 
een zeer technisch en gedetailleerd verweer vereisen dat onmogelijk 
op heden nog kan worden gevoerd en dat de eiser zich de technische 
details van vroeger niet meer kan herinneren ; hierdoor is het arrest 
niet naar recht verantwoord en niet regelmatig met redenen omkleed.

22. Op de aanvoering van de inverdenkinggestelde dat hij zich als 
gevolg van het tijdsverloop en de technische aard van de telastleg-
gingen niet meer behoorlijk kan verdedigen, zodat hij als gevolg van 
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een ernstige en onherstelbare aantasting van de bewijsvoering en het 
recht van verdediging moet ontslagen worden van rechtsvervolging 
omdat geen eerlijk strafproces meer mogelijk is, dient het arrest dat 
oordeelt dat deze omstandigheden een eerlijk proces niet in de weg 
staan, niet te preciseren waarom de inverdenkinggestelde zich wel nog 
behoorlijk kan verdedigen. Het staat dan immers aan de vonnisrechter 
om de aangevoerde bewijzen te waarderen en, rekening houdend met 
alle door partijen aangevoerde omstandigheden en de beoordeling van 
de zaak in zijn geheel, te oordelen of op die bewijzen nog een eventuele 
schuldigverklaring en gegrondverklaring van de burgerlijke rechts-
vordering kan gesteund worden. 

23. Met de in het onderdeel vermelde redenen beantwoordt het arrest 
eisers verweer en is het regelmatig met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde middel van de eiser I

27. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM en 
de artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest 
stelt de overschrijding van de redelijke termijn vast en laat de sancti-
onering van die overschrijding over aan de vonnisrechter ; het arrest 
dient echter te preciseren waaruit het rechtsherstel bestaat door vast 
te stellen dat het rechtsherstel in dat stadium van de rechtspleging is 
bereikt door de enkele vaststelling van de overschrijding van de rede-
lijke termijn en dat de vonnisrechter dit gegeven in aanmerking zal 
nemen bij de beoordeling van de grond van de zaak.

28. Het rechtsherstel dat dient te volgen op de door het onderzoeks-
gerecht vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn kan in 
het stadium van de regeling van de rechtspleging bestaan in de loutere 
vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn, waarmee 
de vonnisrechter die ten gronde oordeelt zal moeten rekening houden 
en waaruit hij de bij de wet bepaalde gevolgen zal moeten afleiden. 

Aangezien die verplichting voor de vonnisrechter enkel voortvloeit 
uit de vaststelling dat de redelijke termijn overschreden is, dient het 
onderzoeksgerecht dat rechtsherstel niet verder te preciseren.

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

Eerste middel van de eisers II

29. Het middel voert schending aan van de artikelen 2 en 782bis 
Gerechtelijk Wetboek : noch uit de vermeldingen van het arrest noch 
uit andere stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
het werd gewezen in aanwezigheid van het openbaar ministerie ; het 
proces-verbaal van de rechtszitting, waaruit deze aanwezigheid ook 
kan blijken, draagt de datum 5 maart 2013 ; een dergelijk proces-
verbaal geldt tot bewijs van een valsheid, zodat men niet zo maar kan 
stellen dat het een vergissing of een verschrijving bevat.
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30. Het Hof kan een verschrijving in een akte rechtzetten wanneer 
uit de context van de stukken waarop het vermag acht te slaan, zonder 
twijfel blijkt dat het een materiële vergissing betreft. Dit is ook zo 
wanneer die akte bewijs oplevert tot ze van valsheid wordt beticht.

31. Het in het dossier voorhanden zijnde proces-verbaal dat de 
uitspraak van het bestreden arrest bevestigt, maar dat als datum 
5 maart 2013 in plaats van 4 maart 2013 vermeldt, bevat een kennelijke 
verschrijving die het Hof vermag recht te zetten.

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

Derde middel van de eisers II

35. Het middel voert schending aan van de artikelen 135, § 2, 235bis, 
§ 3, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering, artikel 2 Strafwetboek, 
artikel 134, § 3, Wetboek van Vennootschappen zoals van kracht sinds 
27 april 2007, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen 
van het recht van verdediging en van de toepassing van de mildere 
strafwet : het arrest oordeelt “Het geherkwalificeerde feit G is en was 
strafbaar op het ogenblik van de feiten.” ; in zoverre het arrest op die 
grond de eisers naar de correctionele rechtbank verwijst omdat de 
feiten op het ogenblik van het plegen ervan strafbaar waren, beant-
woordt het niet hun concrete verweer dat die feiten sedert 27 april 2007 
niet meer strafbaar zijn of miskent het minstens het algemeen rechts-
beginsel van de toepassing van de mildste strafwet ; in zoverre het 
arrest met die reden oordeelt dat de vermelde feiten nog steeds straf-
baar zijn, schendt het artikel 134, § 3, Wetboek van Vennootschappen, 
dat die feiten sedert de wetswijziging van 27 april 2007 niet meer straf-
baar stelt en miskent het het algemeen rechtsbeginsel van de toepas-
sing van de mildste strafwet.

36. Het arrest heromschrijft de feiten van de telastlegging G als volgt :
 “Te Willebroek, tussen 23 december 1997 en 1 januari 2002, onder 

meer op 24 december 1997
Bij inbreuk op artikel 64 ter van de vennootschapswet (oud), straf-

baar gesteld door artikel 204 van de vennootschapswet (oud), de bezol-
diging van de commissarissen dat bestaat in een vast bedrag, niet bij 
aanvang van de opdracht, waartoe werd beslist op de buitengewone 
algemene vergadering van SBT GROUP NV van 24 december 1997, te 
hebben vastgelegd / laten vastleggen door de algemene vergadering, 
alsmede met betrekking [tot] de vervulling door de commissaris van 
uitzonderlijke werkzaamheden of bijzonder opdrachten, geen verant-
woording te hebben verstrekt in het jaarverslag over hun voorwerp en 
de eraan verbonden bezoldiging.

De feiten sinds 6 februari 2001, ingevolge de wet van 7 mei 1999 
houdende Wetboek van vennootschappen, omschreven zijnde als volgt :

Bij inbreuk op artikel 134 § 1 en § 2 van het wetboek van vennoot-
schappen, thans ingevolge KB van 25 april 2007 artikel 134 § 2 en § 3, 
strafbaar gesteld bij artikel 170 van het wetboek van vennootschappen, 
de bezoldiging van de commissarissen dat bestaat in een vast bedrag, 
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niet bij aanvang van de opdracht, waartoe werd beslist op de buitenge-
wone algemene vergadering van SBT GROUP NV van 24 december 1997, 
te hebben vastgelegd / laten vastleggen door de algemene vergadering, 
alsmede met betrekking [tot] de vervulling door de commissaris van 
uitzonderlijke werkzaamheden of bijzonder opdrachten, geen verant-
woording te hebben verstrekt in het jaarverslag over hun voorwerp en 
de eraan verbonden bezoldiging”.

37. Tijdens de aldus heromschreven misdrijfperiode stelden eerst 
artikel 64ter Vennootschappenwet, vervolgens artikel 134, § 2, Wetboek 
van Vennootschappen, strafbaar met de straffen bepaald in artikel 204 
Vennootschappenwet, vervolgens artikel 170, 1o, Wetboek van Vennoot-
schappen, het niet-naleven van de volgende verplichting : “De vervul-
ling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van 
bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze worden bezol-
digd voor zover het jaarverslag verantwoording verstrekt over hun 
voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging”.

Artikel 134 Wetboek van Vennootschappen werd vervangen bij 
artikel 101 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen en 
vervolgens bij artikel 4 van het Koninklijk besluit van 25 april 2007 
tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op 
het omzetten van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en 
houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad. 

Als gevolg van die vervanging bepaalt artikel 134, § 3, Wetboek van 
Vennootschappen, waarvan de niet-vervulling nog steeds strafbaar is 
met de straffen bepaald in artikel 170, thans 2o, van dat wetboek, vanaf 
27 april 2007 : “De bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzon-
derlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen 
de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert, 
bedoeld in artikel 142, door de commissaris enerzijds, en door een met 
de commissaris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld in de 
toelichting bij de jaarrekening volgens de volgende categorieën (..)”. 
Krachtens artikel 5, § 2, van voormeld Koninklijk besluit is de wijzi-
ging van toepassing op de jaarrekeningen die vanaf 30 juni 2007 worden 
afgesloten.

38. Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt : “Indien de straf, ten 
tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het 
misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast”.

39. Die bepaling heeft enkel tot gevolg dat de beklaagde retroactief 
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van 
toepassing was ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, 
wanneer uit die nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever 
omtrent de strafwaardigheid van dat feit is gewijzigd.

40. De opeenvolgend gewijzigde bepalingen zoals hiervoor vermeld, 
beogen de transparantie te verzekeren van de bezoldiging voor 
 uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten die de 
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commissaris en met hem verbonden personen binnen de gecontro-
leerde vennootschappen uitvoeren, omdat die werkzaamheden afbreuk 
kunnen doen aan de onafhankelijkheid van de commissaris bij het 
uitvoeren van zijn controleopdracht. Die onafhankelijkheid is van 
wezenlijk belang voor het vertrouwen van kredietverleners en andere 
belanghebbenden in de financiële informatie van ondernemingen en 
raakt dus het algemeen belang.

41. Uit de tekst en de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn 2006/43/
EG en het Koninklijk besluit van 25 april 2007 volgt dat zij met de 
aanpassing van de wijze waarop de transparantieverplichting moet 
vervuld worden, niet de intentie hadden die verplichting af te zwakken 
of de strafwaardigheid van het niet naleven ervan op te heffen. 

Het niet-vervullen van die verplichting op de wijze zoals herom-
schreven door het arrest, is dan ook nog steeds strafbaar met betrek-
king tot de jaarrekeningen, afgesloten vóór 30 juni 2007.

42. Bijgevolg beantwoordt het arrest met het in het middel vermelde 
oordeel eisers verweer en verantwoordt het de beslissing naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel van de eisers II en tweede middel van de eisers IV

43. De middelen voeren schending aan van de artikelen 135, § 2, en 
235bis, § 3, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering, artikel 2 Strafwetboek 
en artikel 2 Burgerlijk Wetboek, alsmede miskenning van de algemene 
rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van de niet-retro-
activiteit van de strafwet : het arrest oordeelt “Het geherkwalificeerde 
feit H was en is steeds strafbaar onder de artikels aangehaald door de 
procureur-generaal. De niet strafbaarstelling gaat uit van een verkeerde 
interpretatie van de wet.” ; aldus beantwoordt het arrest niet naar recht 
het concrete verweer van de eisers dat de hen respectievelijk verweten 
feiten van de telastleggingen H in de periode vóór 6 februari 2001 niet 
strafbaar waren, zodat de strafvordering voor die feiten niet ontvanke-
lijk was ; minstens verwijst het arrest de eisers naar de strafrechter voor 
feiten waarop, ten tijde van het plegen van deze feiten, geen straf stond.

44. Voor de appelrechters voerden de eisers aan dat de door hen na te 
leven verplichtingen, opgenomen eensdeels in artikel 171, § 2, Wetboek 
van Vennootschappen en anderdeels in artikel 17 (oud) Boekhoudwet, 
waarvan de inhoud vanaf 6 februari 2001 is hernomen in artikel 16 
Boekhoudwet als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 7 mei 
1999 houdende het wetboek van vennootschappen, niet dezelfde zijn en 
dat meer bepaald de verplichtingen opgenomen in artikel 65 Vennoot-
schappenwet (oud), thans artikel 144 Wetboek van Vennootschappen, 
niet strafbaar waren op grond van artikel 17 (oud) Boekhoudwet, zodat 
zij voor inbreuk op dat artikel niet naar de vonnisrechter konden 
verwezen worden met betrekking tot feiten die zouden gepleegd zijn 
vóór 6 februari 2001.

45. Gevolg gevend aan de vordering van het openbaar ministerie, 
heromschrijft het arrest de feiten van de telastlegging H, betrekking 
hebbend op een misdrijfperiode van 1999 tot 2002, als volgt :
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 “Bij inbreuk op het (oud) artikel 17 derde lid van de wet van 17 juli 
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen (zoals 
van kracht vóór de wet van 7 mei 1999 die in werking getreden is op 
6 februari 2001) als commissaris, commissaris-revisor, revisor of onaf-
hankelijk deskundige, met bedrieglijk opzet, rekeningen, jaarreke-
ningen, balansen en resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarre-
keningen van ondernemingen te hebben geattesteerd of goedgekeurd, 
terwijl niet is voldaan aan de in het eerste lid genoemde bepalingen 
(oud artikel 17 eerste lid van de wet van 17 juli 1975), en hij daarvan 
kennis had, of, niet heeft gedaan wat hij had moeten doen om zich te 
vergewissen of aan die bepalingen was voldaan,

zijnde aldus het wederrechtelijk attesteren van rekeningen, jaarre-
keningen, balans en resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarre-
keningen die niet voldeden aan de verplichtingen inzake de jaarreke-
ning en de verplichtingen inzake de boekhoudrechtelijke normen,

de feiten thans ingevolge de wet van 7 mei 1999, inwerking getreden 
op 6 februari 2001, omschreven zijnde als : 

Bij inbreuk op het artikel 16 derde lid van de wet van 17 juli 1975 
betreffende de boekhouding van de ondernemingen én bij inbreuk van 
artikel 171, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen als commis-
saris, commissaris-revisor, revisor of onafhankelijk deskundige, met 
bedrieglijk opzet, rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resulta-
tenrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen 
te hebben geattesteerd of goedgekeurd, terwijl niet is voldaan aan 
enerzijds de in artikel 16 eerste lid van de wet van 17 juli 1975 genoemde 
bepalingen (d.i. de boekhoudrechtelijke vereisten uit de Boekhoudwet) 
en anderzijds de in artikel 171 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen 
genoemde bepalingen (d.i. de bepalingen betreffende de controle van de 
jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening zoals voorzien in 
het Wetboek van Vennootschappen), en hij daarvan kennis had, of, niet 
heeft gedaan wat hij had moeten doen om zich te vergewissen of aan 
die bepalingen was voldaan”.

46. Artikel 17, voorheen 16, Boekhoudwet stelt in zijn derde lid straf-
baar hij die als commissaris, commissaris-revisor, revisor of onaf-
hankelijk deskundige, rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resul-
tatenrekeningen of geconsolideerde rekeningen van ondernemingen 
attesteert of goedkeurt, terwijl niet is voldaan aan de in het eerste 
lid genoemde bepalingen en hij daarvan kennis heeft, hetzij niet heeft 
gedaan wat hij had moeten doen om zich te vergewissen of aan die 
bepalingen is voldaan, hetzij met bedrieglijk opzet heeft gehandeld.

Artikel 17, eerste lid, Boekhoudwet verwijst onder meer naar artikel 2 
van die wet, dat bepaalt dat elke onderneming een voor de aard en de 
omvang van haar bedrijf passende boekhouding voert en de bijzondere 
wetsvoorschriften betreffende dat bedrijf in acht neemt.

47. Artikel 171, § 2, Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij de 
vermelde wet van 7 mei 1999, stelt strafbaar zij die als commissaris, 
bedrijfsrevisor of onafhankelijk deskundige, rekeningen, jaarreke-
ningen, balansen en resultatenrekeningen of geconsolideerde jaar-
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rekeningen van vennootschappen attesteren of goedkeuren, terwijl 
niet is voldaan aan de bepalingen bedoeld in § 1 en zij daarvan kennis 
hebben, hetzij niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich 
te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan, hetzij met bedrieglijk 
opzet hebben gehandeld.

Artikel 171, § 1, Wetboek van Vennootschappen verwijst onder meer 
naar artikel 144 van dat wetboek. Artikel 144, 3o, bepaalt dat het verslag 
van de commissarissen een vermelding moet bevatten die aangeeft 
dat de boekhouding is gevoerd in overeenstemming met de wettelijke 
en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop van toepassing zijn. 
Voorheen bepaalde artikel 65, 2o, Vennootschappenwet, van toepassing 
vóór 6 februari 2001, dat dit verslag moet vermelden of de boekhouding 
is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop toepas-
selijk zijn.

48. Artikel 17, thans 16, Boekhoudwet en artikel 171 Wetboek van 
Vennootschappen hebben, door middel van de respectieve bepalingen 
waarnaar zij verwijzen, allen betrekking op het misdrijf dat erin 
bestaat dat commissarissen met het in die artikelen bepaalde opzet, 
rekeningen en balansen attesteren of goedkeuren terwijl niet voldaan 
is aan de toepasselijke boekhoudkundige wetsbepalingen. Die bepa-
lingen hebben bijgevolg eenzelfde draagwijdte en stellen zowel vóór als 
na 6 februari 2001 dezelfde feiten strafbaar.

49. Het arrest dat oordeelt dat de bedoelde feiten steeds strafbaar 
waren en zijn en dat het verweer van de eisers berust op een verkeerde 
interpretatie van de wet, beantwoordt hun verweer en verantwoordt de 
beslissing naar recht.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.

Eerste middel van de eisers III en VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel van de eisers III en VI

Eerste onderdeel

55. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, de arti-
kelen 35, 87, 88, 89, 89bis, 131, § 1, en 235bis, § 6, Wetboek van Strafvorde-
ring en artikel 1 Huiszoekingswet, alsmede miskenning van de alge-
mene rechtsbeginselen van het recht van verdediging met inbegrip van 
het recht op tegenspraak : het arrest steunt het oordeel dat de huiszoe-
kingen en inbeslagnemingen bij de SBT Groep en bij de eisers II.2 en 
IV.2 regelmatig zijn, op een proces-verbaal en een verklaring van een 
speurder in wiens hoofde er een schijn van vooringenomenheid bestaat 
en die belang heeft bij de rechtsgeldigheid van de huiszoekingen ; deze 
gegevens, die bovendien niet zijn verzameld onmiddellijk na de afloop 
van de huiszoekingen maar nadien in het raam van het debat over 
de rechtsgeldigheid van de huiszoekingen, vormen vanuit eisers’ recht 
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van verdediging en recht op tegenspraak een onvoldoende grondslag 
om tot de rechtmatigheid van de huiszoekingen te besluiten.

56. De rechter kan de regelmatigheid van een huiszoeking afleiden uit 
alle regelmatig overlegde gegevens waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren en waarvan hij onaantastbaar de bewijswaarde 
beoordeelt.

57. De eisers vermogen geen miskenning van het recht van verde-
diging af te leiden uit de omstandigheid dat de appelrechters hun 
overtuiging gronden op inlichtingen waarover de eisers tegenspraak 
hebben kunnen voeren. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde middel van de eiser V

Eerste onderdeel

75. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de 
artikelen 21, eerste lid, en 22, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering : met het oordeel dat het nuttige gebruik van de 
beweerdelijk valse stukken heeft voortgeduurd tot 27 oktober 2003, dit 
is de datum waarop de bevindingen van de door de curatoren aange-
stelde deskundigen bekend waren, motiveert het arrest niet waarom 
die bekendmaking dat gebruik doet stoppen en de valsheden tot dat 
ogenblik de door de vervalser gewenste uitwerking bleven hebben ; het 
in de telastleggingen omschreven doel van de valsheden vervalt op het 
ogenblik van het faillissement van de vennootschappen.

76. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksge-
rechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvor-
dering. 

In zoverre het onderdeel schending van die bepaling aanvoert, faalt 
het naar recht.

77. Voor het overige heeft het onderdeel dezelfde strekking als het 
eerste middel, eerste onderdeel, van de eiser I en is het om dezelfde 
reden te verwerpen.

Tweede onderdeel

78. Het onderdeel voert schending aan van artikel 65 Strafwetboek : 
het arrest past artikel 65 Strafwetboek toe op de telastlegging G, 
hoewel deze niet door eenheid van opzet verbonden is met de telastleg-
gingen A, B en H ; het arrest motiveert ook niet waarom de telastleg-
ging G zou worden beschouwd als deel uitmakend van de eenheid van 
opzet.

79. De rechter oordeelt onaantastbaar of de voorliggende misdrijven 
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde 
misdadig opzet.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen die onaantastbare beoorde-
ling, is het niet ontvankelijk.
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80. Bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie, dient de 
rechter niet de redenen op te geven waarom hij oordeelt dat verschil-
lende misdrijven voortspruiten uit eenzelfde misdadig opzet.

In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar 
recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Meese (bij de balie te Gent), mevr. Geinger, de heer Verstraeten (bij 
de balie te Brussel), de heer Gillard (bij de balie te Brussel), de heer 
Depuydt (bij de balie te Brussel), de heer Van Bavel (bij de balie te 
Brussel), de heer Van Passel (bij de balie te Antwerpen), mevr. De Haes 
(bij de balie te Antwerpen), mevr. Heynderickx (bij de balie te Dender-
monde), de heer Verlaeckt (bij de balie te Dendermonde), de heer 
Declerck (bij de balie te Kortrijk) en de heer Verbist.

N° 670

2o kamer — 10 december 2013
(P.13.1348.N)

1o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — rechT op eeN eerLIjke BehaNDeLINg VaN De 
zaak. — sTraFzakeN. — oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTs-
pLegINg. — BesLIssINg DIe eeN eINDe sTeLT aaN De sTraFVorDerINg. — moTI-
VerINgspLIchT.

2o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. — 
sTraFzakeN (geesTrIjke DraNkeN eN DoUaNe eN accIjNzeN INBegrepeN). — 
oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — BesLIssINg DIe 
eeN eINDe sTeLT aaN De sTraFVorDerINg. — rechT op eeN eerLIjke BehaNDe-
LINg VaN De zaak. — moTIVerINgspLIchT.

3o oNDerzoeksgerechTeN. — regeLINg VaN De rechTspLegINg. — BesLIs-
sINg DIe eeN eINDe sTeLT aaN De sTraFVorDerINg. — rechT op eeN eerLIjke 
BehaNDeLINg VaN De zaak. — moTIVerINgspLIchT.

1o, 2o en 3o Het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak, vereist dat de beslissing die ter gelegenheid van 
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de regeling van de rechtspleging een einde stelt aan de strafvordering, de 
voornaamste redenen vermeldt tot staving van die beslissing, ongeacht of 
er een conclusie is ingediend ; de burgerlijke partij moet in staat zijn die 
beslissing te begrijpen  (1).

(D T. h.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 juni 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel

Tweede onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM : de andere 
redenen dan het gebrek aan bedrieglijk opzet waarop het arrest steunt 
om de verweerster buiten vervolging te stellen, maken slechts alge-
mene overwegingen uit die de eiser niet in staat stellen de redenen te 
kennen die de appelrechters tot hun beslissing hebben gebracht ; aldus 
beantwoordt het arrest niet aan de vereisten van een eerlijke behande-
ling van de zaak.

2. Het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak, vereist dat de beslissing die ter gelegenheid 
van de regeling van de rechtspleging een einde stelt aan de strafvorde-
ring, de voornaamste redenen vermeldt tot staving van die beslissing, 
ongeacht of er een conclusie is ingediend. De burgerlijke partij moet in 
staat zijn die beslissing te begrijpen.

3. Het arrest bevestigt de beroepen beschikking die oordeelt dat er 
geen reden is tot vervolging van de verweerster wegens de telastleg-
gingen A, B en C. Het neemt daartoe de redenen over van de schrifte-
lijke vordering van de procureur-generaal, die zelf verwijst naar de 
redenen van de beroepen beschikking en die overneemt. Aldus vermeldt 
het arrest tot staving van de buitenvervolgingstelling de volgende 
redenen :

— de eiser brengt in besluiten en pleidooien een aantal feitelijkheden 
naar voor die echter niet worden gestaafd door het gevoerde onderzoek ;

  (1) Cass. 16 mei 2012, AR P.12.0112.F, AC 2012, nr. 310 ; Cass. 12 sept. 2012, AR P.12.0544.F, 
AC 2012, nr. 458.
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— het is niet zo dat het minste bezwarend element de verwijzing tot 
gevolg moet hebben ;

— een minieme hoeveelheid bezwarend materiaal volstaat niet ;
— er is een gebrek aan bedrieglijk opzet ( “stuk 5 en attest fod Sociale 

Zekerheid dd. 20.12.2011 – kaft 9 briefwisseling”) ;
— gelet op de resultaten van het gevoerde strafonderzoek is het 

hoogst onaannemelijk dat de vonnisrechter op basis van de verzamelde 
elementen tot een schuldigverklaring zou komen.

4. Aldus vermeldt het arrest met betrekking tot de telastleggingen A 
(valsheid in geschriften en gebruik) en B (misbruik van vertrouwen) de 
voornaamste redenen tot staving van die beslissing tot buitenvervol-
gingstelling, maar niet met betrekking tot de telastlegging C (valse 
eed bij boedelbeschrijving), wanbedrijf dat geen bedrieglijk opzet 
vereist. Met de vermelde redenen is de eiser niet in staat te begrijpen 
waarom voor de telastlegging C een buitenvervolgingstelling werd 
bevolen.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Eerste onderdeel

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

Omvang van de cassatie

6. De cassatie van de beslissing tot buitenvervolgingstelling met 
betrekking tot de telastlegging C leidt tot de cassatie van de beslis-
sing waarbij de eiser werd veroordeeld tot het betalen van een rechts-
plegingsvergoeding en de kosten.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor de telastlegging C 

oordeelt dat er geen grond is tot vervolging van de verweerster en het 
de eiser veroordeelt tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding 
en de kosten.

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 twee derden van de kosten.
Veroordeelt de verweerster tot het overige derde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advo-
caten : mevr. Geinger en de heer Vanlerberghe.
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N° 671

2o kamer — 10 december 2013 
(P.13.1377.N)

1o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — opsporINgsoNDerzoek. — mINI-oNDer-
zoek. — maaTregeL geVorDerD Door heT opeNBaar mINIsTerIe. — Door De 
oNDerzoeksrechTer BeVoLeN VerDergaaNDe maaTregeL. — oNparTIjDIgheID 
eN oNaFhaNkeLIjkheID VaN De oNDerzoeksrechTer. — rechT op eeN eerLIjk 
proces. — BesTaaNBaarheID.

2o oNDerzoeksrechTer. — mINI-oNDerzoek. — maaTregeL geVorDerD 
Door heT opeNBaar mINIsTerIe. — Door De oNDerzoeksrechTer BeVoLeN 
VerDergaaNDe maaTregeL. — oNparTIjDIgheID eN oNaFhaNkeLIjkheID VaN De 
oNDerzoeksrechTer. — rechT op eeN eerLIjk proces. — BesTaaNBaarheID.

3o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — oNparTIjDIge eN oNaFhaNkeLIjke rechTerLIjke 
INsTaNTIe. — oNDerzoeksrechTer. — mINI-oNDerzoek. — maaTregeL geVor-
DerD Door heT opeNBaar mINIsTerIe. — Door De oNDerzoeksrechTer BeVoLeN 
VerDergaaNDe maaTregeL. — BesTaaNBaarheID.

4o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — rechT op eeN eerLIjk proces. — oNDerzoeks-
rechTer. — mINI-oNDerzoek. — maaTregeL geVorDerD Door heT opeNBaar 
mINIsTerIe. — Door De oNDerzoeksrechTer BeVoLeN VerDergaaNDe maaT-
regeL. — BesTaaNBaarheID.

1o, 2o, 3o en 4o De enkele omstandigheid dat de onderzoeksrechter een verder-
gaande onderzoeksmaatregel heeft bevolen dan die welke was gevor-
derd door het openbaar ministerie bij toepassing van artikel 28septies 
Wetboek van Strafvordering heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat hij 
daardoor niet langer meer onpartijdig en onafhankelijk kan optreden 
en dat daardoor het recht op een eerlijk proces van de verdachte wordt 
miskend.

(V. T. p. e.a.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. C/1083/2013 van het 
hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 24 juni 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

BeoorDeLINg

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

2. Het middel voert schending aan van artikel 56 Wetboek van Straf-
vordering, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van 
de onpartijdigheid van de rechter : het arrest oordeelt ten onrechte 
dat de omstandigheid dat de onderzoeksrechter zijn saisine heeft over-
schreden, niet van aard is om redelijke twijfel te doen rijzen over zijn 
onafhankelijkheid om à charge en à décharge te onderzoeken, noch om 
eisers recht op een eerlijk proces onherroepelijk aan te tasten ; het 
oordeelt ook dat de eiser niet in concreto aantoont welke specifieke 
onderzoekshandelingen zouden zijn aangetast door een beweerd gebrek 
aan onpartijdigheid van de onderzoeksrechter noch op welke wijze zijn 
recht van verdediging zou zijn miskend ; de onderzoeksrechter was in 
het kader van een mini-instructie gevat het telefonie-verkeer op een 
bepaalde mast te onderzoeken zonder identificatie van de nummers, 
terwijl hij opdracht heeft gegeven het mastverkeer te onderzoeken 
met weergave van de identiteit en de naam van de gebruikers ; hier-
door heeft de onderzoeksrechter zichzelf gevat en het vervolgingsrecht 
uitgeoefend ; bijgevolg heeft hij het substantiële beginsel van de schei-
ding tussen de vervolgende en de rechterlijke instantie miskend en 
zijn onafhankelijkheid en autonomie in het gedrang gebracht, zodat 
eisers recht op een eerlijk proces is miskend ; deze miskenning heeft 
in casu onherstelbare schade toegebracht omdat zij zich situeerde in 
het begin van het onderzoek, dat aldus ab initio en in zijn totaliteit is 
aangetast in zijn betrouwbaarheid en objectiviteit.

3. Krachtens artikel 28septies Wetboek van Strafvordering kan de 
procureur des Konings die optreedt binnen het kader van het opspo-
ringsonderzoek, de onderzoeksrechter vorderen een in dat artikel niet 
uitgesloten onderzoekshandeling te verrichten waarvoor alleen de 
onderzoeksrechter bevoegd is, zonder dat een gerechtelijk onderzoek 
wordt ingesteld. 

4. De enkele omstandigheid dat de onderzoeksrechter een verder-
gaande onderzoeksmaatregel heeft bevolen dan die welke was gevor-
derd door het openbaar ministerie bij toepassing van het vermelde 
artikel, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat hij daardoor niet langer 
meer onpartijdig en onafhankelijk kan optreden en dat daardoor het 
recht op een eerlijk proces van de verdachte wordt miskend.

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

5. De appelrechters oordelen dat :
 — de overschrijding door de onderzoeksrechter van de op grond van 

artikel 28septies Wetboek van Strafvordering genomen vordering niet 
van aard is twijfel te doen rijzen omtrent de onafhankelijkheid van de 
gelaste onderzoeksrechter om ten laste en ten ontlaste te onderzoeken ;

 — dit niet leidt tot een onherroepelijke aantasting van eisers recht 
op een eerlijk proces, wat niet is aangetoond ;

 — de eiser zijn verweer ten volle kon voeren voor de vonnisrechter ;
 — de eiser niet concreet aantoont welke specifieke onderzoekshande-

lingen zouden zijn aangetast door het beweerde gebrek aan onpartij-
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digheid van de onderzoeksrechter, noch op welke wijze zijn recht van 
verdediging is miskend.

Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Daeninck (bij de balie te Hasselt).

N° 672

2o kamer — 10 december 2013
(P.13.1539.N)

1o cassaTIeBeroep. — sTraFzakeN. — BesLIssINgeN VaTBaar Voor 
cassaTIeBeroep. — sTraFVorDerINg. — aLLerLeI. — BesLIssINgeN UIT hUN 
aarD NIeT VaTBaar Voor cassaTIeBeroep. — INTerNerINg. — hoge commIssIe 
ToT BeschermINg VaN De maaTschappIj. — BesLIssINg ToT weIgerINg VaN 
oVerBreNgINg VaN eeN geïNTerNeerDe Naar eeN aNDere INrIchTINg. — aarD. 
— geVoLg. 

2o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — hoge commIssIe. — 
BesLIssINg ToT weIgerINg VaN oVerBreNgINg VaN eeN geïNTerNeerDe Naar 
eeN aNDere INrIchTINg. — aarD. — geVoLg.

3o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — hoge commIssIe. — 
BesLIssINg ToT weIgerINg VaN oVerBreNgINg VaN eeN geïNTerNeerDe Naar 
eeN aNDere INrIchTINg. — cassaTIeBeroep. — oNTVaNkeLIjkheID. 

4o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 149. 
— BesLIssINg commIssIe eN hoge commIssIe ToT BeschermINg VaN De maaT-
schappIj. — ToepasseLIjkheID.

5o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — commIssIe ToT 
BeschermINg VaN De maaTschappIj. — aLgemeeN. — BesLIssINgeN. 
— aarD. — geVoLg. — arTIkeL 149 groNDweT. — ToepasseLIjkheID.

6o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — hoge commIssIe. — 
BesLIssINgeN. — aarD. — geVoLg. — arTIkeL 149 groNDweT. — Toepasse-
LIjkheID.

7o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — commIssIe ToT 
BeschermINg VaN De maaTschappIj. — rechTspLegINg. — TegeN-
sprekeLIjk DeBaT. — geVoLg. — moTIVerINgspLIchT. — DraagwIjDTe.
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8o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — hoge commIssIe. — 
rechTspLegINg. — TegeNsprekeLIjk DeBaT. — geVoLg. — moTIVerINgs-
pLIchT. — DraagwIjDTe.

9o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. — 
aLLerLeI. — commIssIe eN hoge commIssIe ToT BeschermINg VaN De maaT-
schappIj. — rechTspLegINg. — TegeNsprekeLIjk DeBaT. — geVoLg. — moTI-
VerINgspLIchT. — DraagwIjDTe.

10o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — commIssIe ToT 
BeschermINg VaN De maaTschappIj. — aLgemeeN. — opDrachT. 

11o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — hoge commIssIe. — 
opDrachT

12o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 5. — arTIkeL 5.1. — rechT op persooNLIjke VrIjheID. — Bescher-
mINg VaN De geïNTerNeerDe. — NaTIoNaLe INsTaNTIe. — commIssIe eN hoge 
commIssIe ToT BeschermINg VaN De maaTschappIj.

13o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 13. — rechT op eeN DaaDwerkeLIjk rechTsmIDDeL. — INTerNerINg. 
— rechT op persooNLIjke VrIjheID. — BeschermINg VaN De geïNTerNeerDe. 
— NaTIoNaLe INsTaNTIe. — commIssIe eN hoge commIssIe ToT BeschermINg 
VaN De maaTschappIj.

14o oNaaNTasTBare BeoorDeLINg Door De FeITeNrechTer. 
— INTerNerINg. — commIssIe eN hoge commIssIe ToT BeschermINg VaN De 
maaTschappIj. — aaN De geesTeszIekTe VaN De geïNTerNeerDe aaNgepasTe 
INsTeLLINg.

15o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — commIssIe ToT 
BeschermINg VaN De maaTschappIj. — BeVoegDheID. — aaN De 
geesTeszIekTe VaN De geïNTerNeerDe aaNgepasTe INsTeLLINg. — oNaaNTasT-
Bare BeoorDeLINg.

16o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — hoge commIssIe. — 
aaN De geesTeszIekTe VaN De geïNTerNeerDe aaNgepasTe INsTeLLINg. — 
oNaaNTasTBare BeoorDeLINg. 

17o BeschermINg VaN De maaTschappIj. — hoge commIssIe. — 
Verweer VaN De geïNTerNeerDe DaT De INsTeLLINg NIeT aaNgepasT Is aaN 
zIjN geesTeszIekTe. — Verweer meT VerwIjzINg Naar coNcreTe FeITeLIjke 
gegeVeNs. — moTIVerINgspLIchT. — DraagwIjDTe. 

18o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. 
— ALLERLEI. — hoge commIssIe ToT BeschermINg VaN De maaTschappIj. 
— Verweer VaN De geïNTerNeerDe DaT De INsTeLLINg NIeT aaNgepasT Is aaN 
zIjN geesTeszIekTe. — Verweer meT VerwIjzINg Naar coNcreTe FeITeLIjke 
gegeVeNs. — moTIVerINgspLIchT. — DraagwIjDTe. 

19o cassaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — STRAFZAKEN. — STRAF-
VORDERING. — ANDERE PARTIJEN. — omVaNg. — INTerNerINg. — 
Verzoek ToT INVrIjheIDsTeLLINg. — hoge commIssIe ToT BeschermINg VaN De 
maaTschappIj. — aFwIjzINg VaN heT Verzoek ToT INVrIjheIDsTeLLINg eN ToT 
oVerBreNgINg Naar eeN aNDere INsTeLLINg. — VerNIeTIgINg VaN De BesLIs-
sINg oVer De INVrIjheIDsTeLLINg. — geVoLg. — reDeN.
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1o, 2o en 3o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de 
beslissing tot weigering van overbrenging van een geïnterneerde naar een 
andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de interne-
ring, niet vatbaar is voor cassatieberoep  (1).

4o, 5o en 6o De beslissingen van de commissies tot bescherming van de 
maatschappij en van de hoge commissie tot bescherming van de maat-
schappij zijn geen vonnissen in de zin van artikel 149 Grondwet  (2).

7o, 8o en 9o Uit de artikelen 16, 19bis en 28 Wet Bescherming Maatschappij 
die voor de commissie en de hoge commissie een tegensprekelijk debat orga-
niseren, volgt dat zij hun beslissingen met redenen moeten omkleden, wat 
inhoudt dat zij conclusies dienen te beantwoorden.

10o, 11o, 12o en 13o De commissie tot bescherming van de maatschappij 
en de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij zijn de natio-
nale instanties die een geïnterneerde daadwerkelijke rechtshulp kunnen 
bieden om hem te beschermen tegen een schending van artikel 5.1 EVRM.

14o, 15o en 16o De commissies tot bescherming van de maatschappij en de 
hoge commissie tot bescherming van de maatschappij oordelen onaan-
tastbaar of een instelling waar een geïnterneerde verblijft, aangepast is 
aan zijn geestesziekte.

17o en 18o Wanneer de geïnterneerde in zijn appelconclusie met verwij-
zing naar concrete feitelijke gegevens aanvoert dat hij verblijft in de 
gevangenis in opsluitingsomstandigheden die niet aangepast zijn aan 
zijn geestesziekte, miskent de hoge commissie tot bescherming van de 
maatschappij de op haar rustende motiveringsverplichting, wanneer zij 
dit verweer enkel beantwoordt met de vaststelling dat de geïnterneerde 
is opgesloten in aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden in 
afwachting van een opname in een voor hem geschikte inrichting.

19o De cassatie van de beslissing over de invrijheidstelling van een geïn-
terneerde brengt ook de cassatie mee van de weigeringsbeslissing hem 
over te brengen naar een andere instelling, ook al is het cassatieberoep 
daartegen onontvankelijk, wegens het nauwe verband tussen de beide 
beslissingen.

(p.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge 
commissie tot bescherming van de maatschappij van 8 augustus 2013.

  (1) Cass. 2 juni 2009, AR P.09.0586.N, AC 2009, nr. 367 ; Cass. 2 juni 2009, AR P.09.0735.N, 
AC 2009, nr. 368 ; Cass. 20 dec. 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698.

  (2) Contra : Cass. 26 april 1994, AR P.94.0323.N, AC 1994, nr. 199 ; Cass. 13 juni 1995, AR 
P.95.0628.N, AC 1995, nr. 294 ; Cass. 29 okt. 2013, AR P.13.0945.N, AC 2013, nr. 199 : in dit 
laatste arrest werd de schending van artikel 149 Grondwet aangevoerd en het Hof beant-
woordt het middel zonder te vermelden dat het middel faalt naar recht in zoverre het 
de schending van dit grondwetsartikel aanvoert. Anders dan in het thans geannoteerde 
arrest nam het Hof aldus impliciet aan dat het artikel 149 Grondwet toepasselijk was.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

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

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan cassa-
tieberoep worden ingesteld tegen een door de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij genomen beslissing die de beslis-
sing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïn-
terneerde bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings 
tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond 
verklaart. 

Uit die bepaling volgt dat de beslissing tot weigering van eisers over-
brenging naar een andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmoda-
liteit is van de internering, niet vatbaar is voor cassatieberoep. 

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

Middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM en artikel 149 
Grondwet : de beslissing voldoet niet aan de uit die bepalingen voort-
vloeiende motiveringsverplichting ; de eiser had in zijn appelconclusie 
ter staving van zijn verweer dat de strafinrichting te Merksplas geen 
aan de geestesziekte van de eiser aangepaste instelling is, concrete 
feitelijke elementen aangevoerd ; de beslissing die op dit punt enkel 
vaststelt dat de eiser is opgesloten in aan zijn geestesziekte aange-
paste omstandigheden in afwachting van een opname in een voor hem 
geschikte inrichting, antwoordt niet op die concrete feitelijke gege-
vens.

3. De beslissingen van de commissies tot bescherming van de maat-
schappij en van de hoge commissie tot bescherming van de maat-
schappij zijn geen vonnissen in de zin van artikel 149 Grondwet.

In zoverre het middel schending van die grondwetsbepaling aanvoert, 
faalt het naar recht.

4. Uit de artikelen 16, 19bis en 28 Wet Bescherming Maatschappij die 
voor de commissie en de hoge commissie een tegensprekelijk debat 
organiseren, volgt dat zij hun beslissingen met redenen moeten 
omkleden, wat inhoudt dat zij conclusies dienen te beantwoorden.

5. Volgens artikel 5.1 EVRM mag niemand van zijn vrijheid worden 
beroofd, behalve onder meer in het geval van een rechtmatige gevan-
genhouding van een geesteszieke en dit langs wettelijke weg.

Volgens artikel 5.4 EVRM heeft eenieder die door gevangenhouding 
van zijn vrijheid is beroofd het recht voorziening te vragen bij de 
rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn 
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gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevan-
genhouding onrechtmatig is.

De commissies tot bescherming van de maatschappij en de hoge 
commissie tot bescherming van de maatschappij zijn de nationale 
instanties die een geïnterneerde daadwerkelijke rechtshulp kunnen 
bieden om hem te beschermen tegen een schending van artikel 5.1 
EVRM.

Zij oordelen onaantastbaar of een instelling waar een geïnterneerde 
verblijft, aangepast is aan zijn geestesziekte.

6. De eiser heeft in zijn appelconclusie aangevoerd dat hij al meer 
dan veertien jaar sinds zijn internering en meer dan tweeënhalf jaar 
sinds zijn wederopsluiting verblijft in de gevangenis in opsluitingsom-
standigheden die niet aangepast zijn aan zijn geestesziekte. Hij heeft 
daarbij verwezen naar het verslag van de commissie van toezicht bij 
de strafinrichtingen te Turnhout en Merksplas, waarin zou zijn aange-
geven dat het kader van psychiaters en psychologen onderbemand is, 
dat er te weinig personeel is, dat de geïnterneerden het grootste slacht-
offer zijn van de PSD-problematiek en dat de zorg, zo die er al is, het 
grootste probleem vormt.

7. De hoge commissie die dit verweer enkel beantwoordt met de vast-
stelling dat de eiser is opgesloten in aan zijn geestesziekte aange-
paste omstandigheden in afwachting van een opname in een voor hem 
geschikte inrichting, miskent de op haar rustende motiveringsver-
plichting.

Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

8. De hierna uit te spreken cassatie van de beslissing over eisers 
invrijheidstelling brengt ook de cassatie mee van de weigeringsbe-
slissing hem over te brengen naar een andere instelling, ook al is het 
cassatieberoep daartegen onontvankelijk, wegens het nauwe verband 
tussen de beide beslissingen.

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

van de vernietigde beslissing.
Verwijst de zaak naar de hoge commissie voor de bescherming van de 

maatschappij, anders samengesteld.

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : 
de heer Verpoorten (bij de balie te Turnhout).
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N° 673

2o kamer — 10 december 2013
(P.12.1708.N)

1o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 28. — opeNBare pLaaTs. — BeoorDeLINg.

2o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 28. — opeNBare pLaaTs. — opeNBare weg. — BegrIp.

3o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 28. — TerreINeN ToegaNkeLIjk Voor heT pUBLIek. — BegrIp.

4o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 28. — NIeT opeNBare TerreINeN DIe Voor eeN zeker aaNTaL persoNeN 
ToegaNkeLIjk zIjN. — BegrIp.

1o Het staat aan de rechter om onaantastbaar in feite te oordelen of een 
plaats onder het begrip openbare plaats valt in de zin van artikel 28 
Wegverkeerswet ; het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststel-
lingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden 
of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen  (1).

2o Een openbare weg is een weg open voor het verkeer, onafhankelijk 
van de officiële benaming, het uitzicht en het eigendomsrecht, waar 
het publiek in het algemeen toegelaten is om er te komen of er minstens 
geduld wordt (2).

3o Terreinen toegankelijk voor het publiek zijn terreinen waar het publiek 
al dan niet tegen betaling in het algemeen wordt toegelaten (3).

4o Niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toeganke-
lijk zijn, zijn terreinen die hoewel zij privé zijn, voortdurend toeganke-
lijk zijn voor bepaalde categorieën van personen, zoals aangestelden, 
klanten, leveranciers, bezoekers of passanten (4).

(c.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Leuven van 20 september 2012.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

  (1) tot (4) Zie Cass. 12 oktober 2005, AR P.05.0686.F, AC 2005, nr. 504 ; P. arNoU en M. De 
BUsscher, Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet, Kluwer Rechtswetenschappen 
België, 1-2 ; Larcier Wet en duiding, Wegverkeer Deel 1, 2008 (F. gLorIeUx, G. jocqUé, 
R. sIereNs Editors), 10.
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II. BesLIssINg VaN heT hoF 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 28 en 34, § 2, 1o, 
Wegverkeerswet en artikel 2, § 1, eerste lid, WAM 1989 : het vonnis 
oordeelt dat zich op de plaats van de feiten een zevental fietsen en één 
personenwagen bevonden en dat de inbreuk zich dus voordeed op een 
openbare plaats ; de feitelijke vaststellingen van het vonnis laten een 
dergelijk besluit niet toe.

2. Artikel 34, § 2, 1o, Wegverkeerswet stelt strafbaar : “hij die op een 
openbare plaats een voertuig of rijdier bestuurt of een bestuurder bege-
leidt met het oog op de scholing, terwijl een ademanalyse een alcohol-
concentratie van tenminste 0,35 milligram per liter uitgeademde alve-
olaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten 
minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft”.

Artikel 28 Wegverkeerswet bepaalt dat in de Wegverkeerswet onder 
het begrip “openbare plaats” verstaan wordt : “de openbare weg, de 
terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet-openbare terreinen 
die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn.” 

3. Een openbare weg is een weg open voor het verkeer, onafhanke-
lijk van de officiële benaming, het uitzicht en het eigendomsrecht, 
waar het publiek in het algemeen toegelaten is om er te komen of er 
minstens geduld wordt. 

4. Terreinen toegankelijk voor het publiek zijn terreinen waar het 
publiek al dan niet tegen betaling in het algemeen wordt toegelaten.

5. Niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen 
toegankelijk zijn, zijn terreinen die hoewel zij privé zijn, voortdu-
rend toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën van personen, zoals 
aangestelden, klanten, leveranciers, bezoekers of passanten. De 
wetgever heeft aan dit begrip dezelfde ruime betekenis willen geven 
die het had in artikel 2, § 1, WAM 1956 en die het heeft in artikel 2, § 1, 
WAM 1989. 

Het staat aan de rechter om onaantastbaar in feite te oordelen of een 
plaats onder het begrip openbare plaats valt in de zin van artikel 28 
Wegverkeerswet. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststel-
lingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden 
of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.

6. Uit de enkele omstandigheid dat op foto’s van de plaats een 
zevental fietsen te zien zijn, alsook één personenwagen, kan de rechter 
niet wettig afleiden dat het gaat om een openbare plaats in de zin van 
artikel 28 Wegverkeerswet.

Het middel is gegrond.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 
Brussel, rechtszitting houdend in hoger beroep.

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Andersluidende conclusie : 
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : 
mevr. De Baets.

N° 674

2o kamer — 10 december 2013

(P.13.0980.N)

1o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 38. — arTIkeL 38, § 2bis. — VerVaL VaN heT rechT ToT heT BesTUreN 
VaN eeN moTorVoerTUIg. — UITVoerINg IN heT weekeND oF op FeesTDageN. — 
BeaNTwoorDINg VaN heT Verzoek Door De rechTer.

2o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. — 
sTraFzakeN (geesTrIjke DraNkeN eN DoUaNe eN accIjNzeN INBegrepeN). — 
VerVaL VaN heT rechT ToT heT BesTUreN VaN eeN moTorVoerTUIg. — UITVoe-
rINg IN heT weekeND oF op FeesTDageN. — BeaNTwoorDINg VaN heT Verzoek.

1o en 2o Wanneer de beklaagde in zijn conclusie gevorderd heeft dat de 
rechter, zo hij een verval van het recht tot sturen zou opleggen, over-
eenkomstig artikel 38, § 2bis, Wegverkeerswet zou bevelen dat dit verval 
enkel zou worden uitgevoerd in het weekend of op feestdagen, dient dit 
verzoek met opgave van redenen te worden beantwoord.

(V.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Antwerpen van 18 april 2013.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde middel

8. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het 
bestreden vonnis motiveert de keuze voor het verval van het recht tot 
sturen en de maat ervan niet naar recht ; de loutere vermelding dat 
vluchtmisdrijf een ernstig misdrijf is en het zo in abstracte bewoor-
dingen verwijzen naar de zwaarwichtigheid van het misdrijf, zonder 
de concrete omstandigheden te preciseren, volstaat daartoe niet ; de 
bijzondere motiveringsverplichting geldt ook voor de maatregel om 
het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen in één of 
meer proeven ; het bestreden vonnis beantwoordt evenmin het door 
de eiser in zijn appelconclusie geformuleerd verzoek om het effectief 
verval uit te voeren in het weekend of op feestdagen.

9. Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Het 
vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, 
de redenen waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoorde-
ling overlaat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt. Het 
rechtvaardigt bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel (…)”.

Artikel 195, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Het 
tweede lid is niet van toepassing wanneer de rechtbank uitspraak doet 
in graad van beroep, behalve wanneer zij een verval van het recht tot 
het besturen van een voertuig, een luchtschip en het geleiden van een 
rijdier uitspreekt”.

10. De uit deze bepalingen voortvloeiende bijzondere motiverings-
verplichting geldt enkel indien de rechter vrij kan oordelen over 
het opleggen van een straf of maatregel. Indien de rechter de door 
de wetgever bepaalde minimumstraf oplegt of een door de wetgever 
verplicht op te leggen maatregel beveelt, geldt de bijzondere motive-
ringsverplichting niet.

11. Artikel 33, § 2, Wegverkeerswet bepaalt dat hij die schuldig wordt 
bevonden aan vluchtmisdrijf met de omstandigheid dat het ongeval 
voor een ander slagen, verwondingen of de dood tot gevolg heeft gehad, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en 
met een geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen 
alleen en met het verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig 
voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaren 
of voorgoed, waarbij het herstel van het recht tot sturen afhankelijk 
is van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen 
en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid, 
Wegverkeerswet.

Door aan de eiser voor de telastlegging C een geldboete van 400 euro 
op te leggen evenals een verval van het recht tot het besturen van 
alle motorvoertuigen voor een periode van drie maanden, waarbij het 
herstel van het recht tot sturen afhankelijk wordt gemaakt van het 
slagen in een theoretisch en praktisch examen en een psychologisch 
onderzoek, spreken de appelrechters geen straf of maatregel uit die 
de wet aan hun vrije beoordeling overlaat, zodat op hen niet de door 
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artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde 
bijzondere motiveringsverplichting rust.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
12. De eiser heeft in zijn appelconclusie gevorderd dat de rechter, zo 

hij een verval van het recht tot sturen zou opleggen, overeenkomstig 
artikel 38, § 2bis, Wegverkeerswet zou bevelen dat dit verval enkel zou 
worden uitgevoerd in het weekend of op feestdagen.

Met geen van de redenen die het bestreden vonnis bevat, beantwoordt 
het dit verzoek.

In zoverre is het middel gegrond.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eisers verzoek tot 

toepassing van artikel 38, § 2bis Wegverkeerswet niet inwilligt.
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 vijf zesden van de kosten.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Mechelen, rechtszitting houdend in hoger beroep.

10 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — 
Advocaat : de heer Yurt (bij de balie te Brussel).

N° 675
2o kamer — 11 december 2013

(P.13.1081.F)

1o cassaTIe. — aLgemeeN. opDrachT eN BesTaaNsreDeN VaN 
heT hoF. aarD VaN heT cassaTIegeDINg. — cassaTIeBeroep. — 
sTraFzakeN. — BehaNDeLINg Ter zITTINg. — eIser VerkLaarT De TaaL VaN 
De rechTspLegINg NIeT Te keNNeN. — BIjsTaND VaN eeN ToLk.

2o TaaLgeBrUIk. — gerechTszakeN (weT 15 jUNI 1935). — IN cassaTIe. 
— sTraFzakeN. — BehaNDeLINg Ter zITTINg. — eIser VerkLaarT De TaaL VaN 
De rechTspLegINg NIeT Te keNNeN. — BIjsTaND VaN eeN ToLk.

3o BeVoegDheID eN aaNLeg. — sTraFzakeN. — BeVoegDheID. — 
BeVoegDheIDsregeL. — regeL VaN opeNBare orDe. — geVoLg.
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4o BewIjs. — sTraFzakeN. — aLLerLeI. — VIDeoBeeLDeN. — VIDeo opge-
NomeN Door eeN NIeT-geïDeNTIFIceerDe amaTeUr. — BewIjsmIDDeL VereNIg-
Baar meT heT rechT VaN VerDeDIgINg.

5o rechT VaN VerDeDIgINg. — sTraFzakeN. — BewIjs. — VIDeo-
BeeLDeN. — VIDeo opgeNomeN Door eeN NIeT-geïDeNTIFIceerDe amaTeUr. — 
BewIjsmIDDeL VereNIgBaar meT heT rechT VaN VerDeDIgINg.

1o en 2o Uit de artikelen 420ter van het Wetboek van Strafvordering en 1107 
van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat wanneer het Hof uitspraak doet 
over het cassatieberoep, de partijen op de rechtszitting alleen worden 
gehoord over de rechtsvragen die in de middelen zijn aangevoerd of de 
middelen van niet-ontvankelijkheid die tegen het cassatieberoep of het 
middel werden opgeworpen ; geen wettelijke bepaling of algemeen rechts-
beginsel leggen de vertaling op door een tolk van hetgeen op die rechtszit-
ting wordt gezegd, wanneer de eiser die verschijnt, bijgestaan door een 
advocaat, verklaart dat hij de taal van de rechtspleging niet kent.

3o Aangezien de regels van de bevoegdheid in strafzaken van openbare 
orde zijn, dient de rechter, ook ambtshalve, op de toepassing ervan toe te 
zien  (1).

4o en 5o Uit het enkele feit dat videobeelden die kunnen bijdragen tot het 
bewijs van de telastgelegde feiten door een niet-geïdentificeerde amateur 
zijn opgenomen naar aanleiding van een openbare betoging, kan niet 
worden afgeleid dat dit bewijsmiddel onverenigbaar is met het recht van 
verdediging  (2).

(D. T. z. e.a.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 13 mei 2013. 

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

Op de rechtszitting van 27 november 2013 heeft raadsheer Benoît 
Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien 
Vandermeersch geconcludeerd.

Op 10 december 2013 heeft de eiser een antwoordnota neergelegd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

A. Verzoek om uitstel en bijstand van een tolk

Uit de artikelen 420ter Wetboek van Strafvordering en 1107 Gerechte-
lijk Wetboek volgt dat wanneer het Hof uitspraak doet over het cassa-
tieberoep, de partijen op de rechtszitting alleen worden gehoord over 

  (1) Cass. 2 november 1994, AR P.94.0143.F, AC 1994, nr. 466.
  (2) Zie Cass. 5 oktober 2010, AR P.10.0703.N, AC 2010, nr. 576.

ARREST-2013-12.indb   2729 09/09/14   17:28



2730 ARRESTEN VAN CASSATIE 11.12.13 - N° 675

de rechtsvragen die in de middelen zijn aangevoerd of over de middelen 
van niet-ontvankelijkheid die tegen het cassatieberoep of het middel 
zijn opgeworpen. Geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel 
leggen de vertaling op door een tolk van hetgeen op die rechtszitting 
wordt gezegd, wanneer de eiser die met de bijstand van een advocaat 
verschijnt, verklaart dat hij de taal van de rechtspleging niet kent.

In dat geval wordt het recht van verdediging van de eiser in cassatie 
immers geregeld door de mogelijkheid die hem wordt geboden door het 
derde lid van het voormelde artikel 1107, namelijk te verzoeken dat 
de zaak wordt verdaagd teneinde mondeling dan wel met een nota die 
binnen de door het Hof bepaalde termijn moet worden neergelegd, te 
antwoorden op de conclusie van het openbaar ministerie.

De eiser heeft op 10 december 2013 op de griffie van het Hof een nota 
neergelegd als antwoord op de conclusie die op de rechtszitting van 
27 november 2013 over elk van zijn middelen is genomen.

Op de rechtszitting van 11 december 2013 heeft zijn advocaat daar-
over het woord genomen.

Er is bijgevolg geen grond om het nieuwe verzoek tot uitstel in te 
willigen. 

B. Cassatieberoep

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

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van 
verdediging. De eiser verwijt het arrest dat dit het beroepen vonnis 
nietig verklaart op de niet aan tegenspraak onderworpen grond dat de 
rechtbank ratione materiae niet bevoegd is om van de strafvordering 
kennis te nemen.

Aangezien de regels van de bevoegdheid in strafzaken van openbare 
orde zijn, dient de rechter, ook ambtshalve, op de toepassing ervan toe 
te zien.

Het middel faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde middel

Eerste onderdeel

Het middel voert aan dat het arrest, door zich te baseren op video-
beelden van ongekende oorsprong waarvan de betrouwbaarheid niet 
kon worden nagegaan, artikel 71 Wetboek van Strafvordering schendt 
en het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van 
verdediging miskent.

Het voormelde artikel 71 heeft betrekking op het verhoor van 
getuigen en houdt geen verband met het onderzoek door de rechter van 
een overtuigingsstuk.
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Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt 
de feitenrechter op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de gege-
vens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij 
tegenspraak hebben kunnen voeren.

Uit het feit alleen dat videobeelden die kunnen bijdragen tot het 
bewijs van de ten laste gelegde feiten, door een niet-geïdentificeerde 
amateur zijn opgenomen naar aanleiding van een openbare betoging, 
kan niet worden afgeleid dat dit bewijsmiddel onverenigbaar is met het 
recht van verdediging.

Zoals als antwoord op het derde middel is vermeld, heeft de eiser in 
hoger beroep geconcludeerd over de inhoud van de videofilm die op de 
rechtszitting van de rechtbank werd vertoond.

De appelrechters hebben geoordeeld dat het bekijken van de volle-
dige amateurvideo, die is opgenomen op het ogenblik dat de betogers 
de toiletten en afsluitingen afbreken, brokstukken gooien naar de 
politieagenten en een van hen de eerste verweerder kwetst, de vaststel-
ling mogelijk maakt dat de daaruitgehaalde foto’s het verloop van de 
feiten getrouw weergeven. Het arrest stelt ook vast dat de eiser, voor 
het hof van beroep, op vertoon van de foto’s heeft bekend dat hij degene 
was die zijn “broek heeft laten zakken” voor de ordestrijdkrachten en 
dat hij heeft toegegeven brokstukken in de richting van de politie-
agenten te hebben gegooid, zodat het niet uitmaakt dat de herkomst 
van de amateurvideo vaag blijft, temeer daar niets erop wijst dat die 
op onrechtmatige wijze werd verkregen.

Ten slotte oordeelt het arrest, tot staving van de politionele vaststel-
lingen en van de getuigenissen, dat het verband is aangetoond tussen 
de handeling van de eiser, die een projectiel werpt, en de oogkwetsuur 
van de eerste verweerder.

Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

Het middel kan niet worden aangetoond.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat hij buiten zijn medeweten werd gefilmd tijdens 
de relletjes na afloop van de voetbalmatch en dat het hof van beroep 
zijn beslissing bijgevolg niet mocht gronden op beelden die met misken-
ning van het recht op eerbiediging van het privéleven zijn verkregen.

Uit de rechtspleging blijkt niet dat dit verweer voor de appelrechters 
is aangevoerd en de eiser kan dat middel niet voor het eerst voor het 
Hof aanvoeren.

Het middel is niet ontvankelijk.

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.

11 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijklui-
dende conclusie : de her Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advo-
caat : mevr. Versie (bij de balie te Luik).

N° 676

2o kamer — 11 december 2013
(P.13.1150.F, P.13.1151.F, P.13.1152.F en P.13.1153.F)

1o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
aLgemeeN. — arresT hoF meNseNrechTeN. — scheNDINg VaN heT VerDrag. 
— heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — oNTVaNkeLIjkheID. — eIser Veroor-
DeeLD IN eersTe aaNLeg heeFT geeN rechTsmIDDeLeN INgesTeLD. — geVoLg.

2o heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — arresT eUropees hoF Voor 
De rechTeN VaN De meNs. — scheNDINg VaN heT VerDrag. — Verzoek ToT 
heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — oNTVaNkeLIjkheID. — eIser Veroor-
DeeLD IN eersTe aaNLeg heeFT geeN rechTsmIDDeLeN INgesTeLD. — geVoLg.

3o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
aLgemeeN. — arresT hoF meNseNrechTeN. — scheNDINg VaN heT VerDrag. 
— heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — oNTVaNkeLIjkheID. — eIser hoF 
meNseNrechTeN. — aNDere VeroorDeeLDe persooN. — VeroorDeeLD wegeNs 
heTzeLFDe FeIT eN op groND VaN DezeLFDe BewIjsmIDDeLeN.

4o heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — arresT eUropees hoF Voor 
De rechTeN VaN De meNs. — scheNDINg VaN heT VerDrag. — Verzoek ToT 
heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — oNTVaNkeLIjkheID. — eIser Voor heT 
hoF meNseNrechTeN. — aNDere VeroorDeeLDe persooN. — VeroorDeeLD 
wegeNs heTzeLFDe FeIT eN op groND VaN DezeLFDe BewIjsmIDDeLeN.

5o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
aLgemeeN. — arresT hoF meNseNrechTeN. — scheNDINg VaN heT VerDrag. 
— heropeNINg VaN De rechTspLegINg op De sTraFVorDerINg. — VoorwaarDeN.

6o heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — arresT eUropees hoF Voor 
De rechTeN VaN De meNs. — scheNDINg VaN heT VerDrag. — heropeNINg VaN 
De rechTspLegINg op De sTraFVorDerINg. — VoorwaarDeN.

7o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
aLgemeeN. — arresT hoF meNseNrechTeN. — scheNDINg VaN heT VerDrag. — 
heropeNINg VaN De rechTspLegINg op De sTraFVorDerINg. — VoorwaarDeN. — 
zeer erNsTIge NaDeLIge geVoLgeN DIe sLechTs Door eeN heropeNINg kUNNeN 
worDeN hersTeLD. — BegrIp.

8o heropeNINg VaN De rechTspLegINg. — arresT eUropees hoF Voor 
De rechTeN VaN De meNs. — scheNDINg VaN heT VerDrag. — heropeNINg VaN 
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De rechTspLegINg op De sTraFVorDerINg. — VoorwaarDeN. — zeer erNsTIge 
NaDeLIge geVoLgeN DIe sLechTs Door eeN heropeNINg kUNNeN worDeN 
hersTeLD. — BegrIp.

9o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
ARTIKEL 3. — ARTIKEL 6. — reëeL geVaar DaT De VerkLarINgeN zIjN 
VerkregeN meT BehaNDeLINgeN IN sTrIjD meT arTIkeL 3. — oNDerzoek. — 
VerpLIchTINg VaN De FeITeNrechTer. — omVaNg.

10o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — reëeL geVaar DaT De VerkLarINgeN zIjN 
VerkregeN meT BehaNDeLINgeN IN sTrIjD meT arTIkeL 3. — oNDerzoek. — 
VerpLIchTINg VaN De FeITeNrechTer. — omVaNg.

11o BewIjs. — sTraFzakeN. — GETUIGEN. — arTIkeL 3 VerDrag rechTeN 
VaN De meNs. — reëeL geVaar DaT De VerkLarINgeN zIjN VerkregeN meT 
BehaNDeLINgeN IN sTrIjD meT arTIkeL 3. — oNDerzoek. — VerpLIchTINg VaN 
De FeITeNrechTer. — omVaNg.

1o en 2o Uit artikel 442sexies van het Wetboek van Strafvordering en de 
parlementaire voorbereiding van artikel 442quinquies van datzelfde 
wetboek volgt dat de aanvraag van een veroordeelde tot heropening van 
de rechtspleging niet-ontvankelijk moet worden verklaard wanneer hij 
geen rechtsmiddel heeft ingesteld tegen het veroordelend vonnis waarvan 
hij de vernietiging vordert na eerst in die beslissing te hebben berust  (1).

3o en 4o Wanneer bij een definitief arrest van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Verdrag is geschonden, kunnen 
de verzoeker en de andere wegens hetzelfde feit en op grond van dezelfde 
bewijsmiddelen veroordeelde personen, ingevolge de artikelen 442bis en 
442ter, 1o, van het Wetboek van Strafvordering, de heropening vragen van 
de rechtspleging die geleid heeft tot hun veroordeling op de tegen hen 
ingestelde strafvordering in de voor dat Hof gebrachte zaak  (2).

5o en 6o Wanneer uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de vastge-
stelde schending het gevolg is van procedurefouten of -tekortkomingen 
die dermate ernstig zijn dat er ernstige twijfel bestaat over de uitkomst 
van de bestreden rechtspleging, beveelt het Hof van Cassatie, ingevolge 
artikel 442quinquies, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
de heropening van de rechtspleging, voor zover de veroordeelde partij 
zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden, die slechts door een 
heropening kunnen worden hersteld  (3).

7o en 8o Het feit dat het veroordelend arrest voor de eiser tot gevolg had dat 
zijn gevangenisstraf, geldboete en ontzetting van rechten definitief zijn 
geworden en op zijn strafregister zijn ingeschreven, wat een hinderpaal 
vormt bij het zoeken naar werk met gevolgen voor o.m. zijn reputatie, 
maakt zeer ernstige actuele gevolgen uit die de heropening van de rechts-
pleging verantwoorden  (4).(Art. 442quinquies, eerste lid, Sv.)

  (1) Zie concl. OM in de zaak van L. (AR P.13.1151.F).
  (2) Zie concl. OM in de zaak van B. (AR P.13.1152.F).
  (3) Zie concl. OM in de zaak van E. (AR P.13.1150.F).
  (4) Id.
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9o, 10 en 11o Aangezien het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bij 
arrest van 25 september 2012 heeft beslist dat de door de verzoeker aange-
voerde verslagen van mensenrechtenorganisaties aantoonden dat er “een 
reëel gevaar” bestond dat de verklaringen van in Marokko verhoorde 
personen, na de aanslagen te Casablanca van 16 mei 2003, zijn verkregen 
met behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, hebben de appelrechters daaruit niet kunnen afleiden, tenzij 
met schending van artikel 6 van het Verdrag, dat de eisers geen enkel 
feitelijk gegeven aanvoerden tot staving van hun verweer betreffende de 
regelmatigheid van de rechtspleging met betrekking tot die verklaringen 
en hebben ze die verklaringen niet als bewijsmiddelen in aanmerking 
kunnen nemen zonder zich eerst ervan te hebben vergewist dat ze, in het 
licht van de gegevens eigen aan de zaak, niet aldus waren verkregen  (1).

(e. e.a.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Bij verzoekschriften die op 26 juni 2013 op de griffie zijn neergelegd, 
ondertekend door een advocaat die sedert meer dan tien jaar bij de 
balie is ingeschreven en waarvan eensluidend verklaarde afschriften 
aan dit arrest zijn gehecht, verzoeken de eisers de rechtsplegingen te 
heropenen die, voor de eerste drie eisers, geleid hebben tot het arrest 
van het Hof van 27 juni 2007 en, voor de laatste eiser, tot het vonnis van 
de correctionele rechtbank te Brussel van 16 februari 2006.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 29 november 2013 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 11 december 2013 heeft raadsheer Gustave 
Steffens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-gene-
raal geconcludeerd

Meester Christophe Marchand heeft voor de vierde verweerder een 
nota van antwoord neergelegd.

II. FeITeN

Bij het voormelde vonnis werd de vierde eiser op tegenspraak veroor-
deeld tot zes jaar gevangenisstraf en een geldboete en tot ontzetting 
van rechten wegens met name deelneming als leidende persoon aan de 
activiteit van een terroristische groep.

De eiser heeft tegen dat vonnis geen hoger beroep ingesteld.
Bij arrest van 19 januari 2007 heeft het hof van beroep te Brussel 

uitspraak gedaan over de hogere beroepen van het openbaar ministerie 
en de eerste drie eisers tegen het voormelde vonnis en heeft hun veroor-
deling tot een gevangenisstraf met een geldboete en tot ontzetting uit 
rechten wegens met name deelneming aan de voormelde telastlegging 
bevestigd.

  (1) Zie concl. OM in de zaak van E. (AR P.13.1150.F).
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Het cassatieberoep dat de eerste drie eisers tegen dat arrest hebben 
ingesteld werd op 27 juni 2007 door het Hof verworpen.

Bij arrest van 25 september 2012 heeft het Europees Hof voor de 
rechten van de Mens (hierna Hof Mensenrechten) beslist dat, in het 
kader van het dossier van de eisers, artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden (hierna Verdrag) werd geschonden.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Er is grond om die aanvragen, die gegrond zijn op hetzelfde voor-
melde arrest van 25 september 2012, te voegen.

A. Aanvraag tot heropening van de rechtspleging van de vierde eiser

Uit artikel 442sexies Wetboek van Strafvordering en de parlementaire 
voorbereiding van artikel 442quinquies van datzelfde wetboek volgt 
dat de aanvraag van een veroordeelde tot heropening van de rechtsple-
ging niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat hij geen rechts-
middel heeft ingesteld tegen het veroordelend vonnis waarvan hij de 
vernietiging vordert na eerst in die beslissing te hebben berust.

Er is geen grond om de voorgestelde prejudiciële vraag te stellen 
omdat ze betrekking heeft op juridische toestanden die niet vergelijk-
baar zijn. De persoon die in eerste aanleg is veroordeeld die geen hoger 
beroep heeft ingesteld tegen zijn veroordeling omdat hij erin berust, 
bevindt zich niet in hetzelfde geval als de veroordeelde die de rechts-
middelen heeft ingesteld die bij wet zijn bepaald.

B. De aanvragen tot heropening van de rechtspleging van de eerste 
drie eisers

Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1o, Wetboek van Strafvorde-
ring kan de veroordeelde, wanneer bij een definitief arrest van het 
Europees Hof is vastgesteld dat het Verdrag is geschonden, de herope-
ning vragen van de rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling 
op de tegen hem ingestelde strafvordering in de zaak die bij het voor-
melde Hof is aangebracht.

Wanneer uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de vastgestelde 
schending het gevolg is van procedurefouten of -tekortkomingen die 
dermate ernstig zijn dat er ernstige twijfel bestaat over de uitkomst 
van de bestreden rechtspleging, beveelt het Hof van Cassatie, inge-
volge artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, de 
heropening van de rechtspleging, voor zover de veroordeelde partij 
zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die slechts door een 
heropening kunnen worden hersteld.

Het voormelde arrest van het Europees Hof van 25 september 2012, 
dat definitief is geworden op 18 maart 2013, met andere woorden 
minder dan zes maanden vóór het indienen van het verzoekschrift, 
heeft beslist dat de door de eisers aangevoerde verslagen van mensen-
rechtenorganisaties aantoonden dat er “een reëel gevaar” bestond dat 
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de verklaringen van in Marokko verhoorde personen, na de aanslagen 
te Casablanca van 16 mei 2003, zijn verkregen door middel van behan-
delingen die in strijd zijn met artikel 3 van het Verdrag. Het Europees 
Hof stelt vast dat het hof van beroep geweigerd heeft dat bewijsmate-
riaal te weren, zonder zich eerst ervan te vergewissen of die verkla-
ringen, in het licht van de gegevens eigen aan de zaak, niet aldus 
waren verkregen. Het leidt daaruit een schending af van artikel 6 van 
het Verdrag.

Het arrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2007 heeft daaren-
tegen beslist dat het bestreden arrest niet kon worden vernietigd, in 
zoverre het alleen vaststelde dat de gegevens ontbraken die geloof-
waardigheid konden verlenen aan de conclusie van de eerste eiser, dan 
wel redelijkerwijs toe te laten daaruit de gevolgtrekking te maken die 
laatstgenoemde afleidde uit de behandeling die de voormelde personen 
te wachten stond, wat betreft zijn recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak.

Die beslissing, die betrekking heeft op beklaagden wier veroorde-
ling door het hof van beroep op dezelfde bewijsmiddelen is gegrond, is 
onverenigbaar met de beslissing van het Europees Hof.

De door het Europees Hof vastgestelde schending is het gevolg van 
procedurefouten of -tekortkomingen die dermate ernstig zijn dat er 
ernstige twijfel bestaat over de uitkomst van de bestreden rechtsple-
ging.

De eisers voeren overigens aan dat het arrest tot gevolg had dat hun 
gevangenisstraf, geldboete en ontzetting van rechten definitief zijn 
geworden en op hun strafregister zijn ingeschreven, wat een hinder-
paal vormt bij het zoeken naar werk met onder meer gevolgen voor hun 
reputatie.

Uit de aanvragen blijkt dus dat de veroordeelde partijen zeer ernstige 
nadelige gevolgen blijven ondervinden die slechts door een heropening 
kunnen worden hersteld.

Aangezien de twee in artikel 442quinquies, eerste lid, bedoelde voor-
waarden verenigd zijn, is er grond om de rechtspleging te heropenen 
voor de eerste drie eisers.

C. Het cassatieberoep van de eerste, tweede en derde eiser tegen het 
arrest van het hof van beroep te Brussel van 19 januari 2007

Ambtshalve middel : schending van artikel 6 EVRM

De appelrechters hebben geoordeeld dat de neergelegde verslagen van 
mensenrechtenorganisaties geen enkel feitelijk gegeven aanvoerden 
dat redelijke twijfel doet rijzen over de mogelijkheid dat de in het 
buitenland opgesloten personen, wier verklaringen zich in het dossier 
bevinden, het slachtoffer zijn geworden van politiepraktijken die 
artikel 3 van het Verdrag schenden.

Aangezien uit het bestreden arrest blijkt dat, enerzijds, die 
 verklaringen afkomstig waren van verdachten die in Marokko zijn 
ondervraagd na de aanslagen te Casablanca van 16 mei 2003 en dat, 
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anderzijds, uit het arrest van het Europees Hof van 25 september 
2012 blijkt dat er een reëel gevaar bestaat dat die verklaringen zijn 
verkregen door middel van behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 
van het Verdrag, hebben de appelrechters daaruit niet kunnen afleiden, 
tenzij met schending van artikel 6 van het Verdrag, dat de eisers geen 
enkel feitelijk gegeven aanvoerden tot staving van hun verweer betref-
fende de regelmatigheid van de rechtspleging met betrekking tot die 
verklaringen en hebben ze die verklaringen niet als bewijsmiddelen in 
aanmerking kunnen nemen zonder zich eerst ervan te hebben verge-
wist of ze, in het licht van de gegevens eigen aan de zaak, niet aldus 
waren verkregen.

De beslissing is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
De middelen van de eerste twee eisers, die niet tot cassatie zonder 

verwijzing kunnen leiden, behoeven geen nader onderzoek.

D. Verzoek tot bekendmaking van onderhavig arrest, op grond van 
artikel 442septies Wetboek van Strafvordering

Aangezien er vernietigd wordt met verwijzing, zijn de voorwaarden 
voor de toepassing van die bepaling niet verenigd.

Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaken P.13.1150.F tot P.13.1153.F worden gevoegd.
Verklaart de aanvraag van de vierde eiser niet ontvankelijk en 

veroordeelt hem tot de kosten van die aanvraag.
Beveelt de heropening van de rechtspleging met betrekking tot de 

eerste drie eisers.
Trekt het arrest in dat het Hof op 27 juni 2007 onder het nummer 

P.07.0333.F heeft gewezen, in zoverre het uitspraak doet over de cassa-
tieberoepen van de eerste drie eisers tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 19 januari 2007.

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

Vernietigt het arrest dat het voormelde hof van beroep op 19 januari 
2007 in de zaak van die eisers heeft gewezen.

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

Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

11 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Marchand (bij de balie te Brussel).
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N° 677

2o kamer — 11 december 2013
(P.13.1300.F)

1o BewIjs. — sTraFzakeN. — geschrIFTeN. — BewIjswaarDe. — wegVer-
keer. — proces-VerBaaL LeVerT BewIjs op ToT BewIjs VaN heT TegeNDeeL. 
— BIjzoNDere BewIjswaarDe. — VoorwaarDe. — woorDeNwIsseLINg TUsseN 
De BekLaagDe eN De VerBaLIsaNT. — VerweermIDDeL VoerT heT geBrek 
aaN oBjecTIVITeIT VaN De VerBaLIsaNT aaN. — VerpLIchTINg hIerop Te 
aNTwoorDeN.

2o wegVerkeer. — wegVerkeersweT. — weTsBepaLINgeN. — 
arTIkeL 62. — arTIkeL 62.1. — proces-VerBaaL LeVerT BewIjs op ToT 
BewIjs VaN heT TegeNDeeL. — BIjzoNDere BewIjswaarDe. — woorDeNwIsse-
LINg TUsseN De BekLaagDe eN De VerBaLIsaNT. — VerweermIDDeL VoerT heT 
geBrek aaN oBjecTIVITeIT VaN De VerBaLIsaNT aaN. — VerpLIchTINg hIerop 
Te aNTwoorDeN.

1o en 2o Wanneer een beklaagde de bijzondere bewijswaarde van het 
proces-verbaal van vaststelling van de hem ten laste gelegde verkeers-
overtredingen betwist, wegens een woordenwisseling tussen hem en de 
verbalisant, met name de commissaris van politie, en daaruit afleidt 
dat laatstgenoemde niet objectief is, antwoordt het vonnis niet op dat 
verweer door alleen maar te oordelen dat de vaststellingen van de politie 
bewijskracht hebben  (1). (Art. 62, Wegverkeerswet)

(a.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brussel van 19 juni 2013.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 2 december 2013 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 11 december 2013 heeft raadsheer Françoise 
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149 
Grondwet alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdediging.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 677.
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De eiser heeft voor de correctionele rechtbank een conclusie neer-
gelegd waarin hij de bijzondere bewijswaarde betwist van het proces-
verbaal van vaststelling van de hem ten laste gelegde verkeersover-
tredingen, om reden van een woordenwisseling tussen hem en de 
verbalisant, politiecommissaris, waaruit hij afleidt dat laatstge-
noemde niet objectief is.

Het vonnis, dat alleen oordeelt dat de vaststellingen van de politie 
bewijskracht hebben, antwoordt niet op dat verweer.

De beslissing is bijgevolg niet regelmatig gemotiveerd.
In zoverre is het middel gegrond.
Het tweede middel, dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, 

behoeft geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de 

strafvordering tegen de eiser.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten van het cassatieberoep ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zitting 

houdende in hoger beroep.

11 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Lieken-
dael (bij de balie te Brussel).

N° 678

2o kamer — 11 december 2013
(P.13.1932.F)

1o VoorLopIge hechTeNIs. — BeVeL ToT aaNhoUDINg. — oNDer-
VragINg VooraF Door De oNDerzoeksrechTer. — BIjsTaND VaN De aDVocaaT. 
— geeN aDVocaaT BeschIkBaar. — oVermachT. — aFsTaND VaN heT rechT op 
BIjsTaND Door eeN aDVocaaT. — geVoLg.

2o aDVocaaT. — sTraFzakeN. — VoorLopIge hechTeNIs. — BeVeL ToT aaNhoU-
DINg. — oNDerVragINg VooraF Door De oNDerzoeksrechTer. — BIjsTaND VaN 
De aDVocaaT. — geeN aDVocaaT BeschIkBaar. — oVermachT. — aFsTaND VaN 
heT rechT op BIjsTaND Door eeN aDVocaaT. — geVoLg.

1o en 2o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling erop wijst dat de 
inverdenkinggestelde, nadat de onderzoeksrechter heeft vastgesteld dat 
er geen advocaat beschikbaar is om hem tijdens zijn verhoor bij te staan, 
de verklaringen heeft bevestigd die hij bij de politie heeft afgelegd waar 
hij afstand had gedaan van zijn recht op bijstand van een advocaat en, 
na eerst over zijn zwijgrecht te zijn geïnformeerd, aanvaard heeft te 
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antwoorden op de vragen van de onderzoeksrechter, betekenen die over-
wegingen dat de onderzoeksrechter voor een geval van overmacht stond 
en de inverdenkinggestelde vrijwillig en op overwogen wijze aan zijn 
recht heeft verzaakt om door een advocaat te worden bijgestaan, zodat 
diens verklaringen afgelegd zonder advocaat, in aanmerking konden 
worden genomen  (1).

(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 26 november 2013. 

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

De drie middelen samen

De eiser voert aan dat de appelrechters hem in vrijheid hadden 
moeten stellen vermits de onderzoeksrechter “geen enkel initiatief 
heeft genomen om contact op te nemen met de door hem aangestelde 
raadsman” voordat hij werd verhoord.

Hij voert aan dat ze bij hun beoordeling van de aanwijzingen van 
schuld niet naar dat verhoor mochten verwijzen.

Hij verwijt de appelrechters ten slotte dat ze zijn verweer niet hebben 
onderzocht dat stelt dat “de raadsman van de [eiser] nooit kennis werd 
gegeven van zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat, zodat hij 
niet kon worden bijgestaan door de advocaat van zijn keuze of zelfs 
gewoon worden bijgestaan”.

Uit de bijlage bij het proces-verbaal van verhoor door de onderzoeks-
rechter blijkt dat de door de eiser gekozen advocaat niet aanwezig zou 
zijn bij het verhoor waarin tijdens de verzekerde bewaring is voorzien.

Verder in die bijlage wordt melding gemaakt van de opeenvolgende 
mislukte pogingen om de eiser te doen bijstaan door een advocaat.

Het eigenlijke proces-verbaal wijst erop dat contact werd opgenomen 
met de permanentie van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies, 
die geen advocaat heeft aangewezen, en dat de onderzoeksrechter in 
de onmogelijkheid verkeerde om de eiser een vertrouwelijk overleg 
toe te staan en om tijdens het verhoor te worden bijgestaan door een 
a dvocaat.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 678.
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Die akte vermeldt ook dat de eiser, nadat de onderzoeksrechter 
hem aan zijn zwijgrecht had herinnerd en aan zijn recht om zichzelf 
niet te beschuldigen, heeft beslist op de vragen van de magistraat te 
antwoorden.

Het arrest, dat eraan herinnert dat de eiser de verklaringen heeft 
bevestigd die hij bij de politie heeft afgelegd, waar hij afstand heeft 
gedaan van zijn recht op bijstand door een advocaat, en aanvaard heeft 
te antwoorden op de vragen van de onderzoeksrechter, na eerst over 
zijn zwijgrecht te zijn geïnformeerd, beslist dat uit die omstandig-
heden niet kan worden afgeleid dat de eiser nu al zijn recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak zou zijn ontzegd of dat zijn verhoor 
door de onderzoeksrechter nietig zou zijn.

Met die overwegingen, die erop neerkomen dat de onderzoeksrechter 
voor een geval van overmacht stond en de eiser vrijwillig en op over-
wogen wijze afstand heeft gedaan van zijn recht om door een advo-
caat te worden bijgestaan, omkleden de appelrechters hun beslissing 
betreffende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding en het 
aannemen van de zonder advocaat afgelegde verklaringen, regelmatig 
met redenen en verantwoorden ze naar recht.

De middelen kunnen 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.

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

11 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Huet 
(bij de balie te Charleroi), de heer Bruno (bij de balie te Charleroi) en 
de heer Henrotte (bij de balie te Brussel).

N° 679

1o kamer — 12 december 2013
(C.12.0036.N)

1o gerechTskosTeN. — BUrgerLIjke zakeN. — proceDUre Voor De 
FeITeNrechTer. — sTeDeNBoUwkUNDIg INspecTeUr. — hersTeLVorDerINg. — 
aFwIjzINg. — geVoLg. — rechTspLegINgsVergoeDINg. 

2o sTeDeNBoUw. — hersTeL VaN pLaaTs IN De VorIge sTaaT. 
BeTaLINg VaN eeN meerwaarDe. — hersTeL VaN pLaaTs IN De VorIge 
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sTaaT. — sTeDeNBoUwkUNDIg INspecTeUr. — hersTeLVorDerINg. — aFwIj-
zINg. — geVoLg. — rechTspLegINgsVergoeDINg.

1o en 2o De rechter die de door de stedenbouwkundig inspecteur voor de 
burgerlijke rechter ingestelde herstelvordering afwijst als ongegrond, 
vermag de stedenbouwkundige inspecteur niet als in het ongelijk gestelde 
partij veroordelen tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding  (1). 
(Artt. 10 en 11 Grondwet ; Artt 1017, eerste lid, 1018, eerste lid, en 1022, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek ; Art. 6.1.43 Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening) 

(gewesTeLIjk sTeDeNBoUwkUNDIg INspecTeUr proVINcIe wesT-
VLaaNDereN T. V.) 

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 26 februari 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijst, 
tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambts-
halve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de 
overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Krachtens artikel 1018, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, omvatten de 
kosten : 6° de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022.

Krachtens artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals hier 
van toepassing, is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tege-
moetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het 
gelijk gestelde partij.

2. Bij arrest van 8 maart 2012 — zaak nr. 43/2012 — heeft het Grond-
wettelijk Hof gezegd voor recht : “Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, schendt 
de artikelen 10 en 11 Grondwet in zoverre een rechtsplegingsvergoe-
ding ten laste van het Vlaamse Gewest kan worden gelegd wanneer de 
stedenbouwkundig inspecteur in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op 
grond van artikel 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
voor de burgerlijke rechtbank ingestelde herstelvordering”.

  (1) Zie GwH. 8 maart 2012, nr. 43/2012.
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3. De appelrechters wijzen de door de eiser als stedenbouwkundig 
inspecteur voor de burgerlijke rechter ingestelde herstelvordering af 
als ongegrond.

4. De appelrechters die vervolgens de eiser als in het ongelijk gestelde 
partij veroordelen tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de rechts-

plegingsvergoeding in hoger beroep.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

12 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 680

1o kamer — 12 december 2013
(C.12.0138.N)

1o mILIeUrechT. — opperVLakTewaTereNweT. — waTerVeroNTreINIgINg. — 
heFFINg. — geDwoNgeN INVorDerINg. — DwaNgBeVeL. 

2o BeLasTINg. — opperVLakTewaTereNweT. — waTerVeroNTreINIgINg. — 
heFFINg. — geDwoNgeN INVorDerINg. — DwaNgBeVeL. 

3o mILIeUrechT. — opperVLakTewaTereNweT. — waTerVeroNTreINIgINg. — 
heFFINg. — geDwoNgeN INVorDerINg. — VerzeTsproceDUre. — geVoLg. 

4o BeLasTINg. — opperVLakTewaTereNweT. — waTerVeroNTreINIgINg. — 
heFFINg. — geDwoNgeN INVorDerINg. — VerzeTsproceDUre. — geVoLg. 

5o BeLasTINg. — FIscaaL rechT. — ToepasseLIjke regeLs. — gemeeN 
rechT. 

6o mILIeUrechT. — opperVLakTewaTereNweT. — waTerVeroNTreINIgINg. — 
opperVLakTewaTereNheFFINg. — VerjarINg. — schorsINg. — ToepasseLIjke 
regeLs. 

7o BeLasTINg. — opperVLakTewaTereNweT. — waTerVeroNTreINIgINg. — 
opperVLakTewaTereNheFFINg. — VerjarINg. — schorsINg. — ToepasseLIjke 
regeLs.

8o VerjarINg. — BeLasTINgzakeN. — schorsINg. — ToepasseLIjke 
regeLs. — opperVLakTewaTereNheFFINg. 
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1o en 2o Wanneer de heffing op de waterverontreiniging voor het jaar 
1991 niet vrijwillig wordt voldaan, moet door de met de invordering 
belaste ambtenaar een dwangbevel worden uitgevaardigd teneinde tot 
de gedwongen invordering te kunnen overgaan  (1). (Art. 35terdecies, § 4, 
eerste, tweede en derde lid, § 5, eerste lid, en § 6, Oppervlaktewate-
renwet) 

3o en 4o De met de invordering van de heffing op de waterverontreiniging 
belaste ambtenaar kan tijdens de duur van de verzetsprocedure niet over-
gaan tot invordering van de belastingschuld en tot gedwongen uitvoe-
ring (2). (Artt. 35terdecies, § 2, eerste en tweede lid, § 5, eerste lid, en 
§ 6, Oppervlaktewaterenwet ; art. 2251 BW) 

5o De regels van het gemeen recht zijn toepasselijk op het fiscaal recht, 
voor zover de fiscale wet er niet anders over beschikt (3). 

6o, 7o en 8o De regels met betrekking tot de verjaring van de oppervlakte-
waterenheffing wijken niet af van de gemeenrechtelijke regels inzake de 
schorsing van de verjaring, zodat artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek 
van toepassing is inzake de verjaring van de oppervlaktewaterenhef-
fing (4). (Art. 35terdecies, § 2, eerste en tweede lid, Oppervlaktewate-
renwet ; Art. 2251 BW) 

(Begro FrozeN FooDs N.V. T. Vmm) 

Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal :

heT eNIg cassaTIemIDDeL

1. Eiseres is met verweerster in een geschil gewikkeld betreffende 
de afvalwaterheffing bij toepassing van de wet van 26 maart 1971 op 
de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging 
(hierna te noemen “Oppervlaktewaterenwet”), en dit voor wat betreft 
het aanslagjaar 1991, productiejaar 1990.

2. Het enig cassatiemiddel komt op tegen de beslissing dat de heffings-
schuld van eiseres in de heffing op de waterverontreiniging voor het 
heffingsjaar 1991, niet verjaard is, en dat het verzet van eiseres tegen 
het dwangbevel van 10 maart 1995 en het dwangbevel van 27 maart 2006, 
dan ook ongegrond is.

3. Het eerste onderdeel komt op tegen het oordeel van de appelrech-
ters dat verweerster, gedurende de ganse duur van de procedure van 
verzet tegen het dwangbevel van 10 maart 1995, ingevolge de schorsing 
van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel ingevolge dit verzet, niet 
kon overgaan tot uitvoering van de heffingsschuld.

Volgens dit eerste onderdeel kon verweerster wel overgaan tot uitvoe-
ring : de omstandigheid dat verweerster, ingevolge de schorsing van de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel door het verzet, niet tot tenuit-
voerlegging kon overgaan op grond van de door haarzelf gecreëerde 
titel, het dwangbevel, belette haar, volgens het onderdeel, niet om via 
de gemeenrechtelijke procedure van dagvaarding voor de  rechtbank 

  (1) tot (4) Zie concl. OM.
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van eerste aanleg, betaling te vorderen van de heffing (beweerde 
schending van artikelen 35terdecies, §§ 5 en 6 van de Oppervlaktewate-
renwet, in de versie vóór de wijziging door het decreet van 25 juni 1992 
houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, en 
van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek).

4. Het tweede onderdeel komt op tegen het oordeel van de appelrech-
ters dat de verjaring geschorst blijft tot definitief uitspraak gedaan is 
over het verzet tegen het dwangbevel.

Volgens het tweede onderdeel brengen de in de artikelen 1398 en 1401 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde regels van voorlopige tenuit-
voerlegging met zich dat de schorsing van de tenuitvoerlegging reeds 
kan beëindigd zijn wanneer het verzet tegen het dwangbevel onont-
vankelijk of ongegrond wordt verklaard, en de voorlopige tenuitvoer-
legging van dit vonnis wordt gevorderd (beweerde schending van de 
artikelen 1398 en 1401 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het tweede onderdeel voert eveneens aan dat het feit dat de met invor-
dering belaste ambtenaar zich, overeenkomstig artikel 35terdecies, 
§ 6, van de Oppervlaktewaterenwet, tot de rechter kan wenden om een 
provisie te bekomen op de met het bestreden dwangbevel ingevorderde 
bedragen, niet met zich brengt dat de met invordering belaste ambte-
naar, tijdens de volledige duur van de verzetsprocedure, niet meer zou 
kunnen uitvoeren (beweerde schending van artikel 35terdecies, § 5 en/of 
§ 6 van de Oppervlaktewaterenwet, in de versie vóór de wijziging door 
het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begelei-
ding van de begroting 1992).

5. Het derde onderdeel komt op tegen het oordeel van de appelrechters 
dat de verjaring geschorst is door het verzet tegen het dwangbevel.

Naar dit onderdeel bevat de Oppervlaktewaterenwet geen bepaling die 
de schorsing van de verjaring voorziet, en verwijst deze wet evenmin 
naar artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek (beweerde schending van 
artikelen 2251 van het Burgerlijk Wetboek en 35terdecies, § 2, van de 
Oppervlaktewaterenwet, in de versie vóór de wijziging door het decreet 
van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1992).

BesprekINg VaN heT eersTe oNDerDeeL

6. De te dezen toepasselijke geschillenregeling op de heffing op de 
oppervlaktewaterverontreiniging is vervat in artikel 35terdecies van 
de Oppervlaktewaterenwet, zoals van toepassing in de versie vóór 
de wijziging bij artikel 44 van het decreet van 25 juni 1992 houdende 
diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.

Krachtens artikel 35terdecies, § 4, eerste lid, van deze wet wordt, bij 
gebrek aan voldoening van de heffing, interesten, administratieve 
geldboete en toebehoren, door de met de invordering belaste ambte-
naar een dwangbevel uitgevaardigd. 

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling wordt dit dwangbevel 
geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de ambtenaar daartoe aange-
wezen door de Vlaamse Executieve. 
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Krachtens het derde lid van die wetsbepaling gebeurt de betekening 
van het dwangbevel bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij aangete-
kend schrijven. 

Krachtens artikel 35terdecies, § 5, eerste lid, Oppervlaktewaterenwet 
kan de heffingsplichtige binnen een termijn van 30 dagen na de bete-
kening van het dwangbevel bedoeld in § 4 bij gerechtsdeurwaardersex-
ploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van 
het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van eerste aanleg van het arron-
dissement, waar de standplaats van de ambtenaar die het dwangbevel 
heeft uitgevaardigd gevestigd is ; dit verzet schorst de tenuitvoerleg-
ging van het dwangbevel. 

Krachtens artikel 35terdecies, § 6, van de Oppervlaktewaterenwet 
kan de met de invordering belaste ambtenaar, vóór de definitieve 
beslechting van het geschil bedoeld in § 5 een procedure in kortgeding 
inleiden bij de voorzitter van de rechtbank waar dit geschil in eerste 
aanleg aanhangig wordt gemaakt, teneinde de heffingsplichtige te 
doen veroordelen tot betaling van een provisie op het bij dwangbevel 
gevorderde bedrag. 

7. Deze te dezen op de heffing 1991 toepasselijke heffingsregeling 
was duidelijk geïnspireerd door de regeling geldend voor de indirecte 
belastingen. De invorderings- en geschillenprocedure werd later, met 
ingang van het heffingsjaar 1992, grondig gewijzigd bij artikel 44 van 
het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begelei-
ding van de begroting 1992 en is sindsdien geïnspireerd door de invor-
derings- en geschillenregeling voorzien in het Wetboek Inkomstenbe-
lastingen. 

De analogie van de te dezen op de heffing 1991 toepasselijke invor-
derings- en geschillenprocedure met de regeling in het btw-wetboek, 
laat naar mijn mening aldus toe de bestaande rechtspraak van Uw Hof 
aangaande de btw-regeling te betrekken bij de beoordeling van de door 
het middel opgeworpen rechtsvragen. 

8. Wanneer de waterverontreinigingsheffing voor 1991 niet vrijwillig 
werd voldaan, diende verweerster, teneinde tot gedwongen uitvoering 
te kunnen overgaan, aldus een dwangbevel uit te vaardigen  (1). Dit 
dwangbevel vormt de uitvoerbare titel voor die heffing  (2), doch inge-
volge het verzet van eiseres was de tenuitvoerlegging van het dwang-
bevel wettelijk geschorst ingevolge het voorschrift van voormeld 
artikel 35terdecies, § 5, van de Oppervlaktewaterenwet.

9. Het onderdeel dat er geheel van uitgaat dat verweerster via de 
gemeenrechtelijke procedure van dagvaarding voor de rechtbank van 
eerste aanleg betaling kon vorderen van de heffing en dat er om die 
reden geen wettelijke onmogelijkheid in de zin van artikel 2251 van het 
Burgerlijk Wetboek voorhanden is, lijkt mij aldus naar recht te falen. 

  (1) Zie Cass. 9 maart 2006, AR C.04.0284.N, AC 2006, nr. 140. 
  (2) Zie Cass. 16 okt. 2008, AR C.06.0433.F, AC 2008, nr. 552, met concl. van Advocaat-

generaal A. henkes.
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BesprekINg VaN heT TweeDe oNDerDeeL

10. Inzake de verjaring van de heffingsvordering bepaalt 
artikel 35terdecies, § 2, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet dat 
de vordering tot voldoening van de heffing, van de intresten en van 
de administratieve geldboete verjaart door verloop van vijf jaar, te 
rekenen van de dag waarop zij is ontstaan.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling wordt de verjaring 
gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de arti-
kelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 

Krachtens voormeld artikel 35terdecies, § 5, eerste lid, van de Opper-
vlaktewaterenwet kan de heffingsplichtige binnen een termijn van 30 
dagen na de betekening van het dwangbevel bedoeld in § 4 bij gerechts-
deurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende 
dagvaarding van het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van eerste 
aanleg van het arrondissement, waar de standplaats van de ambtenaar 
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd gevestigd is ; dit verzet schorst 
de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. 

Krachtens voormeld artikel 35terdecies, § 6, van de Oppervlaktewate-
renwet kan de met de invordering belaste ambtenaar, vóór de defini-
tieve beslechting van het geschil bedoeld in § 5 een procedure in kort-
geding inleiden bij de voorzitter van de rechtbank waar dit geschil in 
eerste aanleg aanhangig wordt gemaakt, teneinde de heffingsplichtige 
te doen veroordelen tot betaling van een provisie op het bij dwangbevel 
gevorderde bedrag. 

Naar luid van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, in zijn te 
dezen toepasselijke versie, vormen een dagvaarding voor het gerecht, 
een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil 
beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting. 

Krachtens artikel 2251 Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring tegen 
alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet een uitzondering 
maakt. 

11. Uit de samenlezing van voormelde wetsbepalingen blijkt aldus 
dat enerzijds de met de invordering belaste ambtenaar enkel de beta-
ling van een provisie kan bekomen bij de kortgedingsrechter, zolang 
er geen definitieve uitspraak is over het al dan niet verschuldigd zijn 
van de heffing, en anderzijds dat de schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel geldt tijdens het hele geding, dit is tot op de dag 
van de uitspraak van het vonnis of arrest dat een einde maakt aan het 
geding en dat de schorsing van de tenuitvoerlegging impliceert dat de 
betaling van de heffing niet kan worden ingevorderd.

12. De door het tweede onderdeel aangevoerde regels van voorlopige 
tenuitvoerlegging, opgenomen in de artikelen 1398 en 1401 van het 
Gerechtelijk Wetboek, doen naar mijn mening geen afbreuk aan de 
wettelijke verhindering voor verweerster om betaling van haar vorde-
ring te verkrijgen, zoals vereist voor de toepassing van artikel 2251 
van het Burgerlijk Wetboek. 

De bij voormeld artikel 35terdecies, § 5, van de Oppervlaktewate-
renwet voorziene schorsing verhindert immers dat toepassing zou 
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kunnen worden gemaakt van die regels van voorlopige tenuitvoerleg-
ging. 

Ook het door eiseres aangevoerde voorschrift van artikel 35terde-
cies, § 6 van de Oppervlaktewaterenwet doet evenmin afbreuk aan de 
omstandigheid dat verweerster, ingevolge het verzet van eiseres tegen 
het dwangbevel, in de wettelijke onmogelijkheid was de schuldvorde-
ring te innen.

De in deze wetsbepaling voorziene mogelijkheid voor verweerster 
om zich tot de kortgedingrechter te wenden om een provisionele stor-
ting te bekomen van de bij het dwangbevel gevorderde sommen of een 
gedeelte ervan beoogt enkel te voorkomen dat het verzet louter als een 
maneuver zou worden aangewend om de betaling van de schuld uit te 
stellen.

Dergelijke veroordeling is immers louter provisioneel, doet geen 
uitspraak over de grond van de zaak en bindt de bodemrechter niet. Zij 
kan dus niet beschouwd worden als een definitieve uitvoering van het 
dwangbevel, en kan derhalve niet gekwalificeerd worden als een moge-
lijkheid om betaling van een vordering te bekomen die zou verhin-
deren dat toepassing wordt gemaakt van artikel 2251 van het Burger-
lijk Wetboek.

13. Het onderdeel dat er geheel van uitgaat dat de met invordering 
belaste ambtenaar ook tijdens de duur van de verzetsprocedure kan 
overgaan tot invordering van de heffing en tot gedwongen uitvoering, 
lijkt mij aldus naar recht te falen. 

BesprekINg VaN heT DerDe oNDerDeeL

14. De regels van het gemeen recht zijn toepasselijk op het fiscaal 
recht, voor zover de fiscale wet er niet anders over beschikt  (1). 

15. Artikel 35terdecies, § 2, tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet 
verwijst uitdrukkelijk naar de gemeenrechtelijke regels van de verja-
ring vervat in de artikelen 2244 “en volgende” van het Burgerlijk 
Wetboek.

Uw Hof besliste in zijn arrest van 15 december 2011 dat het dwang-
bevel dat ter kennis wordt gebracht van degene die men wil beletten de 
verjaring te verkrijgen, één van de wijzen is waarop de verjaring in de 
zin van artikel 2244 BW kan worden gestuit  (2).

Zoals hierboven uiteengezet blijkt uit dit artikel 2244 van het Burger-
lijk Wetboek dat de uitwerking van de stuiting doorwerkt tot de defini-
tieve beslechting van het geschil op het verzet tegen het dwangbevel. 

16. De regels met betrekking tot de verjaring van de oppervlaktewa-
terenheffing wijken aldus niet af van de gemeenrechtelijke regels, ook 
niet van die betreffende de schorsing en stuiting van de verjaring, zodat 
artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk blijft inzake de 
verjaring van die heffing. Dit artikel kan dan ook ingeroepen worden 

  (1) Cass. 9 juli 1931, Pas. 1931, 218.
  (2) Cass. 15 dec. 2011, AR F.10.0083.N, AC 2011, nr. 688, met concl. van Advocaat-gene-

raal D. Thijs. 
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ter verantwoording van het schorsend karakter van het verzet tegen 
het dwangbevel. 

De Oppervlaktewaterenwet bevat daarenboven geen enkel voor-
schrift waaruit zou blijken dat de toepassing van artikel 2251 van het 
Burgerlijk Wetboek zou uitgesloten zijn ; de woorden “artikelen 2244 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek” in artikel 35terdecies, § 2, tweede 
lid, van de Oppervlaktewaterenwet wijzen op het tegenovergestelde.

17. Het onderdeel dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting 
uitgaat, lijkt mij naar recht te falen.

coNcLUsIe : 

18. Verwerping. 

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 8 november 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 4 oktober 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

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

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 35terdecies, § 4, eerste lid, van de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging (hierna : Oppervlaktewaterenwet) wordt bij gebrek 
aan voldoening van de heffing, intresten, administratieve geldboete en 
toebehoren, door de met de invordering belaste ambtenaar een dwang-
bevel uitgevaardigd.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling wordt dit dwangbevel 
geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de ambtenaar daartoe aange-
wezen door de Vlaamse Executieve.

Krachtens het derde lid van die wetsbepaling gebeurt de betekening 
van het dwangbevel bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij aangete-
kend schrijven.

Krachtens artikel 35terdecies, § 5, eerste lid, Oppervlaktewaterenwet 
kan de heffingsplichtige binnen een termijn van 30 dagen na de bete-
kening van het dwangbevel bedoeld in § 4 bij gerechtsdeurwaardersex-
ploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van 
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het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van eerste aanleg van het arron-
dissement, waar de standplaats van de ambtenaar die het dwangbevel 
heeft uitgevaardigd gevestigd is. Dit verzet schorst de tenuitvoerleg-
ging van het dwangbevel.

Krachtens artikel 35terdecies, § 6, Oppervlaktewaterenwet kan de 
met de invordering belaste ambtenaar, vóór de definitieve beslechting 
van het geschil bedoeld in § 5, een procedure in kortgeding inleiden 
bij de voorzitter van de rechtbank waar dit geschil in eerste aanleg 
aanhangig wordt gemaakt, teneinde de heffingsplichtige te doen 
veroordelen tot betaling van een provisie op het bij dwangbevel gevor-
derde bedrag.

2. Hieruit volgt dat, wanneer de heffing op de waterverontreiniging 
voor het jaar 1991 niet vrijwillig wordt voldaan, door de met de invor-
dering belaste ambtenaar een dwangbevel moet worden uitgevaardigd 
teneinde tot de gedwongen invordering te kunnen overgaan.

3. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de verweerster via de 
gemeenrechtelijke procedure van dagvaarding voor de rechtbank van 
eerste aanleg betaling kan vorderen van de heffing, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

4. Krachtens artikel 35terdecies, § 2, eerste lid, Oppervlaktewate-
renwet verjaart de vordering tot voldoening van de heffing, van de 
intresten en van de administratieve geldboete door verloop van vijf 
jaar, te rekenen van de dag waarop zij is ontstaan.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling wordt de verjaring 
gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de arti-
kelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Krachtens artikel 35terdecies, § 5, eerste lid, Oppervlaktewaterenwet 
kan de heffingsplichtige binnen een termijn van 30 dagen na de bete-
kening van het dwangbevel bedoeld in § 4, bij gerechtsdeurwaardersex-
ploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van 
het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van eerste aanleg van het arron-
dissement, waar de standplaats van de ambtenaar die het dwangbevel 
heeft uitgevaardigd gevestigd is. Dit verzet schorst de tenuitvoerleg-
ging van het dwangbevel.

Krachtens artikel 35terdecies, § 6, Oppervlaktewaterenwet kan de 
met de invordering belaste ambtenaar, vóór de definitieve beslechting 
van het geschil bedoeld in § 5, een procedure in kortgeding inleiden 
bij de voorzitter van de rechtbank waar dit geschil in eerste aanleg 
aanhangig wordt gemaakt, teneinde de heffingsplichtige te doen 
veroordelen tot betaling van een provisie op het bij dwangbevel gevor-
derde bedrag.

5. Krachtens artikel 2251 Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring 
tegen alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet een uitzonde-
ring maakt.

6. Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat :
— zolang er, na verzet tegen het dwangbevel, geen definitieve 

uitspraak is over het al dan niet verschuldigd zijn van de heffing, de met 
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de invordering belaste ambtenaar slechts de betaling kan verkrijgen 
van een provisie voor de kort-gedingrechter ;

— de schorsing van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geldt 
tijdens het hele geding, dit is tot op de dag van de uitspraak van het 
vonnis of arrest dat een einde maakt aan het geding ;

— de schorsing van de tenuitvoerlegging impliceert dat de betaling 
van de heffing niet kan worden ingevorderd ;

— de verjaring niet loopt tegen hen voor wie de wet een uitzondering 
maakt, waarmee artikel 2251 Burgerlijk Wetboek wil voorkomen dat 
de verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de schuld-
eiser verhindert de betaling van zijn vordering te verkrijgen ;

— tijdens de schorsing van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
de verjaring van de vordering tot voldoening van de heffing wordt 
geschorst.

7. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de met de invordering belaste 
ambtenaar ook tijdens de duur van de verzetsprocedure kan overgaan 
tot invordering van de belastingschuld en tot gedwongen uitvoering, 
faalt naar recht.

Derde onderdeel 

8. De regels van het gemeen recht zijn toepasselijk op het fiscaal 
recht, voor zover de fiscale wet er niet anders over beschikt.

De regels met betrekking tot de verjaring van de oppervlaktewate-
renheffing wijken niet af van de gemeenrechtelijke regels inzake de 
schorsing van de verjaring, zodat artikel 2251 Burgerlijk Wetboek van 
toepassing is inzake de verjaring van de oppervlaktewaterenheffing.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

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

12 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. Geinger.

N° 681

1o kamer — 12 december 2013
(C.12.0401.N) 

1o hUIsVesTINg. — VLaamse wooNcoDe. — Door De rechTBaNk BeVoLeN 
werkeN. — amBTshaLVe UITVoerINg Door De oVerheID. — schULDVorDerINg. 
— waarBorg. — weTTeLIjke hypoTheek. — INschrIjVINg. — TIjDsTIp.

2o VoorrechTeN eN hypoThekeN. — hypoThekeN. — hUIsVesTINg. 
— VLaamse wooNcoDe. — Door De rechTBaNk BeVoLeN werkeN. — amBTs-
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haLVe UITVoerINg Door De oVerheID. — schULDVorDerINg. — waarBorg. — 
weTTeLIjke hypoTheek. — INschrIjVINg. — TIjDsTIp.

1o en 2o De wettelijke hypotheek die onder meer de schuldvordering van 
de overheid waarborgt tot betaling van de kosten die gemaakt werden in 
het raam van de ambtshalve uitvoering van de werken, kan worden inge-
schreven van zodra die schuldvordering is ontstaan door de uitvoering 
van de werken  (1). (Artt. 20bis, § 1, eerste en tweede lid, § 7, eerste lid, 
en 20ter, zesde lid, Vlaamse Wooncode) 

(B. T. wooNINspecTeUr BeVoegD Voor heT groNDgeBIeD VaN heT 
VLaamse gewesT e.a.

Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal :

FeITeN eN proceDUreVoorgaaNDeN

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd eiser, 
die vervolgd werd wegens huisjesmelkerij, bij in kracht van gewijsde 
getreden vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 19 april 
2010 strafrechtelijk veroordeeld wegens inbreuken op de Vlaamse 
Wooncode met betrekking tot twee van zijn panden te Gent. 

Eiser werd bovendien op de herstelvordering van eerste verweerder 
veroordeeld om de gebreken aan deze twee panden binnen de acht 
maanden weg te werken, onder verbeurte van een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging. Eerste verweerder werd gemachtigd tot 
ambtshalve uitvoering van de bevolen werken indien eiser daartoe in 
gebreke zou blijven binnen de opgelegde termijn. Eiser werd in dat 
geval ook verplicht alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon 
van een door eerste verweerder opgestelde staat.

2. Op 8 juni 2010 ging eerste verweerder over tot inschrijving van 
een wettelijke hypotheek voorzien door artikel 20ter, zesde lid, van de 
Vlaamse Wooncode, ten bedrage van 75.000 euro op alle acht eigen-
dommen van eiser, dit tot waarborg van alle in het kader van de ambts-
halve uitvoering te maken kosten. 

3. Op 17 juni 2011 dagvaardde eiser eerste verweerder voor de recht-
bank van eerste aanleg te Gent teneinde voor recht te horen zeggen 
dat de inschrijvingen van de wettelijke hypotheek dienden te worden 
doorgehaald.

4. Bij vonnis van 13 september 2011 beval de rechtbank de doorhaling 
van de inschrijvingen van de wettelijke hypotheek.

5. Ingevolge het hoger beroep van eiser hervormde het hof van beroep 
te Gent, bij het bestreden arrest van 22 maart 2012, de beslissing a quo, 
en wees het de vordering tot doorhaling van de hypotheken af.

6. Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de 
huidige procedure.

  (1) Zie de andersl. concl. van het OM.
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heT eNIg cassaTIemIDDeL

7. In zijn enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van 
artikel 20ter, voorlaatste lid van het decreet van 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse Wooncode (hierna te noemen “de Vlaamse Wooncode”) en 
van de artikelen 8, 9 en 42 van de Hypotheekwet, tevens, voor zoveel 
als nodig, van artikel 20ter, voorlaatste lid van de Vlaamse Wooncode, 
in de versie toepasselijk na de wijziging ervan door artikel 44 van 
het decreet van 29 april 2011, van de artikelen 20bis en 20quater van de 
Vlaamse Wooncode en van de artikelen 44 en 79 van het decreet van 
29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking 
tot wonen.

Hij verwijt het bestreden arrest een onwettige uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de bij artikel 20ter, voorlaatste lid, van de 
Vlaamse Wooncode voorziene wettelijke hypotheek, door te oordelen 
dat deze hypotheek kan worden ingeschreven zodra er een uitvoerbare 
rechterlijke titel tot herstel is, zonder dat daartoe vereist is dat effec-
tief tot ambtshalve uitvoering is overgegaan. 

BesprekINg VaN heT eNIg cassaTIemIDDeL

8. De Vlaamse Wooncode regelt de woonkwaliteitsnormen van 
“woningen”, omschreven in artikel 2, 31o als “elk onroerend goed of het 
deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een 
gezin of alleenstaande.”

9. De Vlaamse Wooncode bevat tevens een strafrechtelijk luik : 
artikel 20 bepaalt dat wanneer een woning die niet voldoet aan de 
woonkwaliteitsvereisten van artikel 5 van het decreet, rechtstreeks 
of via tussenpersoon wordt verhuurd of ter beschikking gesteld met 
het oog op bewoning, de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of 
diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft wordt met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 
500 tot 25.000 euro.

10. Teneinde ook in de strafprocedure aandacht te verlenen aan het 
herstel van de woning werd door het decreet van 7 juli 2006 houdende 
wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 
houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studen-
tenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woon-
kwaliteitsbewaking, aan de rechter de mogelijkheid gegeven om ook 
een herstelmaatregel, onder de vorm van een veroordeling van de over-
treder tot uitvoering van werken om het goed te laten voldoen aan de 
woonkwaliteitsnormen, te bevelen. 

Deze procedure tot herstel is in grote mate afgestemd op de herstel-
vordering in het stedenbouwcontentieux. Beide regelingen vertonen 
dan ook een grote analogie. 

Het te dezen toepasselijke artikel 20bis, § 1, eerste lid, van de Vlaamse 
Wooncode bepaalt dat de rechtbank naast de straf de overtreder kan 
bevelen om werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan de 

ARREST-2013-12.indb   2753 09/09/14   17:28



2754 ARRESTEN VAN CASSATIE 12.12.13 - N° 681

vereisten van artikel 5. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de 
wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen op wier 
grondgebied de woning, bedoeld in artikel 20, zich bevindt.

Krachtens het tweede lid van die bepaling bepaalt de rechtbank de 
termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan ze, op 
vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen of ambtshalve, eveneens een dwangsom bepalen per dag 
vertraging in de tenuitvoerlegging van de werken ; de termijn voor de 
uitvoering van werken bedraagt maximaal twee jaar. 

Deze regels vertonen zoals hierboven gesteld grote gelijkenis met de 
herstelmaatregelen die door de rechtbank kunnen worden bevolen in 
toepassing van artikel 6.1.41 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning, voorheen artikel 149 van het Stedenbouwdecreet 1999.

11. Naar analogie met de regeling voorzien in artikel 6.1.46 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voorheen artikel 153 van het 
Stedenbouwdecreet 1999, bepaalt artikel 20bis, § 7, eerste lid, van de 
Vlaamse Wooncode dat, voor het geval dat de werken door de over-
treder niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn worden uitge-
voerd, het vonnis beveelt dat de wooninspecteur, het college van burge-
meester en schepenen of eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in 
de uitvoering ervan kan voorzien.

Artikel 20bis, § 7, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat 
wanneer de overtreder in gebreke blijft, hij verplicht is alle uitvoe-
ringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de 
herstelvorderende overheid, of begroot en uitvoerbaar verklaard door 
de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank.

12. De Vlaamse Wooncode voorziet tevens in zijn artikel 20ter, zesde 
lid, dat de schuldvordering voortvloeiende uit de ambtshalve uitvoe-
ring gewaarborgd is door een wettelijke hypotheek.

Dit artikel 20ter, zesde lid, van de Vlaamse Wooncode, in zijn te dezen 
toepasselijke versie, bepaalt immers : 

“In de gevallen waarin openbare besturen of derden tot uitvoering 
van werken, bedoeld in artikel 20bis, § 1, op kosten van de overtreder 
zijn overgegaan, wordt de daaruit te hunnen bate voortvloeiende 
schuldvordering gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die inge-
schreven, vernieuwd, verminderd of gedeeltelijk doorgehaald wordt 
overeenkomstig de bepalingen in de hoofdstukken IV en V van de 
hypotheekwet.”

De gelijkaardige bepaling in stedenbouwzaken, terug te vinden in 
artikel 6.2.1, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
voorheen artikel 160, zesde lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, voor-
ziet : “Wanneer openbare besturen of derden wegens het in gebreke 
blijven van de veroordeelde gedwongen zijn om het vonnis uit te 
voeren, wordt de daaruit te hunnen bate voortvloeiende schuldvorde-
ring gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die ingeschreven, 
vernieuwd, verminderd of geheel of gedeeltelijk doorgehaald wordt 
overeenkomstig de bepalingen in de hoofdstukken IV en V van de 
hypotheekwet.”
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Krachtens artikel 20ter, zevende lid, van de Vlaamse Wooncode dekt 
die waarborg ook de schuldvordering ten gevolge van de kosten van de 
hypothecaire formaliteiten, die door hen zijn voorgeschoten er die ten 
laste komen van de veroordeelde.

13. De rechtsvraag die door het middel aan de orde wordt gesteld is 
wanneer die wettelijke hypotheek ontstaat en door de wooninspec-
teur kan worden ingeschreven op het hypotheekkantoor ; is dit, zoals 
door het middel voorgehouden, enkel nadat tot effectieve ambtshalve 
uitvoering van de herstelwerken is overgegaan, dan wel, zoals door 
verweerders voorgehouden, van zodra de veroordeling tot herstel defi-
nitief is geworden en er aldus een uitvoerbare titel bestaat, ook al werd 
nog niet tot ambtshalve uitvoering overgegaan ?

14. Een wettelijke hypotheek is overeenkomstig artikel 44, eerste lid, 
van de Hypotheekwet, de hypotheek die uit de wet ontstaat. Telken-
male de wet een hypotheek vestigt, is ook bepaald welke schuldvorde-
ring die hypotheek waarborgt. 

15. De wettelijke hypotheek geldt, net zoals de bedongen of testamen-
taire hypotheek, tegenover derden mits inschrijving in de hypotheek-
registers  (1). Het tijdstip van die inschrijving is van wezenlijk belang, 
gezien, overeenkomstig artikel 81 van de Hypotheekwet, de rangorde 
tussen hypotheken onderling, en tussen hypotheken en voorrechten 
met publiciteit bepaald wordt door de datum van inschrijving.

16. De bij artikel 20ter, zesde lid, van de Vlaamse Wooncode voorziene 
wettelijke hypotheek waarborgt een eventuele schuldvordering, met 
name de schuldvordering die ontstaat indien de op de herstelvordering 
veroordeelde in gebreke blijft, en het bevoegde bestuur of de derde tot 
ambtshalve gedwongen uitvoering overgaan. De gewaarborgde schuld-
vordering is dan ook de schuldvordering die voortvloeit uit die ambts-
halve uitvoering.

17. Ingevolge de veroordeling tot de herstelmaatregel en de mach-
tiging tot ambtshalve uitvoering door het bevoegde bestuur indien 
de veroordeelde in gebreke blijft, ontstaat immers een voorwaarde-
lijke verbintenis voor de veroordeelde om de kosten van de ambtshalve 
uitvoering te dragen.

18. Hypotheken kunnen gevestigd worden tot waarborg van een even-
tuele of voorwaardelijke verbintenis  (2).

19. De omschrijving van de wettelijke hypotheek in artikel 20ter, 
zesde lid, van de Vlaamse Wooncode betreft enkel de aanduiding van de 
schuldvordering die door de hypotheek wordt gewaarborgd. Deze decre-
tale bepaling vermeldt niets omtrent het tijdstip waarop inschrijving 
van deze wettelijke hypotheek kan worden genomen. 

20. Nu uit de opgelegde herstelmaatregel, zoals geregeld door de 
Vlaamse Wooncode, blijkt dat de verbintenis van de veroordeelde 
om de uitvoeringskosten van een ambtshalve uitvoering te dragen, 

  (1) R. Dekkers en E. DIrIx, Handboek burgerlijk recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
475.

  (2) R. Dekkers en E. DIrIx, o.c., II, 457 ; W. DeLVa, Voorrechten en hypotheken, 
Antwerpen, Story-Scientia, 1973, 150.
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bestaat vanaf het definitief worden van de veroordeling, ook al betreft 
het een voorwaardelijke verbintenis, verzet artikel 20ter, zesde lid, 
van de Vlaamse Wooncode er zich naar mijn mening niet tegen dat de 
inschrijving van die wettelijke hypotheek kan genomen worden zodra 
die voorwaardelijke verbintenis om de kosten van ambtshalve uitvoe-
ring te vergoeden is ontstaan, met name van zodra de veroordeling 
tot herstel en de machtiging tot ambtshalve uitvoering definitief is 
geworden en er aldus een uitvoerbare titel is ontstaan.

21. De voorziene wettelijke hypotheek kan immers maar efficiënt 
zijn indien zij zo snel mogelijk na de definitieve veroordeling kan 
ingeschreven worden, gezien enerzijds die hypotheek pas door die 
inschrijving tegenstelbaar wordt aan derden en anderzijds de veroor-
deelde zou kunnen ontsnappen aan de hypotheek door vervreemding 
van het goed, nu de wettelijke hypotheek ingevolge artikel 112 van de 
Hypotheekwet niet meer kan ingeschreven worden na overschrijving 
van de verkoop van het goed. Daarenboven is ingevolge artikel 1577 
van het Gerechtelijk Wetboek een hypothecaire inschrijving niet 
tegenwerpelijk aan de beslaglegger na onroerend beslag, en ingevolge 
artikel 16 van de Faillissementswet 1997 nietig indien gebeurd na fail-
lissement. 

22. Het middel dat er geheel van uitgaat dat de wettelijke hypotheek 
slechts kan ingeschreven worden nadat er effectief tot ambtshalve 
uitvoering is overgegaan, lijkt mij naar recht te falen.

coNcLUsIe : 

23. Verwerping

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 22 maart 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 8 oktober 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

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 

1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 20bis, § 1, eerste lid, 
Vlaamse Wooncode kan de rechtbank naast de straf de overtreder 
bevelen werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan de 
vereisten van artikel 5.
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Krachtens het tweede lid van die bepaling bepaalt de rechtbank de 
termijn voor de uitvoering van de werken en kan ze, op vordering van 
de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen of 
ambtshalve, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de 
tenuitvoerlegging van de werken. De termijn voor de uitvoering van de 
werken bedraagt maximaal twee jaar.

Luidens artikel 20bis, § 7, eerste lid, Vlaamse Wooncode beveelt het 
vonnis, voor het geval dat de werken door de overtreder niet binnen de 
door de rechtbank gestelde termijn worden uitgevoerd, dat de woonin-
specteur, het college van burgemeester en schepenen of eventueel de 
burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kan voorzien.

2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 20ter, zesde lid, 
Vlaamse Wooncode wordt, in de gevallen waarin openbare besturen 
of derden tot uitvoering van werken, bedoeld in artikel 20bis, § 1, op 
kosten van de overtreder zijn overgegaan, de daaruit te hunnen bate 
voortvloeiende schuldvordering gewaarborgd door een wettelijke hypo-
theek, die ingeschreven, vernieuwd, verminderd of gedeeltelijk doorge-
haald wordt overeenkomstig de bepalingen in de hoofdstukken IV en V 
van de Hypotheekwet.

3. Hieruit volgt dat de wettelijke hypotheek die onder meer de 
schuldvordering van de overheid waarborgt tot betaling van de kosten 
die gemaakt werden in het raam van de ambtshalve uitvoering van 
de werken, kan worden ingeschreven van zodra die schuldvordering is 
ontstaan door de uitvoering van de werken.

4. De appelrechters oordelen dat de wettelijke hypotheek, bedoeld 
in artikel 20ter, zesde lid, Vlaamse Wooncode, reeds ontstaat en kan 
worden ingeschreven van zodra er een rechterlijke titel tot herstel is.

Zij schenden aldus artikel 20ter, zesde lid, Vlaamse Wooncode.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger 

beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

12 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vandewal, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. Geinger.
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N° 682

1o kamer — 12 december 2013
(C.13.0254.N) 

1o erFDIeNsTBaarheID. — VesTIgINg. — wIjze. — aUTheNTIeke akTe. — 
NooDzaak. — ToepassINgsgeBIeD. 

2o BewIjs. — BUrgerLIjke zakeN. — geschrIFTeN. — aLLerLeI. — 
erFDIeNsTBaarheID. — VesTIgINg. — wIjze. — aUTheNTIeke akTe. — NooD-
zaak. — ToepassINgsgeBIeD. 

1o en 2o De vestiging van een erfdienstbaarheid bij authentieke akte is 
slechts noodzakelijk met het oog op de overschrijving op het hypotheek-
kantoor, in de gevallen waarin deze formaliteit is vereist voor de tegen-
werpelijkheid van de erfdienstbaarheid aan derden. (Artt. 639, 686 en 
690 t.e.m. 696 BW) 

(D. T. p. 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 11 december 2012.

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

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Artikel 639 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat erfdienstbaarheden 
onder meer ontstaan uit overeenkomsten tussen de eigenaars gesloten. 

De artikelen 686 en 690 tot en met 696 Burgerlijk Wetboek maken 
gewag van de vestiging van erfdienstbaarheden “door een titel”.

Met het begrip “titel” in deze bepalingen is bedoeld de rechtshande-
ling (negotium) waardoor de erfdienstbaarheid wordt gevestigd. Deze 
rechtshandeling kan zijn neergelegd in een akte (instrumentum), 
hetzij een onderhandse akte, hetzij een authentieke akte.

De vestiging van een erfdienstbaarheid bij authentieke akte is 
slechts noodzakelijk met het oog op de overschrijving op het hypo-
theekkantoor, in de gevallen waarin deze formaliteit is vereist voor de 
tegenwerpelijkheid van de erfdienstbaarheid aan derden.
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2. Het onderdeel verwijt het bestreden vonnis het bestaan van de 
erfdienstbaarheid van doorgang en overgang te laten steunen op het 
oordeel dat het metingsplan deel uitmaakt van de notariële verkoop-
akte van 29 september 1998. Het voert aan dat deze beslissing niet naar 
recht verantwoord is omdat stukken die bij een notariële akte worden 
gevoegd als dusdanig geen authentiek karakter hebben.

3. Het onderdeel, dat aldus uitgaat van de veronderstelling dat het 
bestaan van een erfdienstbaarheid slechts kan blijken uit een authen-
tieke akte, steunt op een verkeerde rechtsopvatting en faalt derhalve 
naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

12 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lebbe.

N° 683

1o kamer — 13 december 2013 
(C.12.0133.F)

1o rechTBaNkeN. — BUrgerLIjke zakeN. — aLgemeeN. — sTUkkeN. 
— coNcLUsIe. — TermIjN.

2o VoNNIsseN eN arresTeN. — BUrgerLIjke zakeN. — aLLerLeI. — 
sTUkkeN. — coNcLUsIe. — TermIjN.

3o koop. — prIjs. — arBITrage Door eeN DerDe. — arBITrage.

4o arBITrage. — koop. — prIjs. — arBITrage Door eeN DerDe.

1o en 2o In zoverre een partij niet meer het recht heeft conclusie te nemen, 
mag zij, behoudens uitdrukkelijke instemming van de andere partijen, 
geen nieuwe stukken meer neerleggen zonder dat zij daartoe van de 
rechter op grond van artikel 748, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, een nieuwe termijn heeft verkregen  (1). (Artt. 740 en 748, § 2, 
Gerechtelijk Wetboek)

3o en 4o De opdracht die een derde op grond van artikel 1592 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt gegeven om de verkoopprijs te bepalen, is geen 
arbitrage die onder de toepassing valt van de artikelen 1676 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek (2). (Art. 1592 BW ; art. 1676 Gerechtelijk 
Wetboek)

(socIéTé waLLoNNe Des aéroporTs N.V. T. D.)

  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 683.

ARREST-2013-12.indb   2759 09/09/14   17:28



2760 ARRESTEN VAN CASSATIE 13.12.13 - N° 683

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 14 oktober 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 22 november 
2013 ter griffie een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en 
procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeLeN

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Eerste middel

Luidens artikel 748, § 2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, mag een 
partij die conclusie heeft genomen, indien zij gedurende de termijn die 
aan de rechtsdag voorafgaat een nieuw en ter zake dienend stuk of feit 
heeft ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt, ten laatste dertig 
dagen vóór de rechtsdag om een nieuwe conclusietermijn verzoeken.

Krachtens artikel 740 van hetzelfde wetboek worden alle memories, 
nota’s of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn 
overgelegd, ambtshalve uit het debat geweerd.

Uit die bepalingen volgt dat een partij, in zoverre zij niet meer het 
recht heeft conclusie om conclusie te nemen, behoudens uitdrukkelijke 
instemming van de andere partijen, geen nieuwe stukken meer mag 
neerleggen zonder dat de rechter haar daartoe op grond van het voor-
melde artikel 748, § 2, eerste lid, een nieuwe termijn heeft toegekend.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het volgende :
— er is een conclusieagenda voor het hof van beroep bepaald met 

toepassing van artikel 747, § 2, Gerechtelijk Wetboek ;
— de eiseres heeft in een verzoekschrift van 21 april 2010 een nieuwe 

conclusietermijn gevraagd, omdat de verweerder in zijn laatste 
conclusie voor het eerst een middel van niet-ontvankelijkheid van haar 
hoger beroep had aangevoerd, waartegen zij niet met een conclusie had 
kunnen antwoorden ;

— het hof van beroep heeft op de rechtszitting van 21 mei 2010 toela-
ting verleend aan de eiseres om te concluderen met betrekking tot 
de ontvankelijkheid van haar hoger beroep en aan de verweerder om 
hierop te antwoorden, met de vermelding in het proces-verbaal van 
de rechtszitting, dat “die conclusies uitsluitend het middel van niet-
ontvankelijkheid mogen betreffen” ;

— de eiseres heeft niet alleen geconcludeerd met betrekking tot 
de ontvankelijkheid van haar hoger beroep, maar heeft ook nieuwe 
stukken betreffende de grond van het geschil voorgelegd, zonder dat zij 
daartoe toelating was verleend op grond van artikel 748, § 2, eerste lid ;
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— de verweerder heeft verzocht om die nieuwe stukken uit het debat 
te weren.

Het arrest stelt vast, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, 
dat de nieuwe stukken geen verband houden met het middel van niet-
ontvankelijkheid van het hoger beroep en beslist vervolgens naar recht 
dat die stukken, aangezien de eiseres daartoe noch de uitdrukkelijke 
instemming van de verweerder noch de machtiging van de rechter 
heeft verkregen met toepassing van artikel 748, § 2, eerste lid, uit het 
debat moeten worden geweerd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De beide onderdelen samen

De opdracht die een derde op grond van artikel 1592 Burgerlijk 
Wetboek wordt gegeven om de verkoopprijs te bepalen, is geen arbi-
trage die onder de toepassing valt van de artikelen 1676 en volgende 
Gerechtelijk Wetboek.

Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt in zoverre naar recht.
De in het arrest aangehaalde overeenkomst van 15 februari 2008 

vermeldt dat zowel de verweerder als de eiseres “een vertegenwoor-
diger hebben aangewezen. Beide aldus aangewezen vertegenwoordi-
gers worden beschouwd als derden in de zin van artikel 1592 van het 
Burgerlijk Wetboek. Zij verbinden zich ertoe om, in de plaats van de 
partijen, de waarde van het goed te ramen overeenkomstig het voor-
melde artikel van het Burgerlijk Wetboek”.

Het arrest, dat beslist dat “de twee aangewezen deskundigen niet 
onafhankelijk dienden te zijn en geen gemeenschappelijke gevolmach-
tigde waren”, geeft aan die overeenkomst geen uitleg die onverenig-
baar is met de bewoordingen ervan en miskent derhalve de bewijs-
kracht van die overeenkomst niet.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Voor het overige schendt het arrest de artikelen 1591 en 1592 Burger-

lijk Wetboek niet wanneer het op grond van de aldus uitgelegde 
overeenkomst beslist dat “de verwijzing, in die overeenkomst, naar 
artikel 1592 van het Burgerlijk Wetboek alleen tot doel had te over-
eenkomen dat de prijzen, zo de twee vertegenwoordigers een akkoord 
bereikten over de vaststelling ervan, de beide partijen zouden binden 
en definitief zouden zijn”.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

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

13 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Grotendeels gelijkluidende conclusie : 
de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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N° 684

3o kamer — 16 december 2013
(S.10.0111.N)

1o schULDVergeLIjkINg. — gerechTeLIjke schULDVergeLIjkINg. — 
compeNsaTIe. — VoorwaarDe. — INsTeLLeN VaN eeN rechTsVorDerINg.

2o schULDVergeLIjkINg. — gerechTeLIjke schULDVergeLIjkINg.- weTTe-
LIjke schULDVergeLIjkINg. — VerschIL. — compeNsaTIe. — VerjarINg VaN De 
TegeNVorDerINg. — geVoLg.

3o VerjarINg. — BUrgerLIjke zakeN. — aLgemeeN. — aFsTaND VaN 
rechT. — aFsTaND VaN VerjarINg. — sTILzwIjgeNDe aFsTaND. — VerkregeN 
VerjarINg.

4o aFsTaND VaN rechT. — aFsTaND VaN VerjarINg. — UITDrUkkeLIjke oF 
sTILzwIjgeNDe aFsTaND. — VerkregeN VerjarINg.

1o Gerechtelijke schuldvergelijking, dit is de compensatie die door de 
rechter wordt toegestaan op tegeneis van de verweerder, kan niet als 
exceptie worden ingeroepen maar veronderstelt het instellen van een 
rechtsvordering.

2o Anders dan voor wettelijke schuldvergelijking, is bij gerechtelijke schuld-
vergelijking niet vereist dat de schuldvordering van de verweerder effen 
is, maar wordt het bedrag ervan eerst door de rechter bepaald ; uit het feit 
dat bij gerechtelijke schuldvergelijking de beide schulden slechts compen-
sabel worden door tussenkomst van de rechter, volgt dat de compensatie 
geen uitwerking kan krijgen voor het tijdstip van het vonnis ; hieruit 
volgt tevens dat gerechtelijke schuldvergelijking niet mogelijk is wanneer 
de tegenvordering verjaard is. (Artt. 1290 en 1291 BW)

3o en 4o Krachtens artikel 2220 Burgerlijk Wetboek kan vooraf geen afstand 
worden gedaan van de verjaring, maar kan wel afstand worden gedaan 
van een verkregen verjaring ; krachtens artikel 2221 Burgerlijk Wetboek 
geschiedt afstand van verjaring uitdrukkelijk of stilzwijgend ; de stil-
zwijgende afstand van verjaring wordt afgeleid uit een daad die doet 
veronderstellen dat men zijn verkregen recht heeft laten varen ; het arrest 
dat de stilzwijgende afstand van verjaring afleidt uit de vaststelling dat 
uit eisers houding blijkt dat hij de verweerder ervan heeft ontslagen de 
verjaring van zijn vordering te stuiten, leidt die afstand aldus af uit een 
omstandigheid die noodzakelijk voorafgaat aan het tijdstip waarop de 
verjaring is verkregen. (Artt. 2220, 2221 en 2224 BW ; art. 42, tweede lid, 
RSZ-wet)

(r.s.z. T. N.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen, afdeling Hasselt, van 12 mei 2010.
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Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

1. De verweerder werpt twee gronden van niet-ontvankelijkheid van 
het onderdeel op : 

— de appelrechters oordelen dat artikel 42 RSZ-wet niet toepasselijk is 
op de verjaring van verweerders vordering, zodat het onderdeel ter zake 
schending aanvoert van een wetsbepaling die op het beslechte geschil 
niet toepasselijk is en door de appelrechters ook niet wordt toegepast ;

— het onderdeel oefent kritiek uit op redenen die geen invloed hebben 
op de wettigheid van de beslissing dat verweerders vordering niet 
verjaard is, zodat het niet tot de vernietiging van de bestreden beslis-
sing kan leiden.

2. Het arrest dat beslist dat de discussie inzake verjaring alleen kan 
gevoerd worden met betrekking tot het batig saldo na schuldvergelij-
king, oordeelt aldus dat verweerders vordering tot terugvordering van 
niet-verschuldigde bijdragen in ieder geval gedeeltelijk niet verjaard 
is. Het past zodoende artikel 42, tweede lid, RSZ-wet toe. 

De eerste grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
3. Zoals volgt uit het antwoord op het tweede onderdeel, is de beslis-

sing dat verweerders vordering niet verjaard is gesteund op het oordeel 
dat de eiser de verweerder ervan heeft ontslagen de verjaring van de 
vordering tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen te 
stuiten en aldus afstand heeft gedaan van de in artikel 42, tweede lid, 
RSZ-wet bepaalde verjaring.

De tweede opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid die ervan 
uitgaat dat de beslissing dat verweerders vordering niet verjaard is, 
gesteund is op de in artikel 2257 Burgerlijk Wetboek bepaalde regel dat 
de verjaring niet loopt ten aanzien van een schuldvordering die van 
een voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde niet vervuld is, berust 
op een onjuiste lezing van het arrest. 

Ook die grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.

Gegrondheid

4. Krachtens artikel 1290 Burgerlijk Wetboek heeft schuldvergelijking 
van rechtswege plaats uit kracht van de wet, zelfs buiten weten van de 
schuldenaars, waarbij de twee schulden elkaar vernietigen op het ogen-
blik dat zij tegelijk bestaan, ten belope van hun wederkerig bedrag.
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Krachtens artikel 1291 Burgerlijk Wetboek is voor de wettelijke 
schuldvergelijking onder meer vereist dat de twee schulden vast-
staande zijn, wat inhoudt dat ze gemakkelijk en prompt effen kunnen 
worden gemaakt.

5. Gerechtelijke schuldvergelijking, dit is de compensatie die door de 
rechter wordt toegestaan op tegeneis van de verweerder, kan niet als 
exceptie worden ingeroepen, maar veronderstelt het instellen van een 
rechtsvordering.

Anders dan voor wettelijke schuldvergelijking, is bij gerechte-
lijke schuldvergelijking niet vereist dat de schuldvordering van de 
verweerder effen is, maar wordt het bedrag ervan eerst door de rechter 
bepaald.

Uit het feit dat bij gerechtelijke schuldvergelijking de beide schulden 
slechts compensabel worden door tussenkomst van de rechter, volgt 
dat de compensatie geen uitwerking kan krijgen voor het tijdstip van 
het vonnis.

Hieruit volgt tevens dat gerechtelijke schuldvergelijking niet moge-
lijk is wanneer de tegenvordering verjaard is.

6. Het arrest heropent het debat en beveelt de eiser “een herbereke-
ning te maken van de eventueel nog verschuldigde bijdragen, bijdra-
geopslagen en intresten, over de periode van het 2de kwartaal 1993 tot 
en met het 2de kwartaal 1995, alsook de vakantiebijdragen en aanho-
righeden over de dienstjaren 1993, 1994 en 1995 (zie zaak gekend onder 
A.R. nr. 2070661), dit rekening houdend met het door de strafrechter 
weerhouden bedrag van 224.215,87 euro aan bijdragen over de periode 
van het 2de kwartaal 1993 tot en met het 2de kwartaal 1995”.

Het beslist aldus na te hebben vastgesteld dat : 
 — de eiser het lot van zijn vordering en regularisatie aan het resul-

taat van het strafonderzoek had verbonden en aanvaardde dat de eigen 
berekening zou kunnen worden gewijzigd ;

— het bedrag van de ontdoken bijdragen die het voorwerp is van de 
zaak gekend onder A.R. nr. 2070661, mede aan de strafrechtelijke beoor-
deling werd onderworpen ;

— de strafrechter bij tussenvonnis van 17 mei 2002 een gerechts-
deskundige had aangesteld om advies te verlenen over de beweerd 
ontdoken bijdragen ;

— de strafrechter in het eindvonnis van 2 januari 2004 het bedrag van 
de telastlegging overeenkomstig de eindconclusie van de deskundige 
herleidde tot 242.215,87 euro,

— en na eisers kritiek op de door de strafrechter aangenomen bereke-
ningen te hebben verworpen.

Uit de redenen van het arrest blijkt bijgevolg dat het bedrag van 
eisers vordering met betrekking tot de ontdoken bijdragen en mits-
dien ook het bedrag van verweerders vordering tot terugvordering van 
de onder voorbehoud betaalde bijdragen, slechts definitief kan worden 
vastgesteld na afloop van de onder handen procedure voor de appel-
rechters.
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7. Niettegenstaande het te kennen geeft dat de tegenvordering van 
de verweerder geen vaststaand karakter heeft, oordeelt het arrest dat 
het “onder voorbehoud en zonder nadelige erkenning” onverschuldigd 
betaalde bedrag ook moet worden verrekend met andere verschuldigde 
bedragen die geen rechtstreeks verband houden met de vaststellingen 
van de ontdoken bijdragen, en dat de discussie inzake verjaring alleen 
kan gevoerd worden met betrekking tot zodanig batig saldo.

Die beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede onderdeel

Ontvankelijkheid

8. De verweerder werpt twee gronden van niet-ontvankelijkheid van 
het onderdeel op : 

— de wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel waarvan het 
onderdeel de schending aanvoert zijn niet op het beslechte geschil 
toepasselijk en worden door de appelrechters ook niet toegepast ; dit 
geldt niet alleen met betrekking tot artikel 42 RSZ-wet, maar ook 
met betrekking tot de artikelen 2220 tot 2222, 2244 en 2248 Burgerlijk 
Wetboek ;

— het onderdeel oefent kritiek uit op redenen die geen invloed 
hebben op de wettigheid van de beslissing dat verweerders vordering 
niet verjaard is, zodat het niet kan leiden tot de vernietiging van 
de bestreden beslissing die immers gesteund is op de in artikel 2257 
Burgerlijk Wetboek bepaalde regel dat de verjaring niet loopt ten 
aanzien van een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, 
zolang die voorwaarde niet vervuld is.

9. Zoals volgt uit het antwoord op het onderdeel, is de beslissing dat 
verweerders vordering niet verjaard is, gesteund op het oordeel dat de 
eiser de verweerder ervan heeft ontslagen de verjaring van de vorde-
ring tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen te stuiten en 
aldus afstand heeft gedaan van de in artikel 42, tweede lid, RSZ-wet 
bepaalde verjaring.

De beide gronden van niet-ontvankelijkheid dienen te worden 
verworpen.

Gegrondheid

Tweede onderdeel

10. Met de redenen die het arrest bevat (p. 18, ro 3.7, en p. 27-28, ro 10.1 
en 10.2), oordelen de appelrechters dat de eiser de verweerder ervan 
heeft ontslagen de verjaring van de vordering tot terugvordering van 
niet-verschuldigde socialezekerheidsbijdragen te stuiten. Zij geven 
aldus te kennen dat de eiser afstand heeft gedaan van de in artikel 42, 
tweede lid, RSZ-wet bepaalde verjaring.

11. Krachtens artikel 2220 Burgerlijk Wetboek kan vooraf geen 
afstand worden gedaan van de verjaring, maar kan wel afstand worden 
gedaan van een verkregen verjaring.
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Krachtens artikel 2221 Burgerlijk Wetboek geschiedt afstand van 
verjaring uitdrukkelijk of stilzwijgend. De stilzwijgende afstand wordt 
afgeleid uit een daad die doet veronderstellen dat men zijn verkregen 
recht heeft laten varen.

Krachtens artikel 2224 Burgerlijk Wetboek kan men zich op verjaring 
beroepen in elke staat van het geding, zelfs voor het hof van beroep, tenzij 
de omstandigheden doen vermoeden dat de partij die zich op het middel 
van de verjaring niet heeft beroepen, daarvan afstand heeft gedaan.

12. Het arrest dat de stilzwijgende afstand van verjaring afleidt uit de 
vaststelling dat uit eisers houding blijkt dat hij de verweerder ervan 
heeft ontslagen de verjaring van zijn vordering te stuiten, leidt die 
afstand aldus af uit een omstandigheid die noodzakelijk voorafgaat aan 
het tijdstip waarop de verjaring is verkregen. Het arrest verantwoordt 
mitsdien zijn beslissing dat de eiser zich niet meer op de in artikel 42, 
tweede lid, RSZ-wet bepaalde verjaring kan beroepen niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond. 

Overige grieven

13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de schuld-

vergelijking en de verjaring van de vordering van de verweerder tot 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde bijdragen.

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 arbeidshof te Gent.

16 december 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
De Bruyn en de heer Verbist.

N° 685

3o kamer — 16 december 2013
(S.12.0032.F)

1o zIekTe- eN INVaLIDITeITsVerzekerINg. — aLgemeeN. — zeLF-
sTaNDIgeN. — arBeIDsoNgeschIkTheID. — prImaIre arBeIDsoNgeschIkTheID. 
— erkeNNINg. — BesLIssINg. — aDVIsereND geNeesheer. — VerzekerINgs-
INsTeLLINg. 

2o socIaLe zekerheID. — zeLFsTaNDIgeN. — arBeIDsoNgeschIkTheID. 
— prImaIre arBeIDsoNgeschIkTheID. — erkeNNINg. — BesLIssINg. — aDVIse-
reND geNeesheer. — VerzekerINgsINsTeLLINg.
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1o en 2o Uit de bepalingen van artikel 59 van het Arbeidsongeschiktheids-
besluit Zelfstandigen blijkt dat de adviserende geneesheer van de verze-
keringsinstelling van de zelfstandige werknemer beslist over de staat 
van primaire arbeidsongeschiktheid met uitzondering van de gevallen 
bepaald bij artikel 48, tweede lid, van de ZIV-wet 1963, zodat het RIZIV 
niet het recht heeft de staat van arbeidsongeschiktheid te erkennen of 
de duur ervan vast te stellen  (1). (Artt. 6, 1o, 10, § 3, 20 en 59, Arbeidson-
geschiktheidsbesluit Zelfstandigen ; art. 48, tweede lid, ZIV-wet 1963) 

(r.I.z.I.V. T. c.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 9 december 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 15 november 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 6, 7, 9, 10, 20, 59 en 62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 
houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverze-
kering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ;

— artikel 94, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissingen

Het arrest vernietigt de beslissing van 19 september 1994 van de Hoge 
commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, die de verweerder op 
11 oktober 1994 op de hoogte heeft gesteld van het einde van diens arbeidson-
geschiktheid voor een onbepaalde duur vanaf 26 september 1994, en zegt dat de 
bekrachtiging van de conclusie van de gerechtsdeskundige de erkenning tot 
gevolg heeft vanaf de uitspraak, dat de verweerder een staat van ongeschikt-
heid heeft die hem belet vanaf 1 januari 2001 tot 1 september 2006 gelijk welke 
beroepsactiviteit uit te oefenen waarmee hij billijkerwijs kan worden belast, 
met de daaraan verbonden gevolgen. Die beslissingen steunen op de redenen 
vermeld onder de nummers II.1 tot II.9 en in wezen op de volgende gronden : 

“II.6. Samengevat en met redenen omkleed, stelt de deskundige […] formeel 
dat de degeneratieve aandoeningen van zowel de lenden- als de halswervels 
geleidelijk verergerd zijn zodat erkend moet worden dat de betrokkene, op een 
tijdstip dat men billijkerwijs kan situeren op 1 januari 2001, een reeks patho-
logieën heeft ontwikkeld waardoor hij ongeschikt was om gelijk welk beroep 
uit te oefenen […].

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 685.
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II.8. Aangezien de verweerder voor het overige geen enkel omstandig medisch 
document heeft neergelegd dat de overwegingen en conclusie van het gerech-
telijk deskundigenonderzoek in vraag kan stellen, kan het arbeidshof ze enkel 
bekrachtigen. 

II.9. Die bekrachtiging heeft de erkenning tot gevolg dat vanaf de uitspraak 
van dit arrest de verweerder een staat van ongeschiktheid heeft die hem belet 
vanaf 1 januari 2001 tot 1 september 2006 gelijk welke beroepsactiviteit uit te 
oefenen waarmee hij billijkerwijs zou kunnen worden belast, inzonderheid 
rekening houdend met zijn conditie, gezondheidstoestand, beroepsopleiding 
[…]”.

Grieven

1.1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling 
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele 
van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten onderscheidt : 1o het 
tijdvak van primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid ; 2o het tijdvak van 
primaire vergoedbare ongeschiktheid ; 3o het tijdvak van invaliditeit.

Artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat het tijdvak van 
primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid het eerste tijdvak van de arbeids-
ongeschiktheid betreft, het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid 
de volgende maanden tot de twaalfde maand ongeschiktheid inbegrepen. Het 
tijdvak van invaliditeit vangt aan wanneer het tijdvak van primaire vergoed-
bare ongeschiktheid verstreken is. Voor de toepassing van dit artikel geschiedt 
de berekening in maanden van datum tot datum.

Volgens artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit wordt een onderbreking in 
de staat van arbeidsongeschiktheid van minder dan veertien dagen geacht de 
loop van het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid niet te hebben 
onderbroken.

Artikel 10, § 3, van het koninklijk besluit bepaalt dat een onderbreking in de 
staat van arbeidsongeschiktheid van minder dan drie maanden wordt geacht 
de loop van het tijdvak van invaliditeit niet te hebben onderbroken.

Uit die bepalingen volgt dat de zelfstandige die opnieuw arbeidsongeschikt 
erkend wordt na een onderbreking van een tijdvak van invaliditeit van drie 
maanden, zich in een staat van primaire arbeidsongeschiktheid bevindt voor 
een nieuwe duur van twaalf maanden.

1.2. Artikel 59 van het koninklijk besluit bepaalt dat begin, voortduren, 
wederoptreden, duur en einde van de arbeidsongeschiktheid in de loop van de 
tijdvakken van primaire ongeschiktheid worden vastgesteld door de advise-
rend geneesheer van de verzekeringsinstelling of, in de voorwaarden bedoeld 
bij artikel 48, tweede lid van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en orga-
nisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
door de geneesheer-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige controle.

1.3. Volgens artikel 62 van datzelfde koninklijk besluit, vallen de beslis-
singen in verband met de arbeidsongeschiktheid in het tijdvak van invalidi-
teit onder toepassing van de bepalingen die dezelfde aangelegenheid regelen in 
het stelsel der uitkeringen ingericht krachtens de wet van 9 augustus 1963 en 
inzonderheid van de artikelen 51 en 52 van genoemde wet en van hoofdstuk III 
van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De artikelen 51 
en 52 van de wet van 9 augustus 1963 werden vervangen door de artikelen 94 
en 95 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Hoofdstuk III van 
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het koninklijk besluit van 4 november 1963 met het opschrift “Geneeskundige 
Raad voor invaliditeit”, werd vervangen door de afdeling II, “Geneeskundige 
Raad voor invaliditeit”, van hoofdstuk I van Titel III van de gecoördineerde 
wet, met de artikelen 167 tot 191.

Volgens artikel 94, eerste lid, van de gecoördineerde wet, stelt de Genees-
kundige Raad voor invaliditeit van de eiser, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 82 en op basis van een door de adviserend geneesheer van de verze-
keringsinstelling opgemaakt verslag, de staat van invaliditeit als bedoeld in 
artikel 100 vast en bepaalt de duur ervan. 

Uit de voormelde bepalingen volgt dat de beslissing over de staat van arbeids-
ongeschiktheid tijdens het tijdvak van primaire ongeschiktheid toebehoort 
aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de zelfstan-
dige werknemer en dat de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de eiser 
niet gemachtigd is een dergelijke staat te erkennen of de duur ervan te bepalen 
zonder verslag van die adviserend geneesheer. 

2. Het arrest stelt vast dat :
— de verweerder arbeidsongeschikt werd erkend sinds 27 februari 1991, 

waaruit volgt dat het tijdvak van primaire ongeschiktheid van de verweerder 
op die datum is ingegaan en op 27 februari 1992 beëindigd is ;

— de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de verweerder op 11 oktober 
1994 aan de verweerder kennis heeft gegeven van de beslissing dat vanaf 
26 september 1994 een einde werd gesteld aan de arbeidsongeschiktheid als 
bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, waaruit volgt 
dat de verweerder op datum van 19 september 1994 en van 25 september 1994 in 
staat van invaliditeit verkeerde ;

— in zijn op 15 juni 2010 ter griffie ingediend verslag, de deskundige vermeldt 
dat de verweerder zich op 26 september 1994 niet in een medische toestand 
bevond die hem noopte zijn werkzaamheden als zelfstandige stop te zetten ; 
daaruit volgt dat de gerechtsdeskundige heeft geoordeeld dat het tijdvak van 
invaliditeit op 26 september 2001 [lees : 1994] onderbroken werd, hetgeen ook de 
Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de eiser beslist had ; 

— de deskundige meent dat de gezondheidstoestand van de verweerder op 
1 januari 2001 dermate verergerd is dat hij vanaf 1 januari 2001 ongeschikt was 
met name voor het uitoefenen van alle beroepen en van gelijk welke beroepsac-
tiviteit, zodat hij vanaf die datum voldeed aan de criteria voor een erkenning 
van arbeidsongeschiktheid. 

Het arrest dat de overwegingen en de besluiten van het gerechtelijk deskun-
digenonderzoek bekrachtigt, beslist aldus dat de staat van invaliditeit waarin 
de verweerder zich bevond, tussen 26 september 1994 en 1 januari 2001, dit is 
gedurende meer dan drie maanden, onderbroken werd. Daaruit volgt dat een 
nieuw tijdvak van primaire ongeschiktheid op 1 januari 2001 is ingegaan.

3. Het arrest doet dus in een geding tussen de eiser en de verweerder, in afwe-
zigheid van verweerders verzekeringsinstelling en zonder verslag noch beslis-
sing van de adviserend geneesheer van die instelling, uitspraak over het bestaan 
van de staat van arbeidsongeschiktheid van de verweerder in een tijdvak dat, 
in de veronderstelling dat die staat bestaat, een tijdvak van primaire arbeids-
ongeschiktheid is, in de loop waarvan enkel de adviserend geneesheer van de 
verzekeringsinstelling van de verweerder en niet de Geneeskundige Raad voor 
invaliditeit van de eiser beslist. 

Het arrest dat beslist dat vanaf de uitspraak van het arrest erkend wordt 
dat de verweerder een staat van ongeschiktheid heeft die hem belet vanaf 
1 januari 2001 tot 1 september 2006 gelijk welke beroepsactiviteit als bedoeld in 
artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 uit te oefenen waarmee hij 
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billijkerwijs zou kunnen worden belast, rekening houdend met zijn conditie, 
zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding, schendt bijgevolg dat 
artikel 20, evenals de bepalingen betreffende de verschillende tijdvakken van 
arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige (schending van de artikelen 6, 7, 
9, 10 en 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van 
een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van 
de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten) alsook de bepalingen 
die de instantie aanwijzen die bevoegd is uitspraak te doen over de staat van 
arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige (schending van de artikelen 59 en 
62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1071 en artikel 94, eerste lid, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994).

Het arrest beslist niet naar recht dat vanaf de uitspraak een staat van onge-
schiktheid van de verweerder wordt erkend en toegekend die hem belet vanaf 
1 januari 2001 tot 1 september 2006 gelijk welke beroepsactiviteit als bedoeld in 
artikel 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 uit te oefenen waarmee hij 
billijkerwijs zou kunnen worden belast, (schending van alle in de aanhef van 
het middel als geschonden aangevoerde artikelen). 

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Het arrest bevestigt de beslissing van de Geneeskundige Raad voor 
invaliditeit volgens welke de verweerder vanaf 26 september 1994 niet 
arbeidsongeschikt was volgens de criteria van artikel 20 Arbeidsonge-
schiktheidsbesluit Zelfstandigen.

 Overeenkomstig het advies van de gerechtsdeskundige, beslist het 
arrest, ten aanzien van de eiser, dat de verweerder volgens dezelfde criteria 
vanaf 1 januari 2001 in staat van arbeidsongeschiktheid verkeerde.

Luidens artikel 10, § 3, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen 
onderbreekt een onderbreking in de staat van arbeidsongeschiktheid 
van ten minste drie maanden de loop van het tijdvak van invaliditeit. 

Daaruit volgt dat een nieuwe arbeidsongeschiktheid die optreedt na 
die termijn een nieuw tijdvak van primaire ongeschiktheid opent in de 
zin van artikel 6, 1°, van het koninklijk besluit. 

Uit het bepaalde in artikel 59 Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelf-
standigen volgt dat, met uitzondering van de gevallen bepaald bij 
artikel 48, tweede lid, ZIV-wet 1963, die te dezen niet van toepassing 
zijn, de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de 
zelfstandige beslist over de staat van primaire arbeidsongeschiktheid, 
zodat de eiser niet het recht heeft die staat te erkennen of de duur 
ervan vast te stellen.

Het arrest dat ten opzichte van de eiser beslist dat de verweerder, 
wiens staat van invaliditeit op 26 september 1994 geëindigd is, vanaf 
1 januari 2001 in staat van arbeidsongeschiktheid in de zin van 
artikel 20 Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen verkeerde, 
schendt bijgevolg de in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen.

Het middel is gegrond.

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

Veroordeelt de verweerder tot de kosten gelet op artikel 1017, tweede 
lid, Gerechtelijk Wetboek.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

16 december 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeck-
houtte.

N° 686

3o kamer — 16 december 2013
(S.12.0060.F)

mINDerVaLIDeN. — INkomeNsVerVaNgeNDe TegemoeTkomINg eN INTegra-
TIeTegemoeTkomINg. — BeDrag. — BerekeNINgswIjze. — NIeUwe gezINssITU-
aTIe. — reFereNTIeperIoDe. — IN aaNmerkINg Te NemeN INkomeNs.

Artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inko-
mensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming wijkt 
niet af van de regels in de artikelen 8, § 1, en 9, § 1, van dat besluit inzake 
de referentieperiode die in aanmerking moeten worden genomen, maar 
bepaalt dat de door de nieuwe toestand gerechtvaardigde aanpassingen 
moeten worden toegepast op de berekening van die inkomens  (1). (Art. 1, 
§ 1, eerste lid, en 6 Wet Tegemoetkoming Gehandicapten ; artt. 8, §§ 1, 
9 en 10, en 9, § 1, eerste en tweede lid, en § 3, KB van 6 juli 1987 betref-
fende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratiete-
gemoetkoming)

(BeLgIsche sTaaT, mINIsTer VaN socIaLe zakeN eN VaN VoLksgezoND-
heID, DIeNsT TegemoeTkomINgeN aaN persoNeN meT eeN haNDIcap  

T. V.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 februari 2012 
van het arbeidshof te Luik.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 25 november 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 686.
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Geschonden wettelijke bepalingen

 — de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet ;

— artikel 7, § 1, Wet Tegemoetkomingen Gehandicapten ;

— de artikelen 4, 8, § 1, en 9, § 1 en § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratiete-
gemoetkoming.

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt voor recht dat de verweerder geen aanspraak kan maken op 
andere sociale en fiscale voordelen dan deze welke hem werden toegekend, dat 
hij aantoont te voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op de 
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming van 
categorie één, dat de inkomsten eraan in de weg staan dat beide tegemoetko-
mingen vóór 1 augustus 2008 worden toegekend, en dat die tegemoetkomingen 
op 1 augustus 2008 moeten worden berekend op basis van de inkomsten van het 
jaar 2006. Het arrest verzoekt de eiser vervolgens om een voorstel van bere-
kening neer te leggen en het aanslagbiljet of een officieel document met het 
bedrag van die inkomsten over te leggen. Daarop beveelt het de heropening van 
het debat. 

Het arrest motiveert die beslissingen met alle redenen die worden veron-
dersteld hier volledig te zijn weergegeven, in het bijzonder met de volgende 
redenen :

 “3.2. Berekening van de toekenning 

Het voorwerp van het geschil is de berekeningswijze van de vervangings- en 
integratietegemoetkomingen ; 

Dat recht dient te worden bepaald op 1 januari 2007 als gevolg van de op 
5 december 2006 ingediende aanvraag ;

In die periode was [de verweerder] aan het scheiden van de partner met wie hij 
weliswaar nog steeds samenwoonde toen zijn dossier door het auditoraat werd 
onderzocht. Hij heeft zich slechts op 1 augustus 2008 dat hij is ingeschreven als 
alleenstaande op een nieuw adres ; 

Laten we erop wijzen dat hij de deskundige meldt dat hij sinds 2005 alleen 
leeft, hetgeen de stukken van het dossier formeel tegenspreken ; 

Op 1 januari 2007 staan de inkomsten van [de verweerder] en diens partner 
eraan in de weg zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de inte-
gratietegemoetkoming worden toegekend.

Op 1 augustus 2008 (de eerste dag van de maand volgend op de officiële schei-
ding) staat de berekening van [de eiser] ter discussie ;

[De eiser] past artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 toe 
wegens de wijziging van de gezinssituatie in juli 2008 ; 

[De eiser] houdt rekening met de inkomsten van de verweerder op die datum, 
terwijl [de verweerder] wil dat rekening wordt gehouden met zijn inkomsten 
van het jaar -2, namelijk die van 2006. De partijen raken het niet eens en laten 
hun geschil door [het arbeidshof] beslechten ; 

3.2.1. Teksten

Artikel 7, § 1, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten bepaalt : 

‘De in artikel 1 bedoelde tegemoetkomingen kunnen enkel toegekend worden 
indien het bedrag van het inkomen van de persoon met een handicap en het 
bedrag van het inkomen van de persoon met wie hij een huishouden vormt, het 
in artikel 6 bedoelde bedrag van de tegemoetkomingen niet overschrijdt.
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De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, 
wat moet worden verstaan onder “inkomen” en door wie, volgens welke criteria 
en op welke wijze het bedrag ervan moet worden bepaald’ ;

Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inko-
mensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming stelt :

‘Wat betreft de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratiete-
gemoetkoming wordt onder inkomen verstaan, de inkomsten van de persoon 
met een handicap en de inkomsten van de persoon met wie hij een huishouden 
vormt.

De jaarlijkse inkomsten van een jaar zijn de gezamenlijk en afzonderlijk 
belastbare inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de aanslag 
inzake personenbelasting en aanvullende belastingen.

[…] De in aanmerking te nemen gegevens inzake inkomsten zijn deze die 
betrekking hebben op het referentiejaar, zijnde het jaar -2.

Men verstaat onder “het jaar -2” het tweede kalenderjaar voorafgaand aan :

1o de uitwerkingsdatum van de aanvraag of de nieuwe aanvraag om tege-
moetkoming in de gevallen waarin de beslissing op aanvraag wordt genomen ;

2o de kalendermaand volgend op het feit dat aanleiding geeft tot de ambts-
halve herziening bedoeld in artikel 23, § 1 tot § 1ter van het koninklijk besluit 
van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers 
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Deze gegevens inzake belastbare inkomsten komen voor op het aanslagbiljet. 

[…] Indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden 
vormt gedurende het jaar -2 nog geen deel uitmaakte van zijn huishouden, 
worden de inkomsten van deze persoon op het ogenblik van de aanvraag, van de 
nieuwe aanvraag of van de herziening berekend volgens de regels van de vorige 
leden. 

Indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormde 
deel uitmaakte van het huishouden gedurende het jaar -2 maar daarvan geen 
deel meer uitmaakt op het ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag 
of de herziening worden zijn inkomsten niet meer in aanmerking genomen’ ;

Volgens artikel 9, § 3, van hetzelfde besluit, ‘wordt, wanneer de gegevens 
inzake de burgerlijke staat, het huishouden van de persoon met een handicap, 
de samenstelling van het gezin, de kinderlast of de samenwoning, welke tot 
grondslag gediend hebben voor de bepaling van het bedrag van het inkomen, 
gewijzigd zijn, rekening gehouden met de nieuwe toestand’ ; 

3.2.2. Uitlegging

De gegevens die voor de inkomsten in aanmerking moeten worden genomen 
zijn die welke betrekking hebben op het tweede jaar dat voorafgaat aan het 
jaar waarin de administratieve beslissing uitwerking had, het zogeheten jaar 
-2 (cf. artikel 8, § 1, vierde en vijfde lid). 

Het referentiejaar van de inkomsten is het jaar dat overeenstemt met het 
tweede kalenderjaar voorafgaand aan :

— hetzij de aanvangsdatum van de aanvraag ;

— hetzij nog steeds de maand volgend op het feit dat aanleiding gaf tot de 
ambtshalve herziening in de gevallen bedoeld in artikel 23, § 1 en § 1bis, van het 
koninklijk besluit van 22 mei 2003 ;

De wijziging van de samenstelling van het gezin kan een weerslag hebben op 
het bedrag van de inkomsten die in aanmerking moeten worden genomen voor 
de berekening van de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetko-
ming en de integratietegemoetkoming ; 
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Enkel de inkomsten van de persoon met een handicap en de persoon met 
wie hij een huishouden vormt op de datum van de toekenning, komen in 
aanmerking. Als een huishouden gezamenlijk belast wordt en dat huishouden 
gescheiden is op de datum van de toekenning aan de gerechtigde van de tege-
moetkoming (toekenning op aanvraag of herziening), worden enkel de inkom-
sten van de persoon met een handicap in aanmerking genomen en niet die van 
de gescheiden partner. Als, omgekeerd, een persoon deel gaat uitmaken van het 
huishouden, worden zijn inkomsten uiteraard in aanmerking genomen. 

Artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit bepaalt dat wanneer de gegevens 
inzake de burgerlijke staat, het huishouden van de persoon met een handicap, 
de samenstelling van het gezin, de kinderlast of de samenwoning, welke tot 
grondslag gediend hebben voor de bepaling van het bedrag van het inkomen, 
gewijzigd zijn, ‘rekening gehouden wordt met de nieuwe toestand’. Die sibil-
lijnse formulering geeft stof voor discussie ;

De rechtspraak is inderdaad ervan uitgegaan dat die bepaling (die vroeger 
vervat was in artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit) voorschrijft dat reke-
ning moet worden gehouden met de wijzigingen in de samenstelling van het 
gezin en met de inkomsten van de leden van dat gezin maar dat zij niet afwijkt 
van de berekeningswijze van de inkomsten per referentiejaar -2 of -1 (bij wijzi-
ging van de inkomsten). Zij was van oordeel dat enkel rekening moest worden 
gehouden met de wijzigingen van de gezinstoestand die bijvoorbeeld impliceren 
dat de inkomsten van een nieuw gezinslid in aanmerking worden genomen, 
inkomsten die berekend worden overeenkomstig de andere bepalingen van de 
regelgeving ;

De rechtspraak bekritiseert de praktijk van de administratie om de inkom-
sten op de dag van de scheiding van het gezin ‘te actualiseren’ en houdt het 
voor de berekeningswijze van de inkomsten vast aan de berekeningswijze zoals 
die uit de andere verordenende bepalingen volgt ; 

Het Hof van Cassatie legt die tekst anders uit. Volgens het Hof wijkt de kwes-
tieuze bepaling af van de andere bepalingen met name wat betreft de referen-
tieperiode van de in aanmerking te nemen inkomsten. 

Die uitlegging is echter niet verenigbaar met artikel 8, § 1, dat vermeldt dat, 
‘indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt 
gedurende het jaar — 2 nog geen deel uitmaakte van zijn huishouden, de inkom-
sten van deze persoon op het ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag 
of van de herziening berekend worden volgens de regels van de vorige leden. 
Indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormde 
deel uitmaakte van het huishouden gedurende het jaar -2 maar daarvan geen 
deel meer uitmaakt op het ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag 
of de herziening, worden zijn inkomsten niet meer in aanmerking genomen’ ;

Bijgevolg blijven de in artikel 8 vermelde regels met betrekking tot de 
aftrekbare inkomsten van toepassing als de gezinstoestand wijzigt ; 

Dat houdt daarom niet in dat artikel 9, § 3, overbodig zou zijn ten opzichte 
van artikel 8 voor zover het er nogmaals enkel op wijst dat de ambtshalve 
herziening in bepaalde opgesomde gevallen noodzakelijk is. Eigenlijk bedoelt 
die bepaling dat de gevolgen van de wijziging van de samenstelling van het 
gezin in aanmerking worden genomen in het bijzonder voor het bedrag dat 
overeenstemt met de categorie (A, B of C) en de in functie van die categorie 
veranderlijke vrijstellingen. Het legt geenszins de verplichting op om het jaar 
van de inkomsten, dat wordt bepaald overeenkomstig artikel 8, te wijzigen ;

De uitlegging van de norm door het Hof van Cassatie heeft overigens tot 
gevolg dat de inkomsten van een persoon met een handicap (en desgevallend 
van de persoon met wie hij een huishouden vormt) die in aanmerking moeten 
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worden genomen voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoet-
koming, niet de inkomsten zijn van het klassieke referentiejaar (jaar -2 of -1), 
maar deze die zich voordoen op de dag van de wijziging van de samenstelling 
van het gezin ;

Dat zou de regel volledig overhoophalen ;

De doctrine heeft zich afgevraagd of die bepaling, in de uitlegging dat ze 
de verplichting oplegt om de ‘geactualiseerde inkomsten’ in aanmerking te 
nemen, niet discriminerend is ten aanzien van gerechtigden van wie de gezins-
toestand gewijzigd is (in die zin dat de gerechtigde naar een andere hetzij een 
hogere hetzij een lagere categorie overgaat,), terwijl de inkomsten van een 
huishouden, met een identieke samenstelling, echter per referentiejaar -2 of -1 
en dus volgens andere criteria worden berekend ;

Bovendien bemoeilijkt die uitlegging het bepalen van het bedrag van de 
inkomsten aangezien, behalve voor beslissingen met terugwerkende kracht 
over meerdere jaren het bedrag van de inkomsten, niet door de bevoegde belas-
tingadministratie wordt vastgelegd ;

De arbeidsrechtbank te Brussel heeft een tussenoplossing gevonden om 
de discriminatie uit te vlakken : zij heeft rekening gehouden met de inkom-
sten van het referentiejaar maar voegt bij die inkomsten of trekt ervan af de 
elementen die beïnvloed werden door de wijziging in de burgerlijke staat of 
door de nieuwe samenstelling van het gezin sindsdien. De arbeidsrechtbank 
te Charleroi keert de leer van het Hof van Cassatie echter resoluut de rug toe 
wegens de moeilijkheden die de tenuitvoerlegging ervan met zich meebrengt ;

Het [arbeids]hof kan enkel overwegen dat, enerzijds, de draagwijdte van 
artikel 9, § 3, niet deze is die [de eiser] eraan beweert te geven, namelijk een 
afwijking van het referentiejaar van de inkomsten en, anderzijds, als dat 
standpunt toch moet worden gevolgd, de toestand waarin de personen met een 
handicap terecht komen na de wijziging van hun gezinstoestand, discrimine-
rend is indien de betrokken bepaling in die zin moet worden uitgelegd dat zij 
afwijkt van de andere bepalingen met name inzake de referentieperiode van de 
in aanmerking te nemen inkomsten, zodat in een dergelijke situatie rekening 
moet worden gehouden met de inkomsten van het lopende jaar en niet van het 
referentiejaar ; 

Bovendien zou de toestand van een persoon van wie de gezinstoestand wijzigt 
anders behandeld worden al naargelang de samenstelling van zijn gezin gewij-
zigd is in de loop van de maand die aan de aanvraag voorafgaat, dan wel bij de 
toekenning in het kader van een herziening : artikel 9, § 3, vereist een wijzi-
ging, die noodzakelijk na de aanvraag plaatsvindt, zodat het niet van toepas-
sing is voor het bepalen van het recht op de datum van de aanvraag ; 

Men zou inderdaad een tussenoplossing kunnen zoeken, zoals de arbeids-
rechtbank te Brussel heeft pogen te doen, maar het staat niet aan de rech-
terlijke macht een verordenende bepaling te vervangen door een andere, door 
haarzelf opgestelde, regel. Wanneer een koninklijk besluit onwettig is omdat 
het discriminerend is, moet de discriminerende bepaling zonder meer buiten 
beschouwing worden gelaten op straffe van schending van artikel 159 van de 
Grondwet ;

Bijgevolg mag geen toepassing worden gemaakt van artikel 9, § 3, maar wel 
van artikel 8, § 1 ;

3.2.3. Toepassing te dezen

Voor de berekening van de toekenning op 1 augustus 2008 moet rekening 
worden gehouden met de inkomsten van [de verweerder] tijdens het jaar -2, 
hetzij het jaar 2006”. 
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Grieven

Artikel 7, § 1, eerste lid, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten bepaalt dat de 
integratietegemoetkoming enkel kan worden toegekend indien het bedrag van 
het inkomen van de persoon met een handicap en het bedrag van het inkomen 
van de persoon met wie hij een huishouden vormt, het in artikel 6 bedoelde 
bedrag van de tegemoetkomingen niet overschrijdt. 

Volgens artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende 
de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming 
wordt onder inkomen verstaan, de inkomsten van de persoon met een handicap 
en de inkomsten van de persoon met wie hij een huishouden vormt. De jaar-
lijkse inkomsten van een jaar zijn de gezamenlijk en afzonderlijk belastbare 
inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de aanslag inzake perso-
nenbelasting en aanvullende belastingen. Wanneer op de berekeningsnota 
afzonderlijk belastbare inkomsten voorkomen, worden deze bedragen enkel in 
aanmerking genomen indien ze daadwerkelijk betrekking hebben op het refe-
rentiejaar. Volgens het vierde lid van dezelfde paragraaf zijn de in aanmerking 
te nemen gegevens inzake inkomsten deze die betrekking hebben op het refe-
rentiejaar, zijnde het jaar -2. Men verstaat onder “het jaar -2” het tweede kalen-
derjaar voorafgaand aan : 1o de uitwerkingsdatum van de aanvraag of de nieuwe 
aanvraag om tegemoetkoming in de gevallen waarin de beslissing op aanvraag 
wordt genomen ; 2o de kalendermaand volgend op het feit dat aanleiding geeft tot 
de ambtshalve herziening bedoeld in artikel 23, § 1, tot § 1ter, van het koninklijk 
besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de 
dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

Artikel 8, § 1, lid 9, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 bepaalt dat 
indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt 
gedurende het jaar -2 nog geen deel uitmaakte van zijn huishouden, de inkom-
sten van deze persoon op het ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag 
of van de herziening worden berekend volgens de regels van de vorige leden. Het 
tiende lid van dezelfde bepaling voegt daaraan toe dat indien de persoon met 
wie de persoon met een handicap een huishouden vormde deel uitmaakte van 
het huishouden gedurende het jaar -2 maar daarvan geen deel meer uitmaakt 
op het ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag of de herziening zijn 
inkomsten niet meer in aanmerking worden genomen. 

Wanneer de inkomsten van het jaar -1 ten minste met 20 pct. verlaagd of 
verhoogd zijn ten opzichte van de inkomsten van het jaar -2, wordt overeenkom-
stig artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 rekening gehouden 
met de inkomsten van het jaar -1.

Artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 bepaalt evenwel dat, 
wanneer de gegevens inzake de burgerlijke staat, het huishouden van de persoon 
met een handicap, de samenstelling van het gezin, de kinderlast of de samenwo-
ning, welke tot grondslag gediend hebben voor de bepaling van het bedrag van 
het inkomen, gewijzigd zijn, rekening wordt gehouden met de nieuwe toestand. 

Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest kan worden afgeleid dat de 
verweerder op 5 december 2006 een aanvraag heeft ingediend, dat de inkomsten 
van de verweerder en diens partner op 1 januari 2007 de toekenning van zowel de 
inkomensvervangende tegemoetkoming als van de integratietegemoetkoming 
in de weg stonden en dat de verweerder op 1 augustus 2008 als alleenstaande op 
een nieuw adres werd ingeschreven.

Eerste onderdeel

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 bepaalt de personen die 
behoren tot de categorieën A, B en C : 
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1o categorie A : de personen met een handicap die niet behoren tot categorie 
B, noch tot categorie C ;

2o categorie B : de personen met een handicap die ofwel alleen wonen, ofwel 
sedert ten minste drie maanden dag en nacht in een verzorgingsinstelling 
verblijven en voorheen niet tot categorie C behoorden ;

3o categorie C : de personen met een handicap die ofwel een huishouden 
vormen, ofwel één of meerdere kinderen ten laste hebben.

Artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreft de vaststelling 
van de inkomsten, te weten de inkomsten van de persoon met een handicap en die 
van de persoon met wie hij een huishouden vormt. De toepassing van die bepa-
ling veronderstelt niet noodzakelijk dat de gerechtigde van een bepaalde cate-
gorie overgaat naar aan andere, hetzij een hogere, hetzij een lagere, categorie.

Artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 wijkt voor situa-
ties die het vermeldt, af van de regels vervat in de artikelen 8 en 9, § 1, van 
dat koninklijk besluit meer bepaald inzake de referentieperiode van de in 
aanmerking te nemen inkomsten. Aangezien artikel 9, § 3, niet refereert aan 
een voorafgaande periode, moeten de woorden “rekening houden met de nieuwe 
toestand” uitgelegd worden als “rekening houden met de toestand zoals die 
op dat ogenblik bestond”. Om het bedrag te bepalen van het inkomen van de 
persoon met een handicap in de nieuwe toestand waarvan sprake in paragraaf 3 
van artikel 9 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, moet men zich plaatsen 
op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de toestand is veranderd, 
namelijk in de maand waarin de gegevens inzake de burgerlijke stand, de huid-
houding, de samenstelling van het gezin, de kinderlast of de samenwoning van 
de gerechtigde zijn gewijzigd.

De omstandigheid dat de aldus uitgelegde toepassing van artikel 9, § 3, van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot gevolg heeft dat het bedrag van de 
inkomsten niet vastgesteld wordt door de bevoegde belastingadministratie 
staat die uitlegging niet in de weg. De toepassing van de algemene regel 
volgens welke rekening wordt gehouden met de inkomsten met betrekking 
tot het jaar -2, garandeert evenmin dat die inkomsten werden aangegeven. 
Daarom bepaalt artikel 8, § 1, zevende lid, van hetzelfde besluit dat, indien de 
aanvrager of de persoon met wie hij een huishouden vormt geen aangifte in 
de personenbelasting hebben gedaan betreffende het jaar -2, de Dienst voor 
Tegemoetkoming aan personen met een handicap, ter vervanging van het niet 
medegedeeld inkomen, het werkelijk inkomen voor dat beschouwde jaar zelf 
vaststelt ; met het oog daarop zijn de aanvrager en de persoon met wie hij een 
huishouden vormt verplicht alle nodige gegevens mede te delen. 

Uit wat voorafgaat volgt dat het arrest dat beslist dat artikel 9, § 3, van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 aangeeft dat de gevolgen van de wijziging 
van de samenstelling van het gezin in aanmerking worden genomen met name 
voor het bedrag dat overeenstemt met de categorie en met de in functie van 
die categorie veranderlijke vrijstellingen en dat artikel niet afwijkt van het 
referentiejaar van de inkomsten de artikelen 4, 8, § 1, en 9, § 1 en § 3, van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 en eveneens artikel 7, § 1, van de Wet Tege-
moetkoming Gehandicapten schendt.

Het arrest dat beslist dat voor de berekening van de toekenning op 1 augustus 
2008 rekening moet worden gehouden met de inkomsten van de verweerder 
tijdens het jaar -2, hetzij het jaar 2006, , schendt alle wettelijke en verorde-
nende bepalingen bedoeld in de aanhef van het middel, met uitzondering van de 
artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet. 

Tweede en derde onderdeel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Krachtens artikel 7, § 1, eerste lid, Wet Tegemoetkoming Gehandi-
capten, kunnen de inkomensvervangende tegemoetkoming en de inte-
gratietegemoetkoming enkel toegekend worden indien het bedrag van 
het inkomen van de persoon met een handicap en het bedrag van het 
inkomen van de persoon met wie hij een huishouden vormt, het in 
artikel 6 bedoelde bedrag van de tegemoetkomingen niet overschrijdt.

Volgens het tweede lid van die paragraaf bepaalt de Koning, bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wat moet worden 
verstaan onder “inkomen” en door wie, volgens welke criteria en op 
welke wijze het bedrag ervan moet worden bepaald. 

Artikel 8, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 
betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integra-
tietegemoetkoming bepaalt dat de in aanmerking te nemen gegevens 
inzake inkomsten deze zijn die betrekking hebben op het referentiejaar, 
zijnde het jaar -2. Volgens het vijfde lid verstaat men onder “het jaar -2” 
het tweede kalenderjaar voorafgaand aan : 1° de uitwerkingsdatum van 
de aanvraag of de nieuwe aanvraag om tegemoetkoming in de gevallen 
waarin de beslissing op aanvraag wordt genomen en 2o de kalender-
maand volgend op het feit dat aanleiding geeft tot de ambtshalve herzie-
ning bedoeld in artikel 23, § 1 tot § 1ter van het koninklijk besluit van 
22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers 
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

Het negende en tiende lid van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987 bepalen dat, indien de persoon met wie de persoon met 
een handicap een huishouden vormt gedurende het jaar -2 nog geen deel 
uitmaakte van zijn huishouden, de inkomsten van deze persoon op het 
ogenblik van de aanvraag, van de nieuwe aanvraag of van de herzie-
ning worden berekend volgens de regels van de vorige leden, terwijl 
indien de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden 
vormde deel uitmaakte van het huishouden gedurende het jaar -2 maar 
daarvan geen deel meer uitmaakt op het ogenblik van de aanvraag, 
van de nieuwe aanvraag of de herziening zijn inkomsten niet meer in 
aanmerking worden genomen. 

Overeenkomstig artikel 9, § 1, eerste en tweede lid, van voornoemd 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 wordt, wanneer de inkomsten van het 
jaar -1 ten minste met 20 pct. verlaagd of verhoogd zijn ten opzichte 
van de inkomsten van het jaar -2, rekening gehouden met de inkom-
sten van het jaar -1, dat gedefinieerd wordt als het eerste kalenderjaar 
voorafgaand aan : 1o de uitwerkingsdatum van de aanvraag of van de 
nieuwe aanvraag om tegemoetkoming in de gevallen waarin de beslis-
sing op aanvraag wordt genomen, en 2o de kalendermaand volgend op 
het feit dat aanleiding geeft tot de ambtshalve herziening bedoeld in 
artikel 23, § 1, van voornoemd koninklijk besluit van 23 mei 2003.

Luidens artikel 9, § 3, wordt, wanneer de gegevens inzake de burger-
lijke staat, het huishouden van de persoon met een handicap, de 
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samenstelling van het gezin, de kinderlast of de samenwoning, welke 
tot grondslag gediend hebben voor de bepaling van het bedrag van het 
inkomen, gewijzigd zijn, rekening gehouden met de nieuwe toestand.

Uit het geheel van die bepalingen volgt dat artikel 9, § 3, van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987 niet afwijkt van de regels in de arti-
kelen 8, § 1, en 9, § 1, van dat besluit inzake de referentieperiode die in 
aanmerking moet worden genomen, maar bepaalt dat voor de bereke-
ning van die inkomens de door de nieuwe toestand gerechtvaardigde 
aanpassingen moeten worden toegepast.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

16 december 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 687

3o kamer — 16 december 2013
(S.13.0056.F)

1o maaTschappeLIjk weLzIjN (opeNBare ceNTra Voor). — asIeL-
aaNVrager. — opVaNgsTrUcTUreN. — FeDasIL. — hULp. — aarD. — maTe-
rIëLe hULp.

2o maaTschappeLIjk weLzIjN (opeNBare ceNTra Voor). — maaT-
schappeLIjke DIeNsTVerLeNINg. — maTerIëLe hULp. — FeDasIL. — BesLIs-
sINg ToT weIgerINg. — hoger Beroep VaN De asIeLzoeker. — VerjarINg. — 
TermIjN. — haNDVesT VaN De socIaaL VerzekerDe. — ToepassINg.

3o socIaLe zekerheID.- aLgemeeN. — haNDVesT VaN De socIaaL 
VerzekerDe. — maaTschappeLIjke DIeNsTVerLeNINg. — maTerIëLe hULp. — 
FeDasIL. — BesLIssINg ToT weIgerINg. — hoger Beroep VaN De asIeLzoeker. 
— VerjarINg. — TermIjN.

1o De maatschappelijke dienstverlening, beoogd in artikel 57ter, tweede 
lid, van de OCMW-wet, die aan de asielzoeker in een opvangstructuur 
gegarandeerd wordt overeenkomstig de wet van 12 januari 2007, is de 
materiële hulp die Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers, rechtstreeks of door één van zijn partners verleent  (1).
(Artt. 1, 57, § 1, en 57ter, tweede lid, OCMW-wet ; artt. 2, 6o en 9o, 3, 9, 10, 
11, § 1, 56, § 2, 1o, en 62, eerste lid, Wet 12 jan. 2007)

2o en 3o Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, 
is een instelling van sociale zekerheid die rechtstreeks of door partners, 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 687.
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een vergoeding van sociale zekerheid verleent bestaande uit materiële 
hulp, namelijk één van de vormen van maatschappelijke dienstverlening 
bepaald bij artikel 1, eerste lid van de wet van 8 juli 1976 ; artikel 23, eerste 
lid, van de Wet Handvest Sociaal Verzekerde is derhalve toepasselijk op 
de termijnen waarbinnen de materiële hulpgerechtigde hoger beroep kan 
instellen tegen de beslissingen van het Fedasil Agentschap  (1). (Artt. 1, 
2, 1o, e), en 2o, a), en 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde) 

(FeDasIL T. m. e.a.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Luik van 6 februari 2013.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 6 november 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Mireille Delange 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

— de artikelen 1, 2 en 23 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
“handvest” van de sociaal verzekerde ;

— de artikelen 57 en 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;

— de artikelen 2, 3, 13 en 55 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de 
opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemde-
lingen.

Aangevochten beslissingen

Het arrest “verklaart het verhaal van [de verweerster] tegen de beslissing 
van 26 juli 2011 van [de eiser] ontvankelijk”, nadat het erop gewezen heeft dat 
“[de eiser] aanvoert dat het tegen hem ingestelde beroep niet ontvankelijk 
is aangezien de bestreden beslissing genomen werd op 26 juli 2011 terwijl het 
beroep maar op 7 november 2011 is ingesteld, hetzij meer dan drie maanden na 
de kennisgeving van de beslissing” op grond dat : 

 “de op 26 juli 2011 door de eiser genomen beslissing die de verplichte plaats 
van inschrijving opheft, vermeldt inderdaad dat deze beslissing vatbaar is 
voor beroep bij de bevoegde arbeidsrechtbank, namelijk de arbeidsrechtbank 
te Brussel of de rechter van de woonplaats van de betrokkene, [en] dat het moet 
worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing op 
straffe van verval van het beroep. 

[De eiser ] preciseert niet welke wetsbepaling die beroepstermijn op straffe 
van verval bepaalt.

[De eiser] wijst inderdaad erop dat de door hem genomen beslissing de bepa-
lingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘handvest’ van de 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 687.
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sociaal verzekerde in acht neemt, hoewel niet vast staat dat de vermelding : 
‘de rechter van uw woonplaats’ beantwoordt aan het vereiste van artikel 14, 
2°, van de wet van 11 april 1995 die [de eiser] aanvoert, dat ‘het adres van de 
bevoegde rechtscolleges’ vermeldt : moet daaruit worden afgeleid dat [de eiser] 
wil dat artikel 23 van voormelde wet wordt toegepast, dat bepaalt dat tegen 
de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor 
de toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, op straffe van 
verval, beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de kennisgeving 
van die beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door de sociaal 
verzekerde ?

[De eiser] maakt geen deel uit van de instellingen van sociale zekerheid 
bepaald bij artikel 2, 2o, van de wet van 11 april 1995, aangezien hij niet bevoegd 
is voor het toekennen van prestaties van de sociale zekerheid in de zin van 
artikel 2, 1o, van die wet, dat in punt e) ‘alle regelingen van het stelsel van 
sociale bijstand, bestaande uit de tegemoetkomingen aan gehandicapten, het 
recht op een bestaansminimum, het maatschappelijk welzijn, de gewaarborgde 
gezinsbijslag en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden’ bedoelt waarbij moet 
worden opgemerkt dat de bepalingen van de wet van 12 januari 2007 een duide-
lijk onderscheid maken tussen de maatschappelijke dienstverlening verstrekt 
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de materiële hulp 
toegekend door de centra voor huisvesting die door [de eiser] worden ingericht.

We wijzen erop dat de maatschappelijke dienstverlening, verstrekt door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aanvankelijk niet in aanmer-
king genomen werd door het bepaalde bij artikel 2, 1°, e) en slechts bij wet van 
10 maart 2005 opgenomen werd in de limitatieve opsomming van die bepaling. 

Het valt overigens te betwijfelen dat de kandidaat vluchteling die opvang 
geniet onder de vorm van materiële hulp, beschouwd kan worden als een ‘sociaal 
verzekerde’ in de zin van artikel 2, 7o, van de wet van 11 april 1995.

Aangezien geen enkele bepaling van de wet van 12 januari 2007, noch enige 
andere wetsbepaling een termijn bepaalt om verhaal in te stellen tegen de 
beslissingen van de eiser en zulks op straffe van verval, is de vordering van [de 
verweerster] tegen [de eiser] bij het op 7 november 2011 neergelegde verzoek-
schrift ontvankelijk”.

Grieven

Artikel 23 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van 
de sociaal verzekerde bepaalt :

 “Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetge-
vingen moet tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid 
die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvordering van pres-
taties, op straffe van verval, beroep worden ingesteld binnen drie maanden 
na de kennisgeving van die beslissingen of na de kennisneming van de 
beslissing door de sociaal verzekerde indien geen kennisgeving plaats had. 
Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen 
moet elk beroep tot erkenning van een recht tegen een instelling van sociale 
zekerheid ook worden ingesteld op straffe van verval, binnen drie maand na de 
vaststelling van het in gebreke blijven van de instelling.”

Met andere woorden en behoudens toepassing van een bijzondere tekst die een 
langere termijn bepaalt, moet het verhaal tegen een beslissing van een bij die 
bepaling bedoelde instelling van sociale zekerheid binnen drie maanden na de 
kennisgeving van de beslissing worden ingesteld en zulks op straffe van verval.

Het handvest van de sociaal verzekerde is luidens artikel 1, van toepassing 
op iedere persoon en op iedere instelling van sociale zekerheid.
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Volgens artikel 2, 2o, a), van het handvest wordt met name onder instellingen 
van sociale zekerheid verstaan : de ministeries, de openbare instellingen van 
sociale zekerheid alsook elke instelling, overheid of elke rechtspersoon van 
publiek recht die prestaties van de sociale zekerheid toekent.

De eiser werd bij de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asiel-
zoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen opgericht als 
een instelling van publiek recht. Die wet bepaalt bij artikel 55, eerste lid, dat 
onder de naam “Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers” een 
openbare instelling met rechtspersoonlijkheid werd opgericht, die ingedeeld is 
bij categorie A zoals bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 
op sommige instellingen van openbaar nut.

Volgens artikel 2, 1o, e), van het handvest, wordt onder sociale zekerheid 
verstaan alle regelingen van het stelsel van sociale bijstand, bestaande uit de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten, het recht op een bestaansminimum, 
het maatschappelijk welzijn, de gewaarborgde gezinsbijslag en het gewaar-
borgd inkomen voor bejaarden.

Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 maart 1995 werd 
verduidelijkt dat “de uitdrukking maatschappelijk welzijn dezelfde betekenis 
heeft als in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.” (Gedr. St., Kamer, zitting 2003-2004, Verslag, 
nr. 51-0159/002, p. 5).

Artikel 57, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, definieert de maatschappelijke dienst-
verlening als volgt : 

 “Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter heeft het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstver-
lening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.

Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve 
hulp. Het bevordert de maatschappelijke participatie van de gebruikers. Deze 
dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-genees-
kundige of psychologische aard zijn.”

Artikel 57ter van de wet van 8 juli 1976 bepaalt dat de maatschappelijke 
dienstverlening waarvan een asielzoeker kan genieten kan bestaan uit de 
materiële hulp die verstrekt wordt door de eiser of een partner binnen een 
opvangstructuur :

 “De maatschappelijke dienstverlening is niet door het centrum verschul-
digd indien een vreemdeling die gehouden is zich in te schrijven in een welbe-
paalde plaats overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet van 12 januari 2007 
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 
vreemdelingen, materiële hulp ontvangt van een opvangstructuur die belast is 
met het verlenen van de noodzakelijke dienstverlening om een menswaardig 
leven te kunnen leiden.

In afwijking van artikel 57, § 1, kan een asielzoeker aan wie, in toepassing van 
artikel 11, § 1, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asiel-
zoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, als verplichte 
plaats van inschrijving een opvangstructuur is aangewezen die beheerd wordt 
door het Agentschap of één van zijn partners, slechts in deze opvangstructuur 
gebruik maken van de maatschappelijke dienstverlening overeenkomstig de 
wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 
andere categorieën van vreemdelingen.”

Volgens de bewoordingen zelf van het voormelde tweede lid, vormt de hulp die 
de eiser verstrekt in een opvangstructuur krachtens de wet van 12 januari 2007 
maatschappelijke dienstverlening.
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De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 
bepaalde andere categorieën van vreemdelingen bepaalt in artikel 3 :

 “Elke asielzoeker heeft recht op een opvang die hem in staat moet stellen om 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Onder opvang wordt de materiële hulp verstaan die op grond van deze wet 
toegekend wordt of de maatschappelijke dienstverlening die wordt verstrekt 
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de orga-
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.”

Artikel 2, 6o, van dezelfde wet verstaat onder materiële hulp “de hulp die 
verleend wordt door het Agentschap of de partner binnen een opvangstructuur 
en die met name bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maat-
schappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagver-
goeding. Zij omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot 
diensten als tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma 
voor vrijwillige terugkeer”. Het hulpverlenende agentschap is volgens punt 8o, 
van dezelfde bepaling : het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoe-
kers, de eiser dus.

De sociaal verzekerden worden door artikel 2, 7o, van het handvest gedefi-
nieerd als de natuurlijke personen die recht hebben op sociale prestaties, er 
aanspraak op maken of er aanspraak op kunnen maken, hun wettelijke verte-
genwoordigers en hun gemachtigden.

Een asielzoeker die krachtens een door de eiser op grond van artikel 13 van 
de wet van 12 januari 2007 genomen beslissing de materiële hulp ontzegd wordt 
waarop hij recht meende te hebben, is bijgevolg ontegensprekelijk een sociaal 
verzekerde zijn in de zin van het handvest. 

Uit de samenlezing van alle voornoemde bepalingen volgt dat het arrest 
dat het verhaal van de verweerster, ingesteld buiten de bij artikel 23 van het 
handvest bepaalde termijn van drie maanden, toch ontvankelijk verklaart, de 
volgende bepalingen schendt : 

— de artikelen 1, 2, inzonderheid 1o, e), 2o, a), en 7, van de wet van 11 april 1995 
tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, 57 en 57ter, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn, 2, 6o en 8o, 3, 13 en 55 van de wet van 12 januari 2007 betreffende 
de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreem-
delingen, in zoverre de materiële hulp bedoeld in de artikelen 2, 6o en 8o en 3, 
van de wet van 12 januari 2007, en die verleend wordt door de eiser, een sociale 
bijstand vormt in de zin van artikel 2, 1o, e), van de wet van 11 april 1995, in 
zoverre de eiser, opgericht bij artikel 55 van de wet van 12 januari 2007, een 
instelling van sociale zekerheid is in de zin van artikel 2, 2o, a) van de wet van 
11 april 1995 en de verweerster een sociaal verzekerde is in de zin van artikel 2, 
7o, van dezelfde wet, hetgeen impliceert dat de eiser onder het toepassingsge-
bied valt bepaald in artikel 1 van de wet van 11 april 1995 ;

— artikel 23 van de wet van 11 april 1995, in zoverre het verhaal ingesteld 
tegen de beslissing van de eiser, genomen op grond van artikel 13 van de wet 
van 12 januari 2007, op straffe van verval moet worden ingesteld binnen de 
termijn van drie maanden als bepaald bij voornoemd artikel 23. 

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

1. Luidens artikel 1, eerste lid, OCMW-wet heeft elke persoon recht 
op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in 
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de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. 

Artikel 57, § 1, eerste lid, OCMW-wet vertrouwt, onverminderd het 
bepaalde in artikel 57ter, aan het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn de taak toe aan personen en gezinnen de dienstverlening 
te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.

Artikel 57ter, tweede lid, OCMW-wet bepaalt dat in afwijking van 
artikel 57, § 1, een asielzoeker aan wie in toepassing van artikel 11, 
§ 1, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asiel-
zoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen als 
verplichte plaats van inschrijving een opvangstructuur is aangewezen 
die beheerd wordt door de eiser of één van zijn partners, slechts in deze 
opvangstructuur gebruik kan maken van de maatschappelijke dienst-
verlening overeenkomstig die wet.

Uit die bepalingen volgt dat de maatschappelijke dienstverlening 
bepaald bij artikel 1, eerste lid, OCMW-wet, in de regel, overeen-
komstig artikel 57, § 1, eerste lid, verzekerd wordt door het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn en, voor de asielzoeker bedoeld 
in artikel 57ter, tweede lid, bij uitzondering, in een opvangstructuur 
overeenkomstig de wet van 12 januari 2007.

2. Luidens artikel 3, eerste lid, van laatstgenoemde wet, heeft elke 
asielzoeker recht op een opvang die hem in staat moet stellen om een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het 
tweede lid definieert de opvang als de materiële hulp die op grond van 
deze wet toegekend wordt of de maatschappelijke dienstverlening die 
wordt verstrekt door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976.

Krachtens artikel 9 van de wet van 12 januari 2007 wordt de opvang, 
bedoeld in artikel 3, toegekend door de opvangstructuur of het open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn toegewezen als verplichte 
plaats van inschrijving.

Artikel 10 bepaalt dat de eiser die volgens artikel 55 een openbare 
instelling met rechtspersoonlijkheid is, een verplichte plaats van 
inschrijving moet toewijzen aan bepaalde vreemdelingen. Artikel 11 
bepaalt dat een opvangstructuur als verplichte plaats van inschrijving 
wordt toegewezen aan de asielzoekers bedoeld in artikel 10, 1° en 2°, 
of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de gevallen 
bedoeld bij de paragrafen 2 en 4, eerste lid. Artikel 13, eerste lid, biedt 
aan de eiser de mogelijkheid om de verplichte plaats van inschrijving 
die overeenkomstig de voorgaande artikelen is toegewezen in bijzon-
dere omstandigheden op te heffen.

Artikel 56, § 2, 1o, verleent aan de eiser de bevoegdheid om de materiële 
hulp toe te kennen aan de begunstigden van de opvang in de collectieve 
opvangstructuren die het beheert. Artikel 62, eerste lid, staat het toe 
aan partners de taak toe te vertrouwen om aan begunstigden van de 
opvang materiële hulp te verstrekken zoals voorzien in die wet. 

Artikel 2, 6°, bepaalt dat de materiële hulp verleend wordt door de 
eiser of de partner binnen een opvangstructuur. Artikel 2, 9°, definieert 
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de partner als de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsper-
soon die door en op kosten van de eiser belast wordt met het verlenen 
van materiële hulp aan de begunstigde van de opvang overeenkomstig 
de bepalingen van die wet.

Uit de voornoemde bepalingen volgt dat de maatschappelijke dienst-
verlening bedoeld in artikel 57ter, tweede lid, OCMW-wet, die verzekerd 
wordt aan de asielzoeker in een opvangstructuur overeenkomstig de 
wet van 12 januari 2007, de materiële hulp is die door de eiser, recht-
streeks of door de tussenkomst van partners wordt toegekend.

3. Krachtens zijn artikel 1 is de Wet Handvest Sociaal Verzekerde 
van toepassing op iedere persoon of op iedere instelling van sociale 
zekerheid. 

Volgens artikel 2, 2°, a), Wet Handvest Sociaal Verzekerde vormt 
iedere instelling, overheid of elke rechtspersoon van publiek recht die 
prestaties van sociale zekerheid toekent voor de toepassing van deze 
wet een instelling van sociale zekerheid. Luidens artikel 2, 1°, e) omvat 
de sociale zekerheid de sociale bijstand.

Artikel 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde regelt de 
termijnen waarbinnen, op straffe van verval, beroep kan worden inge-
steld tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid 
die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvordering van 
de prestaties.

4. Uit het geheel van de voornoemde bepalingen volgt dat de eiser 
een instelling van sociale zekerheid is die rechtstreeks of door tussen-
komst van partners een socialezekerheidsprestatie verleent bestaande 
uit materiële hulp, namelijk één van de vormen van maatschappelijke 
dienstverlening bepaald bij artikel 1, eerste lid, OCMW-wet.

Artikel 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde is derhalve 
van toepassing op de termijn waarbinnen de gerechtigde op materiële 
hulp beroep kan instellen tegen de beslissingen van de eiser. 

5. Het arrest stelt vast dat de verweerster asiel heeft gevraagd, dat 
haar een opvangstructuur werd aangewezen als verplichte plaats van 
inschrijving en dat zij beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van 
de eiser die die verplichte plaats van inschrijving opheft. 

Het oordeelt dat “de eiser geen deel uitmaakt van de instellingen van 
sociale zekerheid bepaald bij artikel 2, 2°, Wet Handvest Sociaal Verze-
kerde, aangezien het niet belast is om prestaties van sociale zekerheid 
toe te kennen in de zin van artikel 2, 1°, van genoemd [Handvest] gelet 
op de bepalingen van de wet van 12 januari 2007 die een duidelijk onder-
scheid maken tussen de maatschappelijke dienstverlening verstrekt 
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de materiële 
hulp toegekend door de centra voor huisvesting die door de eiser zijn 
ingericht”. Het leidt daaruit af dat artikel 23 van het Handvest de 
“beroepstermijn tegen de beslissingen van de eiser” niet vastlegt.

Het arrest dat aldus oordeelt, schendt de artikelen 2, 1°, e), en 2°, a), 
evenals artikel 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde. 

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

het vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk 

Wetboek tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

16 december 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 688

2o kamer — 17 december 2013
(P.12.0723.N)

1o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reDeLIjke TermIjN. — oVerschrIjDINg. — 
rechTshersTeL. — sTraFVermINDerINg. — BegrIp.

2o sTraF. — aLgemeeN. sTraF eN maaTregeL. weTTIgheID. — 
aLgemeeN. — reDeLIjke TermIjN. — oVerschrIjDINg. — rechTshersTeL. — 
sTraFVermINDerINg. — BegrIp.

1o en 2o De rechter kan oordelen dat het passend rechtsherstel voor de 
miskenning van de redelijke termijnvereiste van artikel 6.1 EVRM bestaat 
in een strafvermindering, waarbij hij op een reële en duidelijke wijze de 
straf vermindert ten opzichte van de straf die hij zou hebben opgelegd als 
hij een dergelijke miskenning niet had vastgesteld, zonder dat evenwel is 
vereist dat hij daarbij uitdrukkelijk melding maakt van die laatste straf ; 
hieruit volgt dat de toe te passen strafvermindering niet moet worden 
beoordeeld in het licht van de door de eerste rechter uitgesproken straf, 
die door de appelrechters kan worden verzwaard  (1).

(s. e.a.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 16 maart 2012.

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 14 september 2012.

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

  (1) Zie : Cass. 18 september 2012, AR P.12.0349.N, AC 2012, nr. 470 ; Cass. 30 april 2013, 
AR P.12.1133.N, AC 2013, nr. 269.
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De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf 
middelen aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14 
IVBPR : het arrest oordeelt dat de redelijke termijn is overschreden, 
maar verzwaart de door het beroepen vonnis opgelegde straf ; het 
oordeelt ook ten onrechte dat de overschrijding van de redelijke 
termijn de eiser niet kan grieven of zijn recht van verdediging niet in 
het gedrang kan brengen ; het is onverenigbaar vast te stellen dat de 
redelijke termijn is overschreden en een hogere dan in eerste aanleg 
opgelegde straf uit te spreken ; aldus koppelt het arrest geen wettige 
gevolgen aan de miskenning van de redelijke termijn.

2. Het arrest oordeelt niet dat de overschrijding van de redelijke 
termijn de eiser niet kan grieven of zijn recht van verdediging niet in 
het gedrang kan brengen.

In zoverre het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest, 
mist het feitelijke grondslag.

3. De rechter kan oordelen dat het passend rechtsherstel voor de 
miskenning van de redelijke termijnvereiste van artikel 6.1 EVRM 
bestaat in een strafvermindering, waarbij hij op een reële en duide-
lijke wijze de straf vermindert ten opzichte van de straf die hij zou 
hebben opgelegd als hij een dergelijke miskenning niet had vast-
gesteld, zonder dat evenwel is vereist dat hij daarbij uitdrukkelijk 
melding maakt van die laatste straf. Hieruit volgt dat de toe te 
passen strafvermindering niet moet worden beoordeeld in het licht 
van de door de eerste rechter uitgesproken straf, die door de appel-
rechters kan worden verzwaard.

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

4. De appelrechters oordelen dat :
— bij het bepalen van de strafmaat zij rekening houden met het grote 

tijdsverloop tussen de datum van het feit en het tijdstip van de bestraf-
fing, waarbij zij voor de mate van het rechtsherstel van de overschrij-
ding van de redelijke termijn vaststellen dat het te lange tijdsver-
loop de persoonlijke toestand van de eiser, ook gezien de aard van de 
inbreuken, slechts in beperkte mate hebben bezwaard ;

— indien de redelijke termijn niet was overschreden, de door de 
eerste rechter opgelegde straf te licht was ;

— een geldboete van 500 euro meer passend is ;
— als voldoende rechtsherstel voor de overschrijding van de redelijke 

termijn zij deze geldboete op reële en meetbare wijze verminderen.
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Met het geheel van die redenen en hun onderlinge samenhang veroor-
delen zij de eiser tot een geldboete van 200 euro. 

Aldus houdt het arrest bij het bepalen van de strafmaat rekening met 
de overschrijding van de redelijke termijn.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest geen gevolgen hecht 
aan de overschrijding van de redelijke termijn, mist het feitelijke 
grondslag. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

17 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Vandromme (bij de balie te Kortrijk) en de heer Lannoo (bij de 
balie te Gent).

N° 689

2o kamer — 17 december 2013
(P.12.1083.N)

1o cassaTIemIDDeLeN. — sTraFzakeN. — aLgemeeN. — INDIeNeN VaN 
eeN memorIe. — VerzoekschrIFT Door De eIser INgeDIeND Ter grIFFIe VaN heT 
gerechT DaT De BesTreDeN BesLIssINg heeFT gewezeN. — INDIeNINg Na heT 
VersTrIjkeN VaN De BIj arTIkeL 422 weTBoek VaN sTraFVorDerINg BeDoeLDe 
TermIjN. — VerzoekschrIFT meT heT DossIer oVergezoNDeN aaN heT hoF 
BINNeN De TermIjN VaN arTIkeL 420bis, TweeDe LID, weTBoek VaN sTraFVor-
DerINg. — oNTVaNkeLIjkheID.

2o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.2. — VermoeDeN VaN oNschULD. — mIskeNNINg Door 
eeN LID VaN heT opeNBaar mINIsTerIe. — geVoLg.

3o opeNBaar mINIsTerIe. — VermoeDeN VaN oNschULD. — mIskeNNINg 
Door eeN LID VaN heT opeNBaar mINIsTerIe. — geVoLg.

4o sTraFVorDerINg. — opeNBaar mINIsTerIe. — VermoeDeN VaN oNschULD. 
— mIskeNNINg Door eeN LID VaN heT opeNBaar mINIsTerIe. — geVoLg.

5o cassaTIe. — VerNIeTIgINg. omVaNg. — sTraFzakeN. — sTraFVor-
DerINg. — opeNBaar mINIsTerIe eN VerVoLgeNDe parTIj. — VerNIeTIgINg 
VaN eeN BesLIssINg VaN VrIjspraak wegeNs BepaaLDe TeLasTLeggINgeN. 
— VeroorDeLeNDe BesLIssINg LasTeNs eeN BekLaagDe wegeNs FeITeN VaN 
aNDere TeLasTLeggINgeN. — opschorTINg VaN UITspraak VaN eeN aNDere 
BekLaagDe wegeNs FeITeN VaN aNDere TeLasTLeggINgeN. — mogeLIjkheID 
DaT De VerwIjzINgsrechTer zaL oorDeLeN DaT aLLe FeITeN meT heTzeLFDe 
opzeT zIjN gepLeegD. — geVoLg.
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1o Een verzoekschrift, “memorie” benoemd, door de eiser in cassatie inge-
diend ter griffie van het hof van beroep dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen na het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 422 Wetboek 
van Strafvordering en dat zelf niet werd neergelegd ter griffie van het 
Hof, is niet ontvankelijk, niettegenstaande de omstandigheid dat het 
met het dossier op de griffie van het Hof is ingekomen minder dan twee 
maanden na de dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven  (1). 
(Artt. 420bis, tweede lid, en 422 Wetboek van Strafvordering)

2o, 3o en 4o Uit de enkele omstandigheid dat een lid van het openbaar 
ministerie het vermoeden van onschuld van een beklaagde zou hebben 
miskend, kan niet worden afgeleid dat daardoor de strafvordering niet 
langer meer kan worden uitgeoefend. (Art. 6.2 EVRM)

5o Wanneer op het cassatieberoep van het openbaar ministerie het Hof 
het bestreden arrest vernietigt wat de vrijspraak van de beklaagden aan 
bepaalde telastleggingen betreft, brengt dit de vernietiging mee van de 
veroordeling van één van die beklaagden tot straf en van de aan een 
andere beklaagde verleende opschorting van de uitspraak voor drie jaar 
voor andere telastleggingen, daar de verwijzingsrechter zou kunnen 
oordelen dat alle ten laste gelegde feiten met hetzelfde strafbaar opzet 
gepleegd zijn  (2).

(procUreUr-geNeraaL BIj heT hoF VaN Beroep Te geNT T. k e.a.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 19 april 2012.

De eiser voert in een stuk, getiteld “memorie”, grieven aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het verzoekschrift

1. De eiser heeft een verzoekschrift, “memorie” benoemd, ingediend 
ter griffie van het hof van beroep te Gent. Dit verzoekschrift bevat 
geen kanttekening waarin de datum van ontvangst of neerlegging 
wordt vermeld. De inventaris van het dossier maakt melding van het 
verzoekschrift op 11 juni 2012, dit is na het verstrijken van de termijn 
bepaald in artikel 422 Wetboek van Strafvordering.

  (1) Het openbaar ministerie, dat concludeerde in de zin zoals het Hof besliste, 
grondde zijn opvatting dat het niet-ontvankelijke verzoekschrift niet als een ontvan-
kelijke memorie kon worden beschouwd, in het ontbreken op het stuk van de door 
artikel 420bis, derde lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde kanttekening. Zie noot 
R.D. onder Cass. 27 maart 1984, AR 8410, AC 1983-1984, nr. 432.

  (2) Zie : Cass. 9 november 1982, AR 7544, AC 1982-1983, nr. 156 ; Cass. 24 november 1982, 
AR 2582, AC 1982-1983, nr. 188.
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2. Dit verzoekschrift dat zelf niet werd neergelegd ter griffie van het 
Hof, is niet ontvankelijk, niettegenstaande de omstandigheid dat het 
met het dossier op de griffie van het Hof is ingekomen minder dan twee 
maanden na de dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

— artikel 6.2 EVRM.

3. Artikel 6.2 EVRM bepaalt dat eenieder, die wegens een strafbaar 
feit wordt vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld 
volgens de wet bewezen wordt. 

Uit de enkele omstandigheid dat een lid van het openbaar ministerie 
het vermoeden van onschuld van een beklaagde zou hebben miskend, 
kan niet worden afgeleid dat daardoor de strafvordering niet langer 
meer kan worden uitgeoefend.

4. Het arrest oordeelt dat de arbeidsauditeur het vermoeden van 
onschuld van de verweerders dermate zwaar heeft miskend dat de 
strafvordering voor de feiten der telastleggingen A en B niet verder 
meer kan worden uitgeoefend en het spreekt de eisers op die grond voor 
die feiten vrij. 

Die beslissing is niet naar recht verantwoord.

Omvang van de cassatie

5. De vernietiging van het arrest wat de vrijspraak van de verweer-
ders van de telastleggingen A en B betreft, brengt de vernietiging 
mee van de veroordeling van de verweerder tot straf en van de aan 
de verweerster verleende opschorting van de uitspraak voor drie jaar 
voor de telastleggingen C en D, daar de verwijzingsrechter zou kunnen 
oordelen dat alle ten laste gelegde feiten met hetzelfde strafbaar opzet 
gepleegd zijn. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

6. Wat de schuldigverklaring voor de telastleggingen C en D betreft, 
zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet 
gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerders vrij-

spreekt wegens de telastleggingen A en B, de verweerder tot straf 
veroordeelt en een bijdrage aan het slachtofferfonds, en de verweerster 
opschorting van de uitspraak verleent voor een proeftermijn van drie 
jaar wegens de telastleggingen C en D.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

17 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Meese (bij de balie te Gent).

N° 690

2o kamer — 17 december 2013
(P.13.1354.N)

1o heLINg. — wITwasseN. — schULDIgVerkLarINg eN VeroorDeLINg. — Voor-
waarDeN. 

2o heLINg. — wITwasseN VaN VermogeNsVoorDeLeN. — ILLegaLe herkomsT. — 
BewIjs. — geeN BIjzoNDer BewIjsmIDDeL. — BeoorDeLINg Door De rechTer. 

3o oNaaNTasTBare BeoorDeLINg Door De FeITeNrechTer. — 
wITwasseN VaN VermogeNsVoorDeLeN. — ILLegaLe herkomsT. — BewIjs. — 
geeN BIjzoNDer BewIjsmIDDeL.

4o BewIjs. — sTraFzakeN. — BewIjsLasT. BeoorDeLINgsVrIjheID. — 
heLINg. — wITwasseN VaN VermogeNsVoorDeLeN. — ILLegaLe herkomsT.

5o heLINg. — wITwasseN. — VermogeNsVoorDeeL VerkregeN UIT heT wITwas-
mIsDrIjF. — BeoorDeLINg Door De rechTer. — aarD. — DraagwIjDTe.

6o oNaaNTasTBare BeoorDeLINg Door De FeITeNrechTer. — 
heLINg. — wITwasseN. — VermogeNsVoorDeeL VerkregeN UIT heT wITwas-
mIsDrIjF. 

7o sTraF. — aNDere sTraFFeN. — VerBeUrDVerkLarINg. — wITwasmIs-
DrIjF. — VermogeNsVoorDeeL VerkregeN UIT heT wITwasmIsDrIjF. — Beoor-
DeLINg Door De rechTer. — aarD. 

8o cassaTIe. — BeVoegDheIDVaN heT hoF. — aLLerLeI. — sTraF-
zakeN. — wITwasmIsDrIjF. — BIjzoNDere VerBeUrDVerkLarINg. — Vermo-
geNsVoorDeeL VerkregeN UIT heT wITwasmIsDrIjF. — oNaaNTasTBare Beoor-
DeLINg Door De FeITeNrechTer. — ToezIchT VaN heT hoF. 

1o Voor de schuldigverklaring en veroordeling van de dader aan de witwas-
misdrijven 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  (1).

  (1) Zie : Cass. 25 september 2001, AR P.01.0725.N, AC 2001, nr. 493 ; Cass. 19 september 
2006, AR P.06.0608.N, AC 2006, nr. 425 ; Cass. 28 november 2006, AR P.06.1129.N, AC 2006, 
nr. 606 ; Cass. 16 december 2009, AR P.09.1129.N, AC 2009, nr. 755.
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2o, 3o en 4o Wanneer voor 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 overgelegde gege-
vens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren waarbij 
hij de illegale oorsprong van zaken ook vermag af te leiden uit de omstan-
digheid dat uit geen enkel geloofwaardig gegeven blijkt dat die oorsprong 
legaal kan zijn.

5o, 6o, 7o en 8o De rechter beslist in feite of het vermogensvoordeel waarop 
de bijzondere verbeurdverklaring van toepassing is, uit het witwasmis-
drijf is verkregen en het komt de rechter toe om dit voordeel te begroten 
en eventueel te ramen ; het Hof gaat enkel na eensdeels of de rechter op 
grond van zijn onaantastbaar oordeel het wettelijk begrip vermogens-
voordeel niet heeft geschonden, anderdeels of het verbeurdverklaarde 
valt binnen de grenzen van de schriftelijke vordering van de procureur 
des Konings en of ze betrekking heeft op het bewezen verklaarde misdrijf.

(V. e.a.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen I (akte nr. 2013/247) zijn gericht tegen het arrest 
van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 17 juni 2013.

De cassatieberoepen II (akte nr. 2013/248) zijn gericht tegen het 
tussenarrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 
13 januari 2012.

De cassatieberoepen III (akte nr. 2013/249) zijn gericht tegen het 
tussenarrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 
19 februari 2010.

Het cassatieberoep IV (akte nr. 2013/250) is gericht tegen het arrest 
van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 12 december 2006. 

De cassatieberoepen V (akte nr. 2013/251) zijn gericht tegen het arrest 
van het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, 
van 19 juni 2007. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 
Grondwet en de artikelen 42, 3o, en 505, eerste lid, 3o, Strafwetboek : de 
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appelrechters oordelen bij arrest van 17 juni 2013 dat het witwasmisdrijf 
bewezen is voor een bedrag van 987.672,92 euro wat Roemenië betreft en 
3.939.353,12 euro wat Canada betreft en dat elke legale herkomst van 
die gelden kan worden uitgesloten, zonder dat het nodig is hiervoor het 
basismisdrijf te preciseren ; zij stellen vast dat de gelden, voorwerp 
van het witwasmisdrijf, niet afkomstig kunnen zijn uit de officiële 
persoonlijke inkomsten van de eisers of uit de bedrijfsresultaten van 
hun bedrijf en dat de eisers geen concrete opheldering hebben verschaft 
over de oorsprong van het vermogen, minstens dat de juiste herkomst 
onvoldoende aangetoond is ; aldus stellen zij niet naar recht vast dat 
elke legale herkomst met zekerheid kan worden uitgesloten en dat er 
geen twijfel over bestaat dat de gelden, voorwerp van het ten laste 
gelegde witwasmisdrijf, een illegale oorsprong hebben. 

2. Voor de schuldigverklaring en veroordeling van de dader aan de 
witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2o, 3o en 4o, Strafwet-
boek 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.

3. Wanneer zoals hier wat betreft de illegale herkomst of oorsprong 
van zaken zoals bedoeld in artikel 505, eerste lid, 2o, 3o en 4o , Straf-
wetboek, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt 
de rechter in strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren. Hij vermag ook de illegale oorsprong van zaken 
af te leiden uit de omstandigheid dat uit geen enkel geloofwaardig 
gegeven blijkt dat die oorsprong legaal kan zijn.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen het oordeel van de appelrech-
ters 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.

4. De appelrechters stellen onaantastbaar vast en overwegen dat :
— wat de investeringen in Roemenië betreft, enkel een bedrag van 

987.672,92 euro wordt weerhouden, maar geen hoger bedrag wegens 
onvoldoende vaststaand of onzeker (arrest, rubriek 2.1.2.1) ;

— wat de investeringen in Canada betreft, enkel een bedrag van 
3.939.353,12 euro wordt weerhouden met voldoende zekerheid (arrest, 
rubriek 2.1.2.2) ;

— uit het onderzoek van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de 
eisers voor de periode 1982-2002, de jaarrekeningen van de nv Voeders V  
voor de boekjaren 1983-2004 en de gedane investeringen en aan- en 
verkopen genoegzaam blijkt dat elke legale herkomst of oorsprong van 
de hoger vermelde gelden kan worden uitgesloten (arrest, rubriek 2.1.2.3) ;

— die bedragen niet beantwoorden aan de economische realiteit ;
— genoegzaam blijkt dat de eisers niet beschikten over legale 

bronnen van inkomsten die het bezit van dergelijk vermogen verant-
woorden ;
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— de eisers geen verdere toelichting hebben gegeven over de herkomst 
of oorsprong van de fondsen waaruit de beleggingsportefeuille die aan 
het licht kwam naar aanleiding van een strafonderzoek door de BBI, 
werd samengesteld ;

— ook elke legale herkomst of oorsprong van de gelden van die beleg-
gingsportefeuille of de opbrengsten ervan kan worden uitgesloten ;

— er geen sprake is van schenkingen of erfenissen ;

— uit de door de eisers neergelegde stukken, waarvan sommige met 
handgeschreven of ongedateerde vermeldingen, evenmin blijkt dat de 
transferten naar Roemenië en Canada afkomstig zijn van de verkoop 
of de opbrengst van waarden uit de effectenportefeuille Bendor 44675 ; 

— de eisers niet aannemelijk maken dat de aangewende gelden een 
legale oorsprong of herkomst zouden hebben en hun redenering dat 
de gedane investeringen zouden gedaan zijn met hun roerend spaar-
vermogen dat ingevolge herbelegging verder is aangegroeid, niet kan 
worden gevolgd.

Aldus stellen de appelrechters naar recht vast dat elke legale 
herkomst van de in Roemenië en Canada geïnvesteerde gelden, 
waarvan het bedrag in de hierboven vermelde mate werd beperkt en die 
het voorwerp uitmaken van het ten laste gelegde witwasmisdrijf, met 
zekerheid kan worden uitgesloten en dat er geen twijfel over bestaat 
dat zij een illegale oorsprong hebben. 

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de 
artikelen 42, 3o, en 505, eerste lid, 3o, Strafwetboek : de appelrechters 
verklaren bij arrest van 17 juni 2013 de onroerende goederen in Canada 
verbeurd als voortkomend uit het witwasmisdrijf ; de oorspronkelijke 
telastlegging van witwassen ging uit van een witgewassen bedrag van 
6.880.539,78 euro ; de oorspronkelijke vordering van het openbaar minis-
terie tot verbeurdverklaring van de onroerende goederen was duidelijk 
gebaseerd op deze oorspronkelijke telastlegging ; de appelrechters verbe-
teren de telastlegging A en veroordelen de eisers wegens het witwassen 
van 4.927.026,04 euro ; zij verklaren evenwel de vordering tot verbeurd-
verklaring van de totaliteit van de onroerende goederen gegrond zonder 
na te gaan of de reductie van het bedrag van de witgewassen gelden 
al dan niet een weerslag had op de mate waarin de betrokken onroe-
rende goederen konden worden verbeurd verklaard en beperken de 
verbeurdverklaring niet tot het deel van de onroerende goederen dat 
werd verkregen door de aanwending van het bedrag van 4.927.026,04 euro ; 
hierdoor verklaren zij meer verbeurd dan wat door het witwasmisdrijf 
daadwerkelijk werd voortgebracht, minstens wordt het Hof in de onmo-
gelijkheid gesteld de wettigheid van de bestreden beslissing na te gaan.

10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de eisers oorspronkelijk onder de telastlegging A vervolgd werden uit 
hoofde van witwassen van gelden, afkomstig uit criminele activiteiten, 
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ten belope van minstens 6.880.539 euro, waarvan “minstens een totale 
som van €2.788.951 (112.503.007 BEF) in Roemenië werd aangewend bij 
de oprichting en de exploitatie van de vennootschap Sc Eso Agra Srl 
(olieslagerij opgericht op 2 maart 1998) en van de vennootschap Sc New 
Avirom Srl (een kippenkwekerij opgericht op 16 juni 2003) met inbegrip 
van de aankoop van onroerende goederen” en “minstens een totale som 
van €4.091.588 (165.054.280 BEF) in Canada werd aangewend bij de oprich-
ting en de exploitatie van de vennootschap Eso Agri Canada Inc (opge-
richt op 1 juni 1998) en van de vennootschap Royal Michael’s Bay Golf 
and Country Club Resort Inc (opgericht op 19 juli 2001) met inbegrip van 
de aankoop van onroerende goederen (villa, restaurant, Greenkeeper’s 
House, golfterrein, 4 hoeven, schuur, gronden) op persoonlijke naam of 
op naam van bovenvermelde firma’s voor een totale oppervlakte van 
6,2 km² aangekocht voor de som van 2.345.544 CAD$ (…)”.

Het openbaar ministerie nam op 20 februari 2008 een schriftelijke 
vordering tot de bijzondere verbeurdverklaring “van de onroerende 
goederen gelegen in Canada en in beslag genomen door onderzoeks-
rechter Allaert Alexander in de beschikking tot bewarend onroerend 
beslag in strafzaken. dd. 2.8.2005”, naast de bijzondere verbeurdverkla-
ring als voorwerp van het witwasmisdrijf van gelden ten belope van 
6.880.539 euro, “na al dan niet aftrek van de waarde van de onroerende 
goederen, voorwerp van inbeslagname in Canada”. 

Hieruit blijkt dat de vordering van het openbaar ministerie tot 
verbeurdverklaring betrekking had, eensdeels op de verbeurdverkla-
ring van de onroerende goederen in Canada, anderdeels op de verbeurd-
verklaring van het voorwerp van het witwasmisdrijf, “na al dan niet 
aftrek van de waarde van de onroerende goederen, voorwerp van inbe-
slagname in Canada”. Of de vordering tot verbeurdverklaring van de 
onroerende goederen in Canada gebaseerd was op de schuldigverkla-
ring aan het witwassen van het volledige bedrag van 6.880.539 euro, 
vermeld in de oorspronkelijke telastlegging, dan wel op het herleide 
bedrag van 4.927.026,04 euro, vereist een onderzoek van feiten waarvoor 
het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

11. De rechter beslist in feite of het vermogensvoordeel waarop de 
bijzondere verbeurdverklaring van toepassing is, uit het witwas-
misdrijf is verkregen en het komt de rechter toe om dit voordeel te 
begroten en eventueel te ramen. Het Hof van Cassatie gaat enkel na 
eensdeels of de rechter op grond van zijn onaantastbaar oordeel het 
wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend, anderdeels 
of het verbeurdverklaarde valt binnen de grenzen van de schriftelijke 
vordering van de procureur des Konings en of ze betrekking heeft op 
het bewezen verklaarde misdrijf.

12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt verder 
dat net zoals in het verstekarrest van 8 april 2011, de appelrechters in 
het arrest van 17 juni 2013 de telastlegging A (witwasmisdrijf) verbe-
teren wat de witgewassen bedragen betreft, te weten door het totaal-
bedrag van de witgewassen gelden te herleiden tot 4.927.026,04 euro, 
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waarvan “3.939.353,12 EUR in Canada werd aangewend bij de oprich-
ting en de exploitatie van de vennootschap Eso Agri Canada Inc (opge-
richt op 1 juni 1998) en de vennootschap Royal Michael’s Bay Golf and 
Country Club Resort Inc (opgericht op 19 juli 2001) met inbegrip van de 
aankoop van onroerende goederen (namelijk villa, restaurant, Green-
keeper’s House (vrij vertaald als huis van de tuinman op de golfbaan), 
golfterrein, vier hoeven, schuur en gronden), op persoonlijke naam of 
op naam van vermelde vennootschappen, voor een totale oppervlakte 
van 6,2 km² aangekocht voor het bedrag van 2.345.544 CAD (…)”.

De appelrechters oordelen dat de eisers schuldig zijn aan het ten laste 
gelegde witwasmisdrijf voor het herleide bedrag van 4.927.026,04 euro, 
waarvan 3.939.353,12 euro werd geïnvesteerd in Canada (oprichting en 
exploitatie van Eso Agri en Royal Michael’s Bay Golf and Country 
Club Resort met aankoop van onroerende goederen inbegrepen). Zij 
stellen verder vast dat 3.939.353,12 euro gelijk is aan 5.976.589,59 CAD 
en verklaren de in Canada inbeslaggenomen onroerende goederen die 
aangekocht werden voor het bedrag van 2.345.544 CAD, verbeurd als 
voortkomend uit het witwasmisdrijf. 

13. De verbeurdverklaring die de appelrechters hebben uitgesproken, 
valt binnen de grenzen van de schriftelijke vordering van het openbaar 
ministerie en heeft betrekking op onroerende goederen waarvan de 
appelrechters oordelen dat zij aangekocht werden met gelden waarvan 
elke legale herkomst kan worden uitgesloten en waarvan zij vast-
stellen dat de aankoopwaarde merkelijk lager was dan het bedrag van 
de witgewassen vermogensvoordelen. Aldus verantwoorden de appel-
rechters hun beslissing naar recht en laat het arrest het Hof toe zijn 
wettigheidscontrole uit te oefenen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

1. Verwijzingsbeschikking van 19 juni 2007

14. De beschikking is niet aangetast door een onwettigheid die thans 
nog aan de beoordeling van het Hof kan worden voorgelegd.

2. De overige beslissingen

15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorge schreven 
rechts vormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeen-
komstig de wet gewezen.

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

17 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter  en verslaggever : de heer 
Van hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.
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2o kamer — 17 december 2013 
(P.13.1438.N)

1o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg. — opsporeN VaN TeLe-
commUNIcaTIe. — LokaLIsereN VaN De oorsproNg oF BesTemmINg VaN TeLe-
commUNIcaTIe. — BesLIssINg sTrekkeNDe ToT IDeNTIFIcaTIe VaN correspoN-
DeNTeN VaN TeLeFooNNUmmers. — BegINseLeN VaN proporTIoNaLITeIT eN 
sUBsIDIarITeIT. — moTIVerINg. — wIjze. — geVoLg.

2o oNDerzoeksrechTer. — opsporeN VaN TeLeFooNgesprekkeN. — moTI-
VerINg VaN De BeschIkkINg. — regeLmaTIgheID.

3o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg -opsporeN VaN TeLe-
FooNgesprekkeN. — moTIVerINg VaN De BeschIkkINg. — regeLmaTIgheID.

4o BewIjs. — sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg. — oNDerzoeksrechTer. — 
opsporeN VaN TeLeFooNgesprekkeN. — moTIVerINg VaN De BeschIkkINg. — 
BeoorDeLINg Door De rechTer.

5o oNDerzoeksrechTer. — aFLUIsTermaaTregeL. — aaNwIjzINgeN eN 
coNcreTe FeITeN DIe De maaTregeL weTTIgeN. — BegrIp. — BeschIkkINg 
gegroND op aNoNIeme INLIchTINg. — geLDIgheID.

6o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg. — aFLUIsTermaaT-
regeL. — aaNwIjzINgeN eN coNcreTe FeITeN DIe De maaTregeL weTTIgeN. — 
BegrIp. — BeschIkkINg gegroND op aNoNIeme INLIchTINg. — geLDIgheID.

7o BewIjs. — sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg. — oNDerzoeksrechTer. 
— aFLUIsTermaaTregeL. — aaNwIjzINgeN eN coNcreTe FeITeN DIe De maaT-
regeL weTTIgeN. — BegrIp. — BeschIkkINg gegroND op aNoNIeme INLIchTINg. 
— geLDIgheID.

8o oNDerzoeksrechTer. — BewIjsVoerINg. — aFLUIsTermaaTregeL. — 
meT reDeNeN omkLeDe BeschIkkINg. — BIjzoNDere moTIVerINgsVereIsTeN. 
— reDeNgeVINg.

9o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg. — aFLUIsTermaaT-
regeL. — meT reDeNeN omkLeDe BeschIkkINg. — BIjzoNDere moTIVerINgs-
VereIsTeN. — reDeNgeVINg. 

10o BewIjs. — sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg. — aFLUIsTermaaTregeL. 
— meT reDeNeN omkLeDe BeschIkkINg. — BIjzoNDere moTIVerINgsVereIsTeN. 
— reDeNgeVINg.

11o oNDerzoeksrechTer. — BewIjsVoerINg. — aFLUIsTermaaTregeL. — 
commUNIcaTIe- oF TeLecommUNIcaTIemIDDeL DaT heT Voorwerp Is VaN De Bewa-
kINg. — VermeLDINg IN heT moTIVereND aLs IN heT BeschIkkeND geDeeLTe. 
— VereIsTe.

12o oNDerzoek IN sTraFzakeN. — BewIjsVoerINg. — aFLUIsTermaaT-
regeL. — commUNIcaTIe- oF TeLecommUNIcaTIemIDDeL DaT heT Voorwerp Is 
VaN De BewakINg. — VermeLDINg IN heT moTIVereND aLs IN heT BeschIkkeND 
geDeeLTe. — VereIsTe.

1o Uit de artikelen 46bis, § l, eerste en tweede lid, juncto 88bis, Wetboek van  
Strafvordering volgt dat uit de motivering van de schriftelijke  beslissing 
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van de procureur des Konings of in voorkomend geval de onderzoeks-
rechter, strekkende tot identificatie van de correspondenten van 
bepaalde telefoonnummers, moet blijken dat die beslissing is genomen 
rekening houdend met de beginselen van proportionaliteit en subsidiari-
teit, zonder dat vereist is dat de procureur des Konings of de onderzoeks-
rechter het voldoen aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsi-
diariteit concreet en met verwijzing naar de feitelijke elementen van het 
opsporings- of gerechtelijk onderzoek motiveert ; een dergelijke wijze van 
motivering verhindert niet dat de rechter oordeelt over de wettigheid van 
een door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter bij toepas-
sing van artikel 46bis Wetboek van Strafvordering bedoelde beslissing. 
(Artt. 46bis, § l, eerste en tweede lid, en 88bis, Wetboek van Strafvor-
dering)

2o, 3o en 4o De verplichting tot motivering van de beschikking van de onder-
zoeksrechter die een maatregel tot opsporing van telefoongesprekken als 
bepaald in artikel 88bis, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering voor-
schrijft, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid ; de rechter beoor-
deelt of het eventuele gebrek aan redengeving al dan niet dient gesanc-
tioneerd te worden door de verkregen inlichtingen niet in overweging te 
nemen  (1). (Art. 88bis, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering)

5o, 6o en 7o De aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, 
die de afluistermaatregel wettigen als bedoeld in artikel 90ter van het 
Wetboek van Strafvordering kunnen bestaan in anonieme inlichtingen 
betreffende het te onderzoeken misdrijf ; de beschikking tot telefoontap 
is niet onregelmatig en strijdig met de artikelen 90ter en 90quater 
Wetboek van Strafvordering op de enkele grond dat zij het gevolg is van 
informatie die door een anonieme inlichting is verkregen. (Artt. 90ter, 
§ 1, eerste lid en 90quater, § 1, tweede lid, 1o, Wetboek van Strafvor-
dering)

8o, 9o en 10o De naleving van de motiveringsverplichting van de arti-
kelen 90ter, § 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 2o, Wetboek van Strafvor-
dering is niet aan bepaalde wettelijk voorgeschreven of uitdrukkelijke 
bewoordingen onderworpen en kan blijken uit de samenhang van de 
bewoordingen van de beschikking waarbij machtiging wordt verleend tot 
een tapmaatregel  (2). (Artt. 90ter, §§ 1 en 2, en 90quater, § 1, tweede lid, 
1o en 2o, Wetboek van Strafvordering)

11o en 12o Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat zowel in het motive-
rend als in het beschikkend gedeelte van de beschikking tot telefoontap 
het communicatie- of telecommunicatiemiddel dat het voorwerp is van de 
bewaking wordt vermeld. (Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 3o, Wetboek 
van Strafvordering)

(s. e.a.)

  (1) Zie : Cass. 22 juni 2005, AR P.05.0646.F, AC 2005, nr. 364.
  (2) Cass. 6 november 2012, AR P.12.0846.N, AC 2012, nr. 597.
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arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 juni 2013.

De eiseres S S voert geen middelen aan.
De eiser M L voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 

middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. De eiseres is voor het haar ten laste gelegde feit B.I vrijgesproken. 
2. De eiser is voor het hem ten laste gelegde feit F.II eveneens vrijge-

sproken.
3. In zoverre het cassatieberoep van de eisers tegen deze beslissingen 

gericht is, is het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel

4. Het middel voert in al zijn onderdelen schending aan van artikel 88bis 
Wetboek van Strafvordering : het arrest aanvaardt een zeer beperkte 
motivering van de bevelschriften ex artikel 88bis Wetboek van Straf-
vordering strekkende tot het verkrijgen van een retroactieve lijst met 
identificatie van alle correspondenten voor twee verschillende tele-
foonnummers.

Eerste onderdeel 

5. Het onderdeel voert aan dat het bevelschrift van 3 mei 2011 dat ook 
strekt tot identificatie van de correspondenten, enkel een standaard-
motivering bevat, zodat het niet voldoet aan het motiveringsvereiste 
van artikel 46bis Wetboek van Strafvordering wat betreft de proporti-
onaliteit en de subsidiariteit ; het arrest oordeelt dan ook ten onrechte 
dat de aldus verkregen informatie niet uit het debat dient te worden 
geweerd. 

6. Artikel 46bis, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat de procureur des Konings bij een gemotiveerde en schriftelijke 
beslissing de medewerking kan vorderen van de operator van een elek-
tronisch communicatienetwerk of van de verstrekker van een elektro-
nische communicatiedienst of van een door de Koning aangewezen poli-
tiedienst teneinde de in die bepaling bedoelde gegevens te vernemen.

Artikel 46bis, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 
de motivering de proportionaliteit met inachtneming van de persoon-
lijke levenssfeer en de subsidiariteit ten opzichte van elke andere 
onderzoeksdaad dient te weerspiegelen.
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De onderzoeksrechter die opdracht geeft tot een dergelijke onder-
zoekshandeling in het kader van een bevelschrift ex artikel 88bis 
Wetboek van Strafvordering, dient dit bevelschrift op dezelfde wijze 
te motiveren.

7. Uit de voormelde bepalingen volgt dat uit de motivering van de 
schriftelijke beslissing van de procureur des Konings of in voorko-
mend geval de onderzoeksrechter moet blijken dat die beslissing is 
genomen, rekening houdend met de beginselen van proportionaliteit 
en subsidiariteit. Die bepalingen vereisen niet dat de procureur des 
Konings of de onderzoeksrechter het voldoen aan de voorwaarden van 
proportionaliteit en subsidiariteit concreet en met verwijzing naar 
de feitelijke elementen van het opsporings- of gerechtelijk onder-
zoek motiveert. Een dergelijke wijze van motivering verhindert niet 
dat de rechter oordeelt over de wettigheid van een door de procureur 
des Konings of de onderzoeksrechter bij toepassing van artikel 46bis 
Wetboek van Strafvordering bedoelde beslissing.

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

8. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat het bevelschrift 
van de onderzoeksrechter van 3 mei 2011 :

— verwijst naar het feit dat het te bevelen onderzoek kan leiden tot 
identificatie van verdachten die betrokken zijn bij mededaderschap 
aan handel in en bezit van verdovende middelen ;

— vermeldt dat zelfs met inachtneming van de persoonlijke levens-
sfeer de ernst van de feiten de noodzaak van onderhavige maatregel 
rechtvaardigt en andere onderzoeksmaatregelen niet dezelfde moge-
lijkheden bieden.

Met die redenen is het arrest dat oordeelt dat de verwijzing in het 
bevelschrift van de onderzoeksrechter naar de omstandigheden, de 
ernst van de feiten, de noodwendigheden van het onderzoek en de nood-
zakelijkheid om de onderzoekshandeling te stellen, de vereisten van 
proportionaliteit en subsidiariteit weerspiegelen, naar recht verant-
woord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel 

9. Het onderdeel voert aan dat in het bevelschrift betreffende het 
oproepnummer 212615903634 de feitelijke omstandigheden die de maat-
regel wettigen evenals de duur van de maatregel niet of niet duide-
lijk werden vermeld ; het arrest oordeelt evenwel ten onrechte dat het 
materiële vergissingen vanwege de onderzoeksrechter betreft die niet 
tot de nietigheid van de beschikkingen aanleiding kunnen geven ; het 
miskennen van die vormvoorschriften tast de betrouwbaarheid van 
de aldus verkregen bewijsmiddelen aan ; de ernst van het misdrijf is 
vreemd aan de begane tekortkoming ; de verkregen informatie kon wel 
degelijk uit het debat worden geweerd.

10. De verplichting tot motivering van de beschikking van de onder-
zoeksrechter die een maatregel tot opsporing van telefoongesprekken 
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als bepaald in artikel 88bis, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering, 
voorschrijft, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.

De rechter beoordeelt of het eventuele gebrek aan redengeving al dan 
niet dient gesanctioneerd te worden door de verkregen inlichtingen 
niet in overweging te nemen. 

11. De appelrechters oordelen dat :
— de motiveringsplicht, opgelegd door artikel 88bis Wetboek van 

Strafvordering, niet substantieel is en evenmin voorgeschreven is op 
straffe van nietigheid ;

— de aangevoerde miskenning van de vormvoorschriften geenszins 
de betrouwbaarheid van het bewijs aantast ;

— de begane onregelmatigheid louter van formele aard is en geens-
zins opzettelijk werd begaan ;

— de ernst van de misdrijven de begane onregelmatigheid overstijgt ;
— de beklaagden, waaronder ook de eiser, de resultaten van het onder-

zoek hebben kunnen inzien en daaromtrent verweer hebben kunnen 
voeren, zodat eisers recht op een eerlijk proces niet wordt miskend.

Met die redenen is het arrest dat oordeelt dat er geen reden is om 
de aldus verkregen bewijselementen uit te sluiten, naar recht verant-
woord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel 

15. Het middel voert in al zijn onderdelen schending aan van 
artikel 90ter Wetboek van Strafvordering.

Eerste onderdeel 

16. Het onderdeel voert aan dat de eerste tapbeschikking van 16 mei 
2011 geen enkele concrete motivering bevat ; een loutere verwijzing 
naar een anoniem schrijven is geen concrete aanwijzing ; aldus heeft 
de onderzoeksrechter ten onrechte de voormelde tapbeschikking en 
alle daaropvolgende tapbeschikkingen verleend.

17. Artikel 90ter, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat de onderzoeksrechter in uitzonderlijke gevallen, wanneer het 
onderzoek zulks vereist, privé-communicatie of -telecommunicatie, 
tijdens de overbrenging ervan, kan afluisteren, er kennis van nemen 
en opnemen, indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit 
waarvoor hij geadieerd is, een strafbaar feit is, bedoeld in een van de 
bepalingen opgesomd in § 2, en indien de overige middelen van onder-
zoek niet volstaan om de waarheid aan de dag te brengen. Krachtens 
artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1o, Wetboek van Strafvordering dient de 
beschikking op straffe van nietigheid de aanwijzingen en de concrete 
feiten, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig 
artikel 90ter, te vermelden.

Deze aanwijzingen kunnen bestaan in anonieme inlichtingen betref-
fende het te onderzoeken misdrijf.
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De beschikking tot telefoontap is niet onregelmatig en strijdig met 
de artikelen 90ter en 90quater Wetboek van Strafvordering op de enkele 
grond dat zij het gevolg is van informatie die door een anonieme inlich-
ting is verkregen.

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

18. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat :

— in een anoniem schrijven melding wordt gemaakt van het feit dat 
verschillende personen waarvan meerdere politioneel of gerechtelijk 
gekend zijn wegens hun betrokkenheid bij drugsfeiten, zich zouden 
bezighouden met drughandel vanuit enkele panden en van een gsm-
nummer dat door één van hen zou gebruikt worden ;

— het retroactief telefonieonderzoek een aantal aanwijzingen bevat 
die de informatie, vervat in het anoniem schrijven, lijken te beves-
tigen.

Met die redenen oordelen de appelrechters dat de beschikking van 
16 mei 2011 het concreet relaas omtrent de gegevens van het onderzoek 
bevat, alsook de ernstige aanwijzingen die de maatregel wettigen. De 
appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel 

19. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat 
in de tapbeschikkingen van 16 mei 2011 en de daaropvolgende tapbe-
schikkingen voldaan is aan het subsidiariteitsprincipe ; de loutere 
vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet 
aan deze bijzondere motiveringsvereiste.

20. De naleving van de motiveringsverplichting van de artikelen 90ter, 
§ 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 2o, Wetboek van Strafvordering is niet 
aan bepaalde wettelijk voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoor-
dingen onderworpen. Ze kan blijken uit de samenhang van de bewoor-
dingen van de beschikking waarbij machtiging wordt verleend tot een 
tapmaatregel.

21. De appelrechters oordelen dat :

— het concrete relaas omtrent de gegevens van het onderzoek, alsook 
de ernstige aanwijzingen die geen bewijzen hoeven te zijn, worden 
vermeld in de tapbeschikkingen ;

— deze elementen ook dienstig zijn voor de motivering van het subsi-
diariteitsvereiste ;

— er ernstige aanwijzingen zijn dat een medebeklaagde betrokken 
is bij feiten van drughandel in vereniging waarbij gebruik gemaakt 
wordt van zeer veel telefonische contacten, waaronder contacten met 
gebruikers van fictieve identiteiten en met correspondenten, gekend 
voor druggerelateerde feiten zodat het aannemelijk is dat voor de iden-
tificatie van de vermoedelijke leden van de vereniging een telefoontap 
vereist was en die informatie niet via een andere onderzoeksmaatregel 
kon verkregen worden ;
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— het niet vereist is dat andere onderzoeksmaatregelen eerst worden 
uitgeprobeerd of dat concrete onderzoeksmaatregelen worden vermeld 
die in dit geval niet volstaan.

Met die redenen is de beslissing met redenen omkleed en naar recht 
verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde onderdeel 

26. Het onderdeel voert aan dat de tapbeschikking van 16 mei 2011 voor 
het nummer 0***/**.**.** dit nummer enkel vermeldt in het beschik-
kend gedeelte, maar niet in de motivering zodat afbreuk wordt gedaan 
aan de concrete motiveringsverplichting.

27. Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 3o, Wetboek van Strafvordering 
vereist op straffe van nietigheid dat de beschikking onder meer het 
communicatie- of telecommunicatiemiddel dat het voorwerp is van 
de bewaking, vermeldt. Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat 
het zowel in het motiverend als in het beschikkend gedeelte van de 
beschikking wordt vermeld.

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

Zesde onderdeel 

28. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat 
de tapbeschikking voor het nummer 0***/**.**.** een initiële beschik-
king is ; in het beschikkend gedeelte staat vermeld dat het om een 
“verdere afluistering” gaat, maar er bestaat geen originele tapbe-
schikking voor dat nummer ; de tapbeschikking is ook onvoldoende en 
gebrekkig gemotiveerd.

29. Met overname van de motieven van de bedoelde tapbeschikking 
oordelen de appelrechters dat het om een initiële tapbeschikking gaat, 
ook al vermeldt de beschikking foutief dat “de verdere afluistering” 
wordt bevolen. Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

30. Voor het overige is het onderdeel dat opkomt tegen het onaantast-
baar oordeel van de appelrechters of het Hof verplicht tot een onder-
zoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering

31. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeen-
komstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
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17 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter  en verslaggever : de heer 
Van hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Damen 
(bij de balie te Antwerpen).

N° 692

2o kamer — 18 december 2013
(P.13.0104.F)

1o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — aLgemeeN. — 
sTraFzakeN. — TegeNsTrIjDIgheID. — BegrIp.

2o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 149. 
— reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — sTraFzakeN. — TegeNsTrIjDIg-
heID. — BegrIp.

3o rechTerLIjk gewIjsDe. — gezag VaN gewIjsDe. — sTraFzakeN. 
— BesLIssINg aLVoreNs rechT Te DoeN. — VoNNIs waarBIj eeN DeskUNDI-
geNoNDerzoek worDT BeVoLeN. — DeskUNDIge BLIjFT IN geBreke. — VoNNIs 
NegeerT heT VerzUIm VaN De DeskUNDIge. — weTTIgheID.

4o DeskUNDIgeNoNDerzoek. — sTraFzakeN. — VoNNIs waarBIj eeN 
DeskUNDIgeNoNDerzoek worDT BeVoLeN. — BesLIssINg aLVoreNs rechT Te 
DoeN. — gezag VaN gewIjsDe. — DeskUNDIge BLIjFT IN geBreke. — VoNNIs 
NegeerT heT VerzUIm VaN De DeskUNDIge. — weTTIgheID.

5o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — rechT op eeN eerLIjke BehaNDeLINg VaN De 
zaak. — sTraFzakeN. — Verzoek om eeN NIeUwe oNDerzoeksmaaTregeL Te 
DoeN BeVeLeN. — meT reDeNeN omkLeDe aFwIjzINg. — scheNDINg.

1o en 2o De grief die het bestreden arrest alleen verwijt dat het een reden 
bevat die volgens de eiser onverenigbaar is met een beslissing alvorens 
recht te doen, kan niet tot cassatie leiden op grond van artikel 149 van 
de Grondwet  (1).

3o en 4o In strafzaken is de aanwijzing van een deskundige een beslissing 
alvorens recht te doen ; daarbij wordt de rechtsmacht van de rechter over 
een geschilpunt niet volledig uitgeoefend en die beslissing heeft geen 
gezag van gewijsde ; de rechter, die het verzuim van de door hem aange-
wezen deskundige negeert, overschrijdt zijn macht dus niet  (2). (Art. 19, 
Gerechtelijk Wetboek ; Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken)

5o Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden wordt niet geschonden, louter omdat de 
rechter een verzoek, dat ertoe strekt een nieuwe onderzoeksmaatregel te 

  (1) Zie Cass. 16 juni 2004, AR P.04.0281.F, AC 2004, nr. 333.
  (2) Zie Cass. 12 april 2000, AR P.00.0136.F, AC 2000, nr. 249 ; Cass. 9 oktober 2013, AR 

P.13.0816.F, AC 2013, nr. 510.

ARREST-2013-12.indb   2804 09/09/14   17:28



N° 692 - 18.12.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2805

doen bevelen, afwijst omdat hij het niet nuttig acht om het aangevoerde 
feit aan te tonen  (1). (Art. 6.1, EVRM)

(r. e.a. T. a. e.a.)

arresT (vertaling)

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 3 december 2012. 

De eisers sub I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 
drie middelen aan. De eiseres sub II voert in een memorie die op 
12 maart 2013 op de griffie van het Hof is ingekomen, ook drie middelen 
aan.

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

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoepen van H. R., L. D. en S. D.

1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen 
op de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen M. en C. A.

Eerste middel

Het arrest weigert een nieuwe deskundige aan te stellen, met name 
op grond dat het slachtoffer overleden is.

De eisers voeren aan dat het hof van beroep in dat overlijden geen 
hinderpaal zag om een eerste deskundigenonderzoek in te stellen, 
vermits het arrest van 27 april 2007 waarbij dat werd bevolen, na de 
dood van het slachtoffer is gewezen.

De door het middel aangevoerde tegenstrijdigheid plaatst dus geen 
twee gronden of twee dicta van dezelfde beslissing tegenover elkaar.

Het arrest wordt alleen van tegenstrijdigheid beschuldigd in zoverre 
het een grond bevat die volgens de eisers onverenigbaar is met de 
beslissing alvorens recht te doen.

Dergelijke grief kan niet tot cassatie leiden op grond van artikel 149 
Grondwet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eisers voeren aan dat het hof van beroep artikel 19 Gerechtelijk 
Wetboek heeft geschonden door te weigeren een nieuw deskundigenon-
derzoek te bevelen, hoewel die verrichting noodzakelijk werd geacht 
door het tussenarrest van 27 april 2007 en de opdracht niet volgens de 
regels was voltooid.

  (1) Zie Cass. 19 april 1994, AR 6902, AC 1994, nr. 186.
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De aanwijzing van een deskundige is een beslissing alvorens recht te 
doen. Daarbij wordt de rechtsmacht van de rechter over een geschil-
punt niet volledig uitgeoefend en die beslissing heeft geen gezag van 
gewijsde.

Door geen rekening te houden met het verzuim van de door hem 
aangestelde deskundige, vervalt de rechter dus niet in de aangevoerde 
machtsoverschrijding.

Het middel faalt naar recht.

Derde middel

De eisers voeren aan dat het arrest, door te weigeren een nieuw 
deskundigenonderzoek te bevelen, hun recht op een eerlijke behande-
ling van de zaak miskent. De grief voert aan dat de weigering die hun 
wordt tegengeworpen, hen het recht ontzegt hun schade aan te tonen.

Artikel 6.1 EVRM wordt niet geschonden louter omdat de rechter een 
verzoek tot het bevelen van een nieuwe onderzoeksmaatregel afwijst, 
omdat hij de maatregel niet nuttig acht om het aangevoerde feit aan 
te tonen.

Het arrest geeft de redenen van die weigering aan. Enerzijds wijst 
het erop dat de eisers zelf geen nieuw deskundigenonderzoek eisen. 
Anderzijds oordeelt het dat de ouderdom van de feiten, die veertien 
jaar geleden zijn voorgevallen, alsook het overlijden van de persoon 
die voor het deskundigenonderzoek in aanmerking komt, niet toelaten 
de termijn te bepalen waarin de diabetes zich zou hebben voorgedaan 
waardoor hij onmiddellijk werd getroffen, indien hem op 3 januari 1998 
geen slagen waren toegebracht. 

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

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

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

18 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Barthe-
lemy (bij de balie te Bergen) en de heer Pinchart (bij de balie te Bergen).

N° 693
2o kamer — 18 december 2013

(P.13.0708.F)

1o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — rechT op eeN eerLIjke BehaNDeLINg VaN De 
zaak. — sTraFzakeN. — rechT om Te aNTwoorDeN op De coNcLUsIe VaN De 
TegeNparTIj. — greNzeN.
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2o rechT VaN VerDeDIgINg. — sTraFzakeN. — BekLaagDeN. — op 
coNcLUsIe. — wereN VaN De aLs LaaTTIjDIg BeschoUwDe coNcLUsIe. — arresT 
aNTwoorDT NIeTTemIN op De mIDDeLeN VaN De BekLaagDeN. — geVoLgeN.

3o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresTeN. — op coNcLUsIe. — 
sTraFzakeN (geesTrIjke DraNkeN eN DoUaNe eN accIjNzeN INBegrepeN). — 
BekLaagDeN. — op coNcLUsIe. — wereN VaN De aLs LaaTTIjDIg BeschoUwDe 
coNcLUsIe. — arresT aNTwoorDT NIeTTemIN op De mIDDeLeN VaN De 
BekLaagDeN. — rechT VaN VerDeDIgINg. — geVoLgeN.

4o rechTsBegINseLeN (aLgemeNe). — Fraus omnia corrumpit. — sTraF-
zakeN. — ToepassINg op De sTraFVorDerINg.

5o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIes. BesLUITeN. — weTTIg-
heID VaN BesLUITeN eN VerorDeNINgeN. — koNINkLIjk BesLUIT 
26 okToBer 1966 waarBIj De INeNTINg TegeN poLIomyeLITIs VerpLIchT gesTeLD 
worDT. — weTTIgheID.

6o geNeeskUNDe. — aLgemeeN. — rechTeN VaN De paTIëNT. — rechT om 
VrIj Toe Te sTemmeN IN IeDere TUsseNkomsT VaN De BeroepsBeoeFeNaar. — 
VerpLIchTe INeNTINg TegeN poLIomyeLITIs. — TegeNsTrIjDIgheID.

7o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIes. BesLUITeN. — weTTIgheID 
VaN BesLUITeN eN VerorDeNINgeN. — weT VaN 22 aUgUsTUs 2002 
BeTreFFeNDe De rechTeN VaN De paTIëNT. — rechT om VrIj Toe Te sTemmeN IN 
IeDere TUsseNkomsT VaN De BeroepsBeoeFeNaar. — koNINkLIjk BesLUIT VaN 
26 okToBer 1966 waarBIj De INeNTINg TegeN poLIomyeLITIs VerpLIchT gesTeLD 
worDT. — TegeNsTrIjDIgheID.

8o weTTeN. DecreTeN. orDoNNaNTIes. BesLUITeN. — UITLeg-
gINg. — sTraFweT. — resTrIcTIeVe UITLeggINg Door De rechTer. — Voor-
waarDe.

9o groNDweT. — groNDweT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 22. — 
arTIkeL 22bis. — rechT VaN heT kIND op De eerBIeDINg VaN zIjN FysIeke INTe-
grITeIT. — VerpLIchTe INeNTINg TegeN poLIomyeLITIs. — geVoLg.

10o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. 
— arTIkeL 3. — VerBoD op marTeLINg eN oNmeNseLIjke eN VerNeDereNDe 
BehaNDeLINg. — VerpLIchTe INeNTINg TegeN poLIomyeLITIs. — geVoLg.

11o rechTeN VaN De meNs. — INTerNaTIoNaaL VerDrag ecoNo-
mIsche, socIaLe eN cULTUreLe rechTeN. — arTIkeL 12. — rechT 
op De grooTsT mogeLIjke maTe VaN LIchameLIjke eN geesTeLIjke gezoNDheID. 
— VerpLIchTe INeNTINg TegeN poLIomyeLITIs. — geVoLg.

12o rechTeN VaN De meNs. — VerDrag rechTeN VaN De meNs. — 
arTIkeL 8. — rechT op eerBIeDIgINg VaN heT prIVé-, FamILIe- eN gezINsLeVeN. 
— VerpLIchTe INeNTINg TegeN poLIomyeLITIs. — geoorLooFDe BeperkINg.

1o Behoudens indien daarvan misbruik wordt gemaakt, is het recht om op 
de conclusie van de tegenpartij te antwoorden een noodzakelijke voor-
waarde voor de eerlijke behandeling van de zaak ; dat recht vloeit voort 
uit het beginsel dat niemand mag worden veroordeeld of dat niemands 
vordering mag worden afgewezen op grond van gegevens die de betrok-
kene niet heeft kunnen tegenspreken. (Art. 6.1, EVRM)
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2o en 3o Wanneer geen enkele reden van het arrest de beklaagden veroordeelt 
op grond van gegevens die ze niet hebben kunnen tegenspreken en het hof 
van beroep geantwoord heeft op de middelen die ze aldaar hebben aange-
voerd en dus gedaan heeft wat het had moeten doen als het hun conclusie 
niet had geweerd die het als laattijdig heeft beschouwd, blijkt niet dat het 
recht van verdediging van de beklaagden daardoor zou zijn belemmerd  (1). 
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4o Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit is niet van 
toepassing op de strafvordering. (Algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia 
corrumpit)

5o Het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen 
poliomyelitis verplicht gesteld wordt, werd, na eensluidend advies van 
de Hoge Gezondheidsraad, genomen ter uitvoering van de Gezond-
heidswet van 1 september 1945, waarvan artikel 1 bepaalt dat de Koning 
ertoe gemachtigd is om, bij wege van algemene reglementen en na het 
advies ingewonnen te hebben van de Hoge Gezondheidsraad, de nodige 
maatregelen van voorbehoeding en assainering, alsook alle inrichting- 
en controlemaatregelen voor te schrijven, met name om de besmettelijke 
ziekten te voorkomen of te bestrijden, welke een algemeen gevaar ople-
veren en waarvan een lijst zal opgemaakt worden, op het eensluidend 
advies van de hoge gezondheidsraad ; uit de omstandigheid dat artikel 1 
van de Gezondheidswet niet uitdrukkelijk slaat op het bijzonder geval 
van “verplichte inenting”, kan niet worden afgeleid dat de inenting 
tegen poliomyelitis die door de Koning bij algemeen reglement verplicht is 
gesteld, niet kan worden beschouwd als een voorbehoedende maatregel in 
de zin van die wet  (2). (Art. 1, Wet 1 sept. 1945 ; KB 26 okt. 1966 waarbij 
de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt)

6o en 7o Artikel 8, § 1, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 
van de patiënt, dat bepaalt dat de patiënt het recht heeft om geïnfor-
meerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van 
de beroepsbeoefenaar, beschermt de rechten van de patiënt in zijn speci-
fieke relatie met de beroepsbeoefenaar ; ze heeft niet hetzelfde voorwerp als 
artikel 1 van de gezondheidswet dat, om een besmettelijke ziekte, welke 
een algemeen gevaar oplevert, te voorkomen of te bestrijden, de mogelijk-
heid bepaalt een behandeling op te leggen die gegrond is op de impera-
tieven van bescherming van de volksgezondheid, welke deel uitmaakt van 
de openbare orde ; artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966  
waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, dat ter 
uitvoering van de Gezondheidswet is genomen, kan artikel 8, § 1, van 
de wet van 22 augustus 2002 bijgevolg niet tegenspreken  (3). (Art. 8, § 1,  

  (1) J.-Fr. VaN DroogheNBroeck, “Faire économie de la contradiction ?”, in les droits de 
la défense, o.l.v. Paul Martens, C.U.P., dl. 146, Larcier, 18.

  (2) Zie verslag aan de Koning door de minister van Volksgezondheid (BS 6 december 
1966, 1211) ; zie ook Cass. 1 okt. 1997, AR P.97.0506.F, AC 1997, nr. 378, JLMB 1998, 796, met 
noot Chr. meUNIer, Rev. dr. santé 1998-1999, 138, RDPC 1998, 565.

  (3) G. geNIcoT, Droit médical et paramédical, Bruxelles, Larcier, 2010, 143 ; heNry en De 
cocqUeaU, A propos du consentement libre et éclairé du patient, C.U.P., dl. 79, 177 ; heNry 
en De cocqUeaU, Evolution des droits du patient, indemnisation sans faute des dommages liés 
aux soins médicaux, Bruxelles, Bruylant, 2008, 34.
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Wet 22 aug. 22 betreffende de rechten van de patiënt ; art. 1, Wet 1 sept. 
1945 ; KB 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis 
verplicht gesteld wordt)

8o De restrictieve uitlegging van een strafwet is alleen gegrond als de 
rechter twijfelt over de draagwijdte ervan ; als hij niet twijfelt, moet hij 
ervoor zorgen dat de wet volledige uitwerking heeft.

9o tot 11o De bepalingen die de inenting tegen poliomyelitis verplicht 
stellen, doen enigszins afbreuk aan de beginselen van onschendbaarheid 
en integriteit van het menselijk lichaam ; ze worden alleen aangewend 
ter bescherming van de gezondheid en staan in verhouding tot hun doel. 
(Art. 22bis, Grondwet ; art.3, EVRM ; art. 12, IVESCR ; art. 1, Gezond-
heidswet 1 sept. 1945 ; KB 26 okt. 1966 waarbij de inenting tegen polio-
myelitis verplicht gesteld wordt)

12o Het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven, 
bepaald in artikel 8.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is geen absoluut recht ; ook 
al dient artikel 8.2 in de enge zin te worden geïnterpreteerd, toch blijkt 
daaruit dat de overheid beperkingen kan stellen aan de uitoefening van 
dat recht, voor zover die inmenging bij wet is bepaald en een maatregel 
met zich meebrengt die in een democratische samenleving noodzakelijk is 
om met name de bescherming van de gezondheid te vrijwaren ; het arrest 
dat vermeldt dat de verplichting tot inenting bij wet is ingesteld, dat 
ze op evenredige wijze aan een legitieme doelstelling van bescherming 
van de volksgezondheid beantwoordt en bijgevolg niet als een willekeu-
rige inmenging in het privéleven van het kind kan worden beschouwd, 
schendt het in artikel 8 vastgelegde recht niet  (1). (Art. 8, EVRM ; art. 1, 
Wet 1 sept. 1945 ; KB van 26 okt. 1966 waarbij de inenting tegen polio-
myelitis verplicht gesteld wordt)

(D. e.a.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 25 maart 2013. 

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

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 16 oktober 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 23 oktober 2013 heeft raadsheer Benoît Deje-
meppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

Op 6 november 2013 hebben de eisers op de griffie een antwoordnota 
neergelegd. 

  (1) Zie Cass. 1 okt. 1997, o.c.
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II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel verwijt het arrest dat het, op grond van het zuiver dila-
toire karakter ervan, de conclusie weert die de eisers in antwoord op de 
conclusie van het openbaar ministerie hebben ingediend en die zowel 
aan de procureur-generaal is meegedeeld als voor het hof van beroep 
is neergelegd, de ochtend zelf van de rechtszitting waarnaar de zaak 
was verdaagd.

Behoudens het misbruik dat ervan wordt gemaakt, is het recht om 
op de conclusie van de tegenpartij te antwoorden een noodzakelijke 
voorwaarde voor de eerlijke behandeling van de zaak. Dat recht vloeit 
voort uit het beginsel dat niemand mag worden veroordeeld of dat 
niemands vordering mag worden afgewezen op grond van gegevens die 
de betrokkene niet heeft kunnen tegenspreken.

In hun conclusie in hoger beroep hebben de eisers in substantie 
aangevoerd dat het moreel bestanddeel van de telastlegging niet 
bewezen was, vermits ze bereid waren tot vaccinatie over te gaan voor 
zover het bewijs van de onschadelijkheid van het vaccin wordt aange-
toond. Zij voeren voorts aan dat de verplichting tot inenting, bepaald 
bij artikel 1, van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 waarbij 
de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, in strijd was 
met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 
van de patiënt, dat bepaalt dat geen enkele medische handeling kan 
worden gesteld zonder toestemming van de patiënt. Ze hebben vervol-
gens aangevoerd dat die inenting de belangen diende van de farma-
ceutische industrie, dat ze tegen de belangen van het kind inging en 
de therapeutische vrijheid en de fysieke integriteit schond. Volgens 
de eisers stond die verplichting daarenboven niet in verhouding tot 
de bescherming van de gezondheid, tastte ze het privé- en gezinsleven 
aan en was ze niet in overeenstemming met de artikelen 9, 114 en 168 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inzake 
de bescherming van de volksgezondheid.

Om de eisers schuldig te verklaren oordeelt het arrest als volgt :
— artikel 1 van de Gezondheidswet van 1 september 1945 heeft de 

Koning gemachtigd om maatregelen van voorbehoeding voor te 
schrijven,

— het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting 
tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, is regelmatig genomen ter 
uitvoering van de bovenvermelde wet,

— het recht van de patiënt om vrij toe te stemmen in iedere tussen-
komst van de beroepsbeoefenaar, dat is vastgelegd in de wet van 
22 augustus 2002, doet geen afbreuk aan de verplichting tot inenting, 
vermits die gegrond is op overwegingen tot bescherming van de volks-
gezondheid, die tot de openbare orde behoort,

— in strijd met wat de eisers hebben aangevoerd is de verplichte inen-
ting niet ingegeven door de bevordering van de belangen van de industrie,
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de risico’s die met de vaccinatie gepaard gaan en waarop de eisers de 
nadruk leggen, zijn niet aangetoond,

— de verplichting tot inenting staat in verhouding tot een legitiem doel 
en schendt de door de eisers aangevoerde internationale verdragen niet.

Geen van die redenen veroordeelt de eisers op grond van gegevens die 
ze niet hebben kunnen tegenspreken, aangezien elk van die redenen 
slechts de weerlegging is van de verweermiddelen die in hoger beroep 
zijn aangevoerd.

Aangezien het hof van beroep geantwoord heeft op de middelen die 
aldaar zijn aangevoerd en dus gedaan heeft wat het had moeten doen 
als het de als laattijdig aangemerkte conclusie niet had geweerd, blijkt 
niet dat het recht van verdediging daardoor zou zijn belemmerd.

Daaruit volgt dat het middel, hoewel gegrond, niet tot cassatie kan 
leiden en niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbe-
ginsel Fraus omnia corrumpit, op grond dat het arrest bedrieglijk stelt 
dat poliomyelitis ongeneeslijk is.

Dat beginsel is evenwel niet toepasselijk op de strafvordering.
Het middel faalt naar recht.

Vierde middel

Het middel voert aan dat de verplichting tot inenting, zoals bepaald 
in artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 waarbij 
de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, onwettig 
is. Volgens de eisers is die bepaling niet in overeenstemming met 
artikel 1 van de Gezondheidswet van 1 september 1945, enerzijds, of 
met het recht van de patiënt om geïnformeerd, voorafgaandelijk en 
vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, 
gewaarborgd door artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende 
de rechten van de patiënt, anderzijds. Ze leiden daaruit af dat het hof 
van beroep, op grond van artikel 159 Grondwet, de toepassing van dat 
koninklijk besluit had moeten weigeren.

Artikel 1 van de Gezondheidswet van 1 september 1945 bepaalt dat de 
Koning ertoe gemachtigd is om, bij wege van algemene reglementen 
en na advies van de Hoge Gezondheidsraad, de nodige maatregelen 
van voorbehoeding en assainering, alsook alle inrichting- en controle-
maatregelen voor te schrijven, met name om de besmettelijke ziekten 
te voorkomen of te bestrijden, welke een algemeen gevaar opleveren 
en waarvan een lijst zal opgemaakt worden, op het eensluidend advies 
van de hoge gezondheidsraad.

Het koninklijk besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen 
poliomyelitis verplicht gesteld wordt, werd, na eensluidend advies van 
de voormelde raad, ter uitvoering van die wet genomen.

In strijd met wat het middel aanvoert, kan uit de omstandigheid 
dat artikel 1 van de Gezondheidswet niet uitdrukkelijk slaat op het 
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bijzonder geval van “verplichte inenting”, niet worden afgeleid dat de 
inenting tegen poliomyelitis die door de Koning bij algemeen regle-
ment verplicht is gesteld, niet als een voorbehoedende maatregel in de 
zin van die wet kan worden beschouwd.

Artikel 8, § 1, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten 
van de patiënt, bepaalt dat de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, 
voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de 
beroepsbeoefenaar.

Die bepaling beschermt de rechten van de patiënt in zijn specifieke 
relatie met de beroepsbeoefenaar.

Ze heeft niet hetzelfde voorwerp als artikel 1 van de Gezondheidswet 
dat, om een besmettelijke ziekte die een algemeen gevaar oplevert, te 
voorkomen of te bestrijden, de mogelijkheid bepaalt een behandeling 
op te leggen die gegrond is op de vereisten van de bescherming van de 
volksgezondheid, die tot de openbare orde behoort.

Daaruit volgt dat artikel 1 van het ter uitvoering van de Gezond-
heidswet genomen koninklijk besluit, artikel 8, § 1, van de wet van 
22 augustus 2002 bijgevolg niet kan tegenspreken.

Het middel faalt naar recht.

Vijfde middel

Het middel voert aan dat er twijfel blijft bestaan over de draagwijdte 
van de incriminatie waarvan de appelrechters toepassing hebben 
gemaakt, aangezien de verplichting tot inenting niet vermeld werd 
in de Gezondheidswet van 1 september 1945, die de Koning ertoe mach-
tigde de daarin bepaalde maatregelen vast te stellen. De eisers leiden 
daaruit af dat het hof van beroep hen van de telastlegging had moeten 
vrijspreken.

De restrictieve uitlegging van een strafwet is alleen gegrond als de 
rechter twijfelt over de draagwijdte ervan. Als hij niet twijfelt, moet 
hij ervoor zorgen dat de wet volledige uitwerking heeft.

Uit het arrest blijkt dat de appelrechters geen twijfels hadden over 
de wettigheid van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966, dat de 
voorwaarden bepaalt voor de strafbaarstelling van de feiten die de 
eisers ten laste zijn gelegd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Zesde middel

Het middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 22bis 
Grondwet, 3 en 8 EVRM en 12 Internationaal Verdrag inzake econo-
mische, sociale en culturele rechten, voert aan dat het arrest, door de 
eisers schuldig te verklaren aan het feit dat zij niet aan de verplich-
ting tot inenting hebben voldaan, het recht op integriteit en privé-
leven schendt.

Enerzijds oordelen de appelrechters, op grond van het verslag van 
de Hoge Gezondheidsraad, dat de maatregel van verplichte inen-
ting tegen poliomyelitis in het belang van de volksgezondheid was 
genomen, om de verspreiding van een uiterst besmettelijke ziekte te 
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voorkomen die zware onomkeerbare verlammingen kan veroorzaken 
en om mee te werken aan de uitroeiing ervan op wereldvlak. Ze wijzen 
voorts erop dat de risico’s die gepaard gaan met die inenting, zoals ze 
sinds 2001 wordt verricht, beperkt lijken en dat de risico’s op ernstig 
gevaar wegens de giftige stoffen in het vaccin, waarop de eisers de 
nadruk leggen, ofwel door hen eenvoudigweg worden aangevoerd ofwel 
door auteurs onvoldoende worden gestaafd en door het advies van de 
Hoge Gezondheidsraad worden tegengesproken. Ten slotte vermeldt 
het hof van beroep dat, hoewel elke medische interventie een risico 
inhoudt, die omstandigheid onmogelijk, zowel ten opzichte van het 
individu als ten opzichte van de gemeenschap, een doorslaggevende 
reden kan zijn om een inenting te weigeren, in vergelijking tot de 
onmiskenbare algemene en individuele bescherming die dat vaccin 
biedt.

Het middel, dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling door de 
appelrechters of waarvan de beoordeling een onderzoek van feitelijke 
gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is in zoverre niet 
ontvankelijk.

Met die overwegingen geeft het arrest te kennen dat de bepalingen 
die de inenting tegen poliomyelitis verplicht stellen, enigszins afbreuk 
doen aan de beginselen van onschendbaarheid en integriteit van het 
menselijk lichaam en alleen worden aangewend tot bescherming van 
de gezondheid en in verhouding staan tot hun doel.

Het hof van beroep schendt de artikelen 22bis, eerste lid, Grondwet, 3 
EVRM en 12 van het voormelde Internationaal Verdrag dus niet.

Anderzijds is het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en 
gezinsleven, bepaald in artikel 8.1 EVRM, geen absoluut recht. Ook al 
dient artikel 8.2 strikt te worden geïnterpreteerd, daaruit blijkt niet-
temin dat de overheid beperkingen kan stellen aan de uitoefening van 
dat recht, voor zover die inmenging bij wet is bepaald en een maatregel 
is die in een democratische samenleving noodzakelijk is om met name 
de bescherming van de gezondheid te vrijwaren.

Het arrest vermeldt dienaangaande dat de verplichting waarvoor de 
eisers zich moeten verantwoorden, bij wet is ingesteld, dat ze op even-
redige wijze aan een legitieme doelstelling van bescherming van de 
volksgezondheid beantwoordt en bijgevolg niet als een willekeurige 
inmenging in het privéleven van het kind kan worden beschouwd.

Het arrest schendt bijgevolg het in artikel 8 vastgelegde recht niet 
door te beslissen dat de verplichting tot inenting tegen poliomyelitis 
een inperking is die door paragraaf twee is toegestaan.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Zevende middel

De eisers verwijten de appelrechters dat ze, ter verantwoording 
van de verplichting tot inenting tegen poliomyelitis in naam van de 
bescherming van de volksgezondheid, gegevens in aanmerking hebben 
genomen waarover geen debat op tegenspraak is gevoerd en die ze uit 
persoonlijke kennis wisten.
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Het arrest vermeldt twee citaten die het zegt ontleend te hebben aan 
de door de Wereldgezondheidsorganisatie op het internet geplaatste 
informatie of die de voormelde organisatie betreft. Die citaten hebben 
in hoofdzaak betrekking op het feit dat alleen preventie poliomyelitis 
kan uitroeien en dat het virus zich nog altijd kan verspreiden.

Met de voormelde, in antwoord op het zesde middel vermelde redenen, 
zet het arrest op gedetailleerde wijze de gegevens uiteen waarop de 
appelrechters hun beslissing hebben gegrond dat de aan de eisers ten 
laste gelegde feiten strafbaar zijn.

Gesteld dat de appelrechters met de bekritiseerde vermeldingen het 
beginsel van de tegenspraak zouden hebben miskend, dan nog blijft 
hun beslissing, door de vaststelling van die gegevens, vooralsnog naar 
recht verantwoord.

Het middel dat, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, 
is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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.

18 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Vanlangendonck (bij de balie te Brussel).

N° 694

1o kamer — 19 december 2013

(C.11.0668.N)

1o BesLag. — aLgemeeN. — BesLag INzake Namaak. — BeschIkkINg op 
eeNzIjDIg VerzoekschrIFT waarBIj BeschrIjVeNDe maaTregeLeN oF BesLag-
maaTregeLeN worDeN ToegekeND. — BeschIkkINg op DerDeNVerzeT. — 
VerNIeTIgINg. — geVoLg.

2o DerDeNVerzeT. — BesLag INzake Namaak. — BeschIkkINg op eeNzIjDIg 
VerzoekschrIFT waarBIj BeschrIjVeNDe maaTregeLeN oF BesLagmaaTre-
geLeN worDeN ToegekeND. — BeschIkkINg op DerDeNVerzeT. — VerNIeTIgINg. 
— geVoLg.

3o cassaTIeBeroep. — BUrgerLIjke zakeN. — aLgemeeN. — BesLag 
INzake Namaak. — BeschIkkINg op eeNzIjDIg VerzoekschrIFT waarBIj 
BeschrIjVeNDe maaTregeLeN oF BesLagmaaTregeLeN worDeN ToegekeND. — 
BeschIkkINg op DerDeNVerzeT. — VerNIeTIgINg. — geVoLg.
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4o DeskUNDIgeNoNDerzoek. — BesLag INzake Namaak. — BeschIk-
kINg op eeNzIjDIg VerzoekschrIFT waarBIj BeschrIjVeNDe maaTregeLeN oF 
BesLagmaaTregeLeN worDeN ToegekeND. — BeschIkkINg op DerDeNVerzeT. 
— VerNIeTIgINg. — geVoLg.

5o korT geDINg. — BesLag INzake Namaak. — BeschIkkINg op eeNzIjDIg 
VerzoekschrIFT waarBIj BeschrIjVeNDe maaTregeLeN oF BesLagmaaTre-
geLeN worDeN ToegekeND. — BeschIkkINg op DerDeNVerzeT. — VerNIeTIgINg. 
— geVoLg.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o Wanneer de beschikking op eenzijdig verzoekschrift 
waarbij beschrijvende maatregelen of beslagmaatregelen werden toege-
kend, wordt vernietigd op het verzet van de beslagene, geldt de beschik-
king op derdenverzet, ongeacht het instellen van een niet-schorsend 
cassatieberoep door de beslaglegger, in beginsel als titel voor de terug-
gave aan de beslagene van al hetgeen deze in uitvoering van de vernie-
tigde beslissing heeft gepresteerd ; dit geldt in beginsel ook wat betreft 
de stukken van de beslagene die ingevolge de tenuitvoerlegging van de 
vernietigde beschikking in handen zijn gekomen van de krachtens die 
beschikking aangewezen deskundige ; de omstandigheid dat het cassa-
tieberoep geen schorsende werking heeft, staat niet eraan in de weg dat, 
zo er te vrezen valt dat de door de beslagene gevorderde teruggave van 
documenten ertoe strekt het bewijs van de door hem gepleegde inbreuk 
definitief onmogelijk te maken, de rechter in kort geding bij spoedeisend-
heid maatregelen kan gelasten ter vrijwaring van de rechten van het 
slachtoffer van de inbreuk. (Artt. 584, eerste en vierde lid, 1033, 1034, 
1130, eerste lid, 1188 en 1369bis/1, § 7, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(syraL BeLgIUm N.V. e.a. T. s.a. roqUeTTe Frères VeNNooTschap  
Naar FraNs rechT e.a.) 

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 22 februari 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste, tweede en derde onderdeel

1. Krachtens artikel 1130, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, vernie-
tigt het gerecht dat het derdenverzet toewijst, de bestreden beslissing 
geheel of ten dele doch alleen ten aanzien van de derde.
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Krachtens artikel 1033 Gerechtelijk Wetboek kan, inzake een 
beschikking op eenzijdig verzoekschrift, al wie niet in dezelfde hoeda-
nigheid in de zaak is tussengekomen, verzet doen tegen de beslissing 
die zijn rechten benadeelt.

Krachtens artikel 1034 Gerechtelijk Wetboek is artikel 1125 mede 
van toepassing op het verzet dat krachtens artikel 1033 gedaan wordt.

2. Krachtens artikel 1369bis/1, § 7, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, 
staat tegen de beschikking waarbij beschrijvende maatregelen of 
beslagmaatregelen worden toegekend of geweigerd, en tegen de 
beschikking waarbij de intrekking van die maatregelen wordt toege-
kend of geweigerd, voorziening open zoals bepaald in de artikelen 1031 
en 1034.

3. Krachtens artikel 1188 Gerechtelijk Wetboek heeft de voorzie-
ning in cassatie in burgerlijke zaken alleen schorsende kracht in de 
gevallen die de wet bepaalt.

4. Krachtens artikel 584, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek doet de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij 
spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die 
welke de wet aan de rechterlijk macht onttrekt.

Krachtens artikel 584, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek kan de voor-
zitter onder meer : 3o alle maatregelen bevelen tot vrijwaring van de 
rechten van hen die de nodige voorziening niet kunnen treffen.

5. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de beschikking op eenzijdig 
verzoekschrift waarbij beschrijvende maatregelen of beslagmaatre-
gelen werden toegekend, wordt vernietigd op het verzet van de besla-
gene, de beschikking op derdenverzet, ongeacht het instellen van een 
niet-schorsend cassatieberoep door de beslaglegger, in beginsel als 
titel geldt voor de teruggave aan de beslagene van al hetgeen deze in 
uitvoering van de vernietigde beschikking heeft gepresteerd.

Dit geldt in beginsel ook wat betreft de stukken van de beslagene 
die ingevolge de tenuitvoerlegging van de vernietigde beschikking in 
handen zijn gekomen van de krachtens die beschikking aangewezen 
deskundige.

De omstandigheid dat het cassatieberoep geen schorsende werking 
heeft, staat niet eraan in de weg dat, zo er te vrezen valt dat de door 
de beslagene gevorderde teruggave van documenten ertoe strekt het 
bewijs van de door hem gepleegde inbreuk definitief onmogelijk te 
maken, de rechter in kort geding bij spoedeisendheid maatregelen 
kan gelasten ter vrijwaring van de rechten van het slachtoffer van de 
beweerde inbreuk.

6. De appelrechters oordelen dat :
— op basis van de elementen waarover zij beschikken er een schijn 

van octrooirechten bestaat in hoofde van de verweerster ;
— het aannemelijk is dat de door de eerste eiseres nagestreefde terug-

gave van de documenten en stukken door de deskundige, de verweerster 
een onherstelbaar nadeel zou kunnen berokkenen, te weten de onmoge-
lijkheid om, aan de hand van deze stukken, het bewijs te leveren van 
een inbreuk op het octrooi waarvan zij aanvoert titularis te zijn ;
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— de door de eerste rechter uitgesproken maatregel van die aard is te 
voorkomen dat, indien het Hof van Cassatie het arrest van 22 december 
2009 vernietigt, in afwachting van een definitieve beslissing waartegen 
geen rechtsmiddelen meer openstaan in het kader van de procedure 
van beslag inzake namaak waarin verweerder als deskundige werd 
aangesteld, de nodige bewijsstukken die desgevallend een inbreuk op 
octrooirechten van de verweerster kunnen aantonen, niet bewaard en 
dus niet meer beschikbaar zouden zijn.

7. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

Het middel kan, in al zijn onderdelen, niet worden aangenomen.

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

19 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deco-
ninck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 695
1o kamer — 19 december 2013 

(F.12.0079.N)

DoUaNe eN accIjNzeN. — DoUaNe. — DoUaNeschULDeNaar. — VerVoLgINg 
wegeNs DoUaNe-INBreUkeN. — VrIjspraak. — IN BesLag geNomeN goeDereN. 
— TerUggaVe oNmogeLIjk. — rechT op schaDeVergoeDINg. — omVaNg. 

Wanneer bij vrijspraak van de niet BTW-plichtige douaneschuldenaar, 
de teruggave van de inbeslaggenomen goederen niet mogelijk is omdat 
de goederen, met miskenning van de voorschriften van artikel 276 
AWDA, intussen reeds werden vervreemd, kan hij als schadevergoeding 
aanspraak maken op de vervangingswaarde van de zaak, nl. het bedrag 
dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen, alsmede op de 
BTW, de vergoedende interest en de verwijlinterest vanaf de datum van 
de uitspraak tot het ogenblik van de betaling. (Artt. 221 en 223 AWDA)

(BeLgIsche sTaaT, mINIsTer VaN FINaNcIëN T. D.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 21 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 juni 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

ARREST-2013-12.indb   2817 09/09/14   17:28



2818 ARRESTEN VAN CASSATIE 19.12.13 - N° 695

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling 

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

Tweede onderdeel

3. Voor de appelrechters vorderde de verweerder schadevergoeding 
wegens de onterechte inbeslagname van zijn voertuig en de omstan-
digheid dat dit niet meer in natura kon worden teruggegeven.

4. De persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een 
zaak is ontnomen, heeft recht op herstel van zijn vermogen door terug-
gave van de zaak die hem is ontnomen.

Wanneer de teruggave niet mogelijk is, heeft het slachtoffer recht op 
de vervangingswaarde van die zaak, dat is op het bedrag dat nodig is 
om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen.

5. In principe omvat bij zaakschade, de schadevergoeding van de 
benadeelde die geen btw-plichtige is, ook de btw.

De vergoedende interest maakt eveneens deel uit van de vergoeding 
tot herstel van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade. 
Hij vergoedt de bijkomende schade als gevolg van de vertraging van de 
betaling van de vergoeding waarop de benadeelde recht heeft.

Op de schadevergoeding bij een rechterlijke uitspraak vastgesteld, is 
verwijlinterest verschuldigd vanaf de datum van de uitspraak tot het 
ogenblik van de betaling.

6. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat wanneer bij vrijspraak van de 
overtreder, de teruggave van de inbeslaggenomen goederen niet mogelijk 
is omdat de goederen, met miskenning van de voorschriften van artikel 276 
AWDA, intussen reeds werden vervreemd, de eigenaar van deze goederen 
slechts aanspraak kan maken op de tegenwaarde van die goederen op het 
ogenblik van de inbeslagname, zijnde de inventariswaarde ervan zoals 
bepaald overeenkomstig artikel 223 AWDA, faalt naar recht.

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

19 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deco-
ninck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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N° 696
1o kamer — 19 december 2013

(F.12.0092.N)

1o BeLasTINg oVer De ToegeVoegDe waarDe. — VerschULDIgDheID 
VaN De BeLasTINg. — TIjDsTIp. — UITreIkINg VaN De FacTUUr.

2o BeLasTINg oVer De ToegeVoegDe waarDe. — VerschULDIgDheID 
VaN De BeLasTINg. — UITreIkINg VaN De FacTUUr. — BeëINDIgINg VaN De oVer-
eeNkomsT. — geVoLgeN.

3o BeLasTINg oVer De ToegeVoegDe waarDe. — TerUggaVe VaN De 
BeLasTINg. — UITreIkINg VaN De FacTUUr. — BeëINDIgINg VaN De oVereeN-
komsT. — geVoLgeN.

1o De btw is verschuldigd van zodra de factuur uitgereikt is. (Art. 51, § 1, 
3o Btw-wetboek) 

2o en 3o De beëindiging van de overeenkomst waarop de factuur steunt op 
grond waarvan de belasting verschuldigd was, kan tot teruggave van de 
belasting leiden. (Artt. 51, § 1, 3o, 75 en 77, § 1, 4o en 5o Btw-wetboek)

(s. T. BeLgIsche sTaaT, mINIsTer VaN FINaNcIëN)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 13 december 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 juni 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling 

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

Tweede onderdeel

4. Krachtens artikel 51, § 1, 3o, Btw-wetboek is de belasting verschul-
digd door eenieder die op een factuur of op een als zodanig geldend stuk 
de belasting over de toegevoegde waarde vermeldt, zelfs indien hij geen 
goed heeft geleverd, noch een dienst heeft verstrekt. Hij wordt schulde-
naar van de belasting op het tijdstip van het uitreiken van de factuur.

Krachtens artikel 75 Btw-wetboek kan de belasting slechts worden 
teruggegeven in de gevallen waarin dit wetboek voorziet.
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Krachtens artikel 77, § 1, 4o en 5o, Btw-wetboek wordt, onverminderd 
de toepassing van artikel 334 van de programmawet van 27 december 
2004, de belasting die geheven werd van een levering van goederen, 
van een dienst of van een intra-communautaire verwerving van een 
goed tot beloop van het passende bedrag teruggegeven, wanneer de 
overeenkomst vóór de levering van het goed of de uitvoering van de 
dienst verbroken is of wanneer de overeenkomst minnelijk of door een 
in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing vernietigd of 
ontbonden is.

5. Hieruit volgt dat de belasting verschuldigd is van zodra de factuur 
uitgereikt is en de beëindiging van de overeenkomst waarop de factuur 
steunt tot teruggave van de belasting kan leiden.

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

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het onderdeel is geheel afgeleid uit het in het tweede onderdeel tever-
geefs aangevoerde schending van de artikelen 51, § 1, 3°, 75 en 77, § 1, 4° 
en 5°, Btw-wetboek en is mitsdien niet ontvankelijk.

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

19 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Verbist en de heer van Eeckhoutte.

N° 697

1o kamer — 19 december 2013
(F.12.0109.N)

1o INkomsTeNBeLasTINgeN. — persoNeNBeLasTINg. — BeroepsIN-
komsTeN. — BeroepskosTeN. — persooNLIjke socIaLe BIjDrageN. — aFTrek-
BaarheID.

2o INkomsTeNBeLasTINgeN. — aaNsLagproceDUre. — wIjzIgINg 
Door De aDmINIsTraTIe VaN eeN aaNgIFTe. — BerIchT VaN wIjzIgINg. — moTI-
VerINgsVereIsTe. — Taak VaN De FeITeNrechTer. — ToeTsINg Door heT hoF.

1o Persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de sociale wetgeving zijn 
slechts aftrekbare beroepskosten wanneer zij inherent zijn aan de 
beroepsactiviteit van de belastingplichtige.  (1) (Artt. 49, eerste lid, en 
52, 7o, WIB92)

  (1) Zie concl. OM.
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2o De rechter beoordeelt in feite of het bericht van wijziging van de aangifte 
de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze voldoende inlicht 
over de inkomsten en andere gegevens die de administratie in de plaats 
wil stellen van die welke aangegeven of aangenomen zijn, zodat hij 
de geplande wijziging kan onderzoeken en ze vervolgens verwerpen of 
aannemen ; het Hof van Cassatie gaat enkel na of de rechter uit de feiten 
en omstandigheden die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee 
geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verant-
woord. (Art. 346 WIB92)

(I. T. De BeLgIsche sTaaT, mINIsTer VaN FINaNcIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens eiser gevestigde 
aanslag in de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelasting 
voor het aanslagjaar 2006, en inzonderheid de vraag of de bijdrage voor 
de Vlaamse zorgverzekering al dan niet een aftrekbare beroepskost 
vormt in de zin van de artikelen 49 en 52, 7o WIB92.

Het thans bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 17 april 
2012 heeft deze vraag ontkennend beantwoord.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. In het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat het bestreden arrest 
“door uit (de) samenlezing van de (...) artikelen (49, 52, 7o, en 53, 1o, 
WIB92) te (..) besluiten dat de wetgever een generiek begrip gebruikt 
om slechts één onderdeel van dat begrip te bedoelen, (overgaat) tot 
een zodanig restrictieve interpretatie van de wet dat deze niet meer 
verenigbaar is met de gehanteerde bewoordingen van de wettekst uit 
art. 52, 7o WIB92 en art. 49 WIB92/art. 53, 1o WIB92”.

Eiser argumenteert terzake dat het begrip “sociale wetgeving” in 
de zin van artikel 52, 7o, WIB92, een generiek begrip vormt, dat ten 
onrechte door de appelrechters, via een contextuele interpretatie van 
de artikelen 49, 52, 7o, en 53, 1o, WIB92, werd herleid tot één specifieke 
tak van de sociale wetgeving, met name de “sociale wetgeving die de 
sociale zekerheid” regelt.

6. Artikel 49 WIB92, bepaalt dat als beroepskosten slechts aftrek-
baar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk 
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of 
te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt 
door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door 
alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, uitge-
zonderd de eed.

In zijn memorie van antwoord verwijst verweerder terecht naar de 
conclusies van advocaat-generaal Henkes volgens dewelke de voor-
waarde dat de kosten werden gedaan of gedragen “om de belastbare 
inkomsten te verkrijgen of te behouden” twee samenlopende vereisten 
bevat die één geheel vormen : “door de aard ervan, het verkrijgen 
of behouden van de beroepsinkomsten als oogmerk hebben, en een 
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noodzakelijk causaal verband vertonen met de uitoefening van de 
beroepsbezigheid”  (1).

Persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de sociale wetgeving, die 
op grond van artikel 52, 7o, W1B92, als aftrekbare beroepskosten in de 
zin van artikel 49 WIB92, worden aangemerkt, hebben, gelet op hun 
karakter van beroepskost, noodzakelijk betrekking op uitgaven die 
gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden, en staan aldus noodzakelijk in verband met de uitoefening 
van een beroepswerkzaamheid.

De in artikel 52, 7o, WIB92, bedoelde persoonlijke bijdragen ter 
uitvoering van de sociale wetgeving zijn bijgevolg als beroepskost 
aftrekbaar, precies omdat deze bijdragen beantwoorden aan de aftrek-
voorwaarden van artikel 49 WIB92.

Zoals verweerder stelt, dient de strekking van artikel 52, 7o, WIB92, 
en in het bijzonder de betekenis van het begrip “sociale wetgeving”, 
bijgevolg beoordeeld te worden in het licht van de toepassingsvoor-
waarden van artikel 49 WIB92.

Het bestreden arrest oordeelde dan ook terecht dat de wetgever met 
artikel 52, 7o, WIB92, niet heeft willen afwijken van het uit artikel 49 
WIB92 voortvloeiend algemeen principe dat een kost om als beroeps-
kost te worden aangemerkt inherent moet zijn aan de beroepsactivi-
teit  (2) en verwees in dat verband pertinent naar de parlementaire voor-
bereiding met betrekking tot artikel 54 WIB64, waarin bevestigd werd 
dat de bijdragen verschuldigd ter uitvoering van de sociale wetgeving 
slechts als beroepskost aftrekbaar zijn in de mate dat die bijdragen 
veroorzaakt zijn door de beroepswerkzaamheid  (3).

Het bestreden arrest stelde vanuit die optiek terecht vast dat wat 
betreft de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering er geen noodzake-
lijk verband bestaat tussen de betaling van deze bijdrage en de beroeps-
werkzaamheid van eiser als advocaat, nu die bijdrage op geen enkele 
wijze wordt verbonden aan enige beroepsuitoefening, en de verzekering 
in beginsel verplicht is voor iedereen die in het Nederlands taalgebied 
woont en ouder is dan 25 jaar  (4).

De beslissing dat de bijdragen voor de Vlaamse zorgverzekering geen 
persoonlijke bijdragen zijn die betaald worden ter uitvoering van de 
“sociale wetgeving” in de zin van artikel 52, 7o, WIB92, op grond dat er 
geen verband bestaat tussen die bijdragen en de beroepsuitoefening, is 
bijgevolg wettig verantwoord. 

Het tweede onderdeel, dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting 
dat artikel 52, 7o, WIB92, niet in samenhang mag worden gelezen met 
de artikelen 49 en 53, 1o, WIB92, faalt naar recht.

  (1) Conclusies bij Cass. 19 juni 2003, AC 2003, nr. 367, 1447, nr. 14.
  (2) Bestreden arrest, folio 219, laatste alinea.
  (3) Bestreden arrest, folio 220, 2de alinea.
  (4) Zie artikel 4, § 1, van het Decreet van de Vlaamse Raad van 30 maart 1999 houdende 

de organisatie van de zorgverzekering.
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7. Volgens het Grondwettelijk Hof valt de Vlaamse zorgverzekering 
bovendien onder de sociale bijstand en niet onder de sociale zeker-
heid  (1) :

“De achterliggende gedachte is dat de Vlaamse zorgverzekering een 
systeem is waarbij voorzien wordt in de tenlasteneming van kosten 
gedragen door personen met een verminderd vermogen tot zelfzorg en 
dat dit niet onder de materie van de sociale zekerheid valt maar onder 
de materie betreffende de bijstand aan personen, zijnde een persoons-
gebonden aangelegenheid, die met name de hulp en bijstand aan 
gezinnen, het beleid inzake maatschappelijk welzijn, het beleid inzake 
mindervaliden en het bejaardenbeleid omvat. In dat opzicht valt de 
Vlaamse zorgverzekering onder de sociale bijstand”  (2).

De sociale zekerheid is een bevoegdheid die ingevolge artikel 6, § 1, 
VI, 5de lid, 12o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, exclusief aan 
de federale overheid werd toebedeeld.

Zoals verweerder opwerpt dient de betekenis van artikel 52,7o, WIB92, 
dat een federale bepaling is, binnen die federale context te worden 
bepaald. In de mate dat de Vlaamse zorgverzekering niet door de fede-
rale overheid, maar door de Vlaamse overheid werd ingesteld, gaat het 
niet om een regeling die afhangt van het bestaande systeem van de 
federale sociale zekerheid.

Het bestreden arrest kon derhalve wettig oordelen dat het “generiek” 
begrip “sociale wetgeving” in artikel 52, 7o, WIB92, enkel slaat op de 
sociale wetgeving die de (federale) sociale zekerheid regelt en dat de 
wetgeving betreffende de sociale bijstand niet dat soort wetgeving is 
die in artikel 52, 7o, WIB92, is bedoeld  (3), maar wel de wetgeving die de 
sociale zekerheid regelt en die inherent is aan het uitoefenen van een 
beroep  (4).

Het tweede onderdeel kan bijgevolg 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 17 april 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 juni 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1) GwH, 13 maart 2001, nr. 33/2001.
  (2) Bestreden arrest, folio 220, laatste alinea.
  (3) Bestreden arrest, folio 221, 1ste alinea.
  (4) Bestreden arrest, folio 220, 1ste alinea.
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II. cassaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
vier middelen aan.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling 

Eerste middel

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

Tweede onderdeel

3. Krachtens artikel 49, eerste lid, WIB92 zijn als beroepskosten 
aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare 
tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden.

4. Kosten zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten wanneer zij inhe-
rent zijn aan de uitoefening van de beroepsactiviteit van de belasting-
plichtige.

5. Krachtens artikel 52, 7o, WIB92 worden als beroepskosten aange-
merkt de persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de sociale wetge-
ving of van een wettelijk of reglementair statuut dat de betrokkenen 
van het toepassingsgebied van de sociale wetgeving uitsluit.

6. Uit de samenhang tussen deze wetsbepalingen volgt dat persoon-
lijke bijdragen ter uitvoering van de sociale wetgeving slechts aftrek-
bare beroepskosten zijn wanneer zij inherent zijn aan de beroepsacti-
viteit van de belastingplichtige.

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

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Eerste onderdeel

13. Artikel 346 WIB92 bepaalt dat indien de administratie meent de 
inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belasting-
plichtige heeft vermeld in de aangifte, ze hem bij een ter post aange-
tekende brief in kennis stelt van de inkomsten en andere gegevens die 
zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven 
of schriftelijk erkend en de redenen vermeldt die naar haar oordeel de 
wijziging rechtvaardigen.

14. De rechter beoordeelt in feite of het bericht van wijziging van 
de aangifte de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze 
voldoende inlicht over de inkomsten en andere gegevens die de admi-
nistratie in de plaats wil stellen van die welke aangegeven of aange-
nomen zijn, zodat hij de geplande wijziging kan onderzoeken en ze 
vervolgens verwerpen of aannemen. Het Hof gaat enkel na of de rechter 
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uit de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, geen gevolgen trekt 
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen 
worden verantwoord.

15. De appelrechter oordeelt dat de administratie op afdoende wijze 
aan de eiser kennis heeft gegeven van de verworpen opmerkingen, 
met vermelding van de motieven die haar beslissing rechtvaardigen. 
Hij verwijst in dit verband naar ledenbijdragen van de zorgverzeke-
ring die niet als aftrekbare beroepskosten kunnen beschouwd worden 
omdat zij niet gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of 
te behouden, de telastnemingen van de kosten van niet-medische hulp 
door de zorgkas geen belastbaar inkomen zijn voor de verkrijgers en 
de zorgverzekering niet kadert in het domein van de sociale zekerheid.

16. Op grond van deze vaststellingen heeft de appelrechter naar recht 
kunnen beslissen dat het bericht van wijziging voldoet aan de vereisten 
van artikel 346 WIB92.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

19 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Leysen (bij de balie te Kortrijk) en de heer van Eeckhoutte.

N° 698

1o kamer — 19 december 2013
(F.12.0125.N)

gemeeNTe-proVINcIe- eN pLaaTseLIjke BeLasTINgeN. — 
gemeeNTeBeLasTINgeN. — BrUsseLs gewesT. — BeLasTINg op NIeT-
BeBoUwDe groNDeN. — groNDeN waarop NIeT kaN worDeN geBoUwD. — BegrIp.

Onder de in artikel 282, § 3, tweede lid, van het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening (BWRO) gebruikte bewoordingen “gronden waarop 
niet kan worden gebouwd” die niet aan de belasting op de niet-bebouwde 
gronden onderworpen zijn, moet worden begrepen gronden die ingevolge 
hun feitelijke ligging, constellatie of eigenschappen redelijkerwijze niet 
voor bebouwing in aanmerking komen  (1). (Art. 282, § 1, eerste lid, 2o, en 
§ 3, tweede lid, BWRO)

(gemeeNTe schaarBeek T. DIrImmo N.V.)

  (1) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerster voor het 
dienstjaar 2006 gevestigde gemeentebelasting op een niet bebouwde 
grond gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg. De betref-
fende belasting werd voor de jaren 2005 tot en met 2009 ingevoerd bij 
een beslissing van de gemeenteraad van eiseres van 20 oktober 2004.

Verweerster hield voor deze belasting niet verschuldigd te zijn om 
meerdere redenen. Haar bezwaarschrift werd verworpen door de beslis-
sing van 12 juni 2007 van het College van Burgemeester en Schepenen.

Verweerster maakte de zaak aanhangig bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, en werd in het ongelijk gesteld bij vonnis van 
16 december 2008.

In hoger beroep hervormde de zesde, fiscale kamer van het Hof 
van beroep te Brussel echter deze beslissing en vernietigde het hof 
de betreffende gemeentebelasting, met veroordeling van eiseres tot 
terugbetaling van het reeds gestorte deel.

2. In het derde onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres 
aan dat bestreden arrest niet wettig oordeelde dat er in casu een situ-
atie voorhanden was waarin niet “kan” worden gebouwd op verweer-
sters perceel, in de zin van artikel 6, eerste lid, 3 van het gemeente-
lijk belastingreglement van 20 oktober 2004, omdat verweerster spijts 
haar aanvraag van 27 februari 2004 geen stedenbouwkundige vergun-
ning had bekomen niettegenstaande een dergelijke vergunning voor 
hetzelfde bouwproject wél bekomen werd op 27 juni 2000.

3. De mogelijkheid voor gemeenten om belastingen te heffen op onbe-
bouwde terreinen werd destijds ingevoerd door artikel 70bis van de 
organieke wet van 29 maart 1992 op de ruimtelijke ordening en steden-
bouw.

Deze bepaling is later, voor het Brussels Gewest, overgenomen 
in artikel 282 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(hierna : “BWRO”), gecodificeerd bij Besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 9 april 2004  (1) en bekrachtigd bij Ordonnantie 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 mei 2004  (2).

Overeenkomstig artikel 282, § 1, eerste lid, 2o, BWRO, kunnen de 
gemeenten buiten de opcentiemen op de onroerende voorheffing een 
jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde gronden, gelegen in 
het woongebied van een door de Regering goedgekeurd of vastgesteld 
bestemmingsplan en palende aan een openbare weg die, gelet op de 
plaatselijke toestand, voldoende is uitgerust.

Luidens § 3, tweede lid, van dat artikel wordt de in § 1, eerste lid, 
2o bedoelde belasting niet geheven van (lees : voor) de gronden waarop 
krachtens een overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd, of 
wanneer daarop niet kan worden gebouwd (...).

Met een beslissing van de gemeenteraad van eiseres van 20 oktober 
2004 werd de gemeentebelasting op de niet bebouwde gronden gelegen 

  (1) BS, 26 mei 2004, eerste uitgave.
  (2) BS, 26 mei 2004, tweede uitgave.
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aan de openbare weg die voldoende is uitgerust, voor de dienstjaren 
2005 tot 2009 ingesteld.

Overeenkomstig artikel 1 van dit gemeentelijk belastingreglement 
“wordt, voor de dienstjaren 2005 tot 2009, een jaarlijkse directe belas-
ting geheven op de niet-bebouwde terreinen, gelegen aan een weg die 
voldoende is uitgerust.”

Krachtens artikel 6 van dat belastingreglement zijn van de belasting 
vrijgesteld :

“1. (...)
2. (...)
3. de natuurlijke en rechtspersonen die eigenaar zijn van gronden 

waarop krachtens een overheidsbeslissing niet mag gebouwd worden, 
of waarop niet kan gebouwd worden.

(...)”.
Eiseres kan worden gevolgd waar zij aanvoert dat “gronden waarop 

niet kan worden gebouwd deze (zijn) die ingevolge hun feitelijke ligging, 
constellatie of eigenschappen redelijkerwijze niet voor bebouwing in 
aanmerking kunnen komen.”

Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 29 maart 1992 
werd in verband met artikel 70bis gesteld dat zij “aan de toepassing 
van de belasting op de percelen onttrekt die percelen die niet kunnen 
worden bestemd voor bouwwerken omwille van omstandigheden in 
rechte of in feite”  (1).

De wetgever heeft aldus m.i. enkel vrijstelling beoogd voor percelen 
waarop ofwel om redenen “in rechte” (nl. gronden waarop krachtens 
overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd) of “in feite” (nl. gronden 
waarop niet kan worden gebouwd) in het geheel niet mag of kan worden 
gebouwd.

Situaties zoals in voorliggende zaak, waar er geen absoluut bouw-
verbod geldt en waar het ook om feitelijke redenen niet onmogelijk 
is om te bouwen, maar waar geen vergunning werd bekomen voor een 
welbepaald bouwproject, worden m.i. niet geviseerd door artikel 282, § 3, 
tweede lid, BWRO, en dus ook niet door het gelijkluidende artikel 6, 
eerste lid, 3o van het litigieus belastingreglement van eiseres.

Anders oordelen zou impliceren dat de eigenaar van een onbebouwd 
perceel aan de belasting zou kunnen ontsnappen door pro forma een 
bouwvergunning aan te vragen voor een volstrekt onrealistisch bouw-
project dat hoe dan ook niet kan worden vergund.

In casu blijkt dat verweerster geen bouwvergunning werd verleend, 
niet omdat op het litigieus perceel niet mag of kan worden gebouwd, 
maar wel omdat het bouwproject waarvoor op 5 februari 2004 een bouw-
vergunning werd aangevraagd niet voldeed aan de inmiddels gewij-
zigde stedenbouwkundige normen, namelijk :

“1) ‘parkeermogelijkheid’ op de binnenplaats die negatief wordt 
beoordeeld ;

  (1) Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Kamer, Pasin. 22 december 
1970, 2059.
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2) bouwdiepte te groot (of te diep) gelet op de aanwezige achterbouw ;
3) planopbouw van het interieur van appartementen die ook negatief 

wordt beoordeeld”  (1)
De omstandigheid dat een aanvraag tot het bekomen van een steden-

bouwkundige vergunning wordt afgewezen omdat het betrokken bouw-
project niet voldoet aan bepaalde stedenbouwkundige normen, vormt 
geen feitelijk element dat te maken heeft met de ligging, constellatie 
of eigenschappen van het perceel waardoor op dit perceel redelijker-
wijze niet kan worden gebouwd. 

Op deze grond kon het bestreden arrest dan ook niet wettig oordelen 
dat in voorliggende zaak een situatie voorhanden is waarin niet “kan” 
worden gebouwd in de zin van voornoemd artikel 6, eerste lid, 3o van 
het gemeentelijk belastingreglement van eiseres van 20 oktober 2004.

Het derde onderdeel 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 Brussel van 5 april 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 juni 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegrondheid

3. Artikel 282, § 1, eerste lid, 2o, van het Brussels Wetboek van Ruim-
telijke Ordening (BWRO) bepaalt dat de gemeenten buiten de opcen-
tiemen op de onroerende voorheffing, een jaarlijkse belasting kunnen 
heffen op de niet-bebouwde gronden, gelegen in het woongebied van 
een door de Regering goedgekeurd of vastgesteld bestemmingsplan en 
palende aan een openbare weg die, gelet op de plaatselijke toestand, 
voldoende is uitgerust.

  (1) Beslissing van het College van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dd. 20 februari 
2007, zoals bevestigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij beslissing van 
19 juli 2007 ; cf. syntheseconclusies in hoger beroep van verweerster, stuk 14, 8 en 9.
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Artikel 282, § 3, tweede lid, BWRO bepaalt dat de in § 1, eerste lid, 2o, 
bedoelde belasting niet geheven wordt voor de gronden waarop krach-
tens een overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd, of wanneer 
daarop niet kan worden gebouwd.

4. Artikel 6, eerste lid, 3o, van het in toepassing van artikel 282, 
§ 1, eerste lid, 2o, genomen gemeentelijk belastingreglement van de 
eiseres van 20 oktober 2004 houdende de gemeentebelasting op de niet-
bebouwde gronden gelegen aan de openbare weg die voldoende is uitge-
rust (dienstjaren 2005 tot 2009) zoals goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 20 oktober 2004, bepaalt, in navolging van artikel 282, § 3, tweede 
lid, BWRO, dat van deze belasting is vrijgesteld de natuurlijke of 
rechtspersoon die eigenaar is van gronden waarop krachtens een over-
heidsbeslissing niet mag gebouwd worden, of waarop niet kan gebouwd 
worden.

5. Uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot artikel 282, § 3, tweede 
lid, BWRO blijkt dat onder “gronden waarop niet kan worden gebouwd” 
moet worden begrepen gronden die ingevolge hun feitelijke ligging, 
constellatie of eigenschappen redelijkerwijze niet voor bebouwing in 
aanmerking komen.

6. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerster op 27 februari 2004 een aanvraag tot stedenbouw-

kundige vergunning voor een op te richten appartementsgebouw heeft 
ingediend ;

— de stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd en de admini-
stratieve beroepen tegen deze beslissing werden verworpen ;

— de geweigerde stedenbouwkundige aanvraag van 27 februari 2004 
dezelfde is als de stedenbouwkundige vergunning die zij reeds op 
27 juni 2000 verkreeg en zelfs gedeeltelijk uitvoerde totdat de werken 
in 2002 werden stopgezet ingevolge het faillissement van de aannemer.

5. Door op deze enkele gronden te oordelen dat zich te dezen de situ-
atie voordoet waarin op de betrokken grond niet kan worden gebouwd 
en de verweerster derhalve recht heeft op vrijstelling van de belasting 
op onbebouwde percelen, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger 

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

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

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

19 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer Lebbe.

N° 699

1o kamer — 19 december 2013
(F.12.0178.N)

FaILLIssemeNT, FaILLIssemeNTsakkoorD eN gerechTeLIjk 
akkoorD. — gerechTeLIjk akkoorD. — oVerDrachT VaN De oNDer-
NemINg oF eeN geDeeLTe erVaN. — geVoLgeN.

Uit de aard en de strekking van de bepalingen van artikel 41 Wet Gerech-
telijk Akkoord, die de mogelijkheid bieden van overdracht van de onder-
neming of een gedeelte ervan onder de er in gestelde voorwaarden, moet 
worden afgeleid dat de rechten van de schuldeisers geacht worden over 
te gaan op de overnameprijs, de overdracht een zuiverende werking heeft 
en de ter zake van de onroerende goederen aangezochte notaris handelt 
overeenkomstig artikel 1639 Gerechtelijk Wetboek ; hieruit volgt eveneens 
dat wanneer de overdracht niet het geheel van de onderneming betreft, 
de goedkeuring ervan door de rechtbank een zuiverende werking heeft 
en de rechten van de schuldeisers doet overgaan op de overnameprijs, 
zonder dat vereist is dat een meerderheid van schuldeisers hiermee heeft 
ingestemd of dat de schuldeisers die op deze goederen over een zeker-
heidsrecht met een volgrecht beschikken, worden gehoord.  (1) (Art. 41 
Wet Gerechtelijk Akkoord)

(BeLgIsche sTaaT, mINIsTer VaN FINaNcIëN T. BrepoLs N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. In het enig middel tot cassatie komt eiser op tegen de beslissing 
van de appelrechters waarbij hij wordt veroordeeld tot het verlenen 
van handlichting van de hypotheek die op 17 oktober 2002 werd geves-
tigd op het bedrijfsgebouw van de N.V. Brepols Graphic Industries, 
thans eigendom van verweerster, (…).

Volgens eiser dienen de artikelen 1193, 1326, 1639, 1653 en 1654 van het 
Gerechtelijk Wetboek naar analogie te worden toegepast wanneer, 
met toepassing van artikel 41 van de Wet van 17 juli 1997 betreffende 
het Gerechtelijk Akkoord, een overdracht wordt verwezenlijkt van de 
onderneming of van een gedeelte ervan. 

Vanuit die optiek voert eiser aan dat van een rangregeling en van 
een ambtshalve doorhaling van alle inschrijvingen op overlegging van 
het notarieel getuigschrift, dat de betaling of de bevrijdende beta-

  (1) Zie concl. OM.
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ling vaststelt, slechts sprake kan zijn in de mate dat er overwijzing 
is van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers. Dit is 
volgens eiser niet het geval ten aanzien van de ingeschreven hypothe-
caire en bevoorrechte schuldeisers die overeenkomstig het artikel 1193 
ter, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tijdens de procedure 
van machtiging in het kader van artikel 41 van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het Gerechtelijk Akkoord, niet werden gehoord, noch 
behoorlijk werden opgeroepen. 

Een ambtshalve doorhaling van alle bestaande inschrijvingen en 
overschrijvingen op overlegging van een door de notaris overeen-
komstig artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek afgeleverd getuig-
schrift, zou volgens eiser niet mogelijk zijn indien niet alle personen 
die hetzij een inschrijving, hetzij een kantmelding hebben op het 
betrokken onroerend goed, werden gehoord of bij gerechtsbrief werden 
opgeroepen in het kader van die machtigingsprocedure.

De regel die Uw Hof verwoord heeft in het arrest van 4 maart 2010  (1) 
zou volgens eiser ook dienen te worden toegepast in geval van een over-
dracht met toepassing van artikel 41 van de Wet Gerechtelijk Akkoord.

2. Artikel 41 van de Wet op het Gerechtelijk Akkoord van 17 juli 1997 
heeft een innoverende rechtsfiguur ingevoerd, namelijk de overdracht 
van de onderneming  (2).

Overeenkomstig dit artikel 41 kan de rechter-commissaris, wanneer 
hij daartoe de machtiging krijgt van de rechtbank, de onderneming of 
een gedeelte daarvan verkopen indien deze overdracht bijdraagt tot de 
terugbetaling aan de schuldeisers en indien daardoor een economische 
activiteit en werkgelegenheid kan worden gehandhaafd. Het leefbare 
gedeelte van de onderneming kan aldus worden gered, terwijl men dan 
het andere gedeelte naar het faillissement kan laten afglijden  (3).

3. Indien de overdracht gebeurt buiten het herstelplan of indien 
slechts een gedeelte van de onderneming wordt overgedragen, dan is de 
goedkeuring van de schuldeisers niet vereist. 

Enkel wanneer de overdracht van geheel de onderneming wordt voor-
gesteld, kan de rechtbank deze slechts goedkeuren als meer dan de 
helft van de schuldeisers die aangifte hebben gedaan van hun schuld-
vordering, die hebben deelgenomen aan de stemming en die in waarde 
meer dan de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigen, 
hiermee instemmen  (4).

In geval van een overdracht van slechts een gedeelte van de onderne-
ming, blijven voor de schuldeisers die de koopprijs als niet voldoende 
beschouwen slechts twee actiemogelijkheden over, namelijk ofwel 

  (1) Cass. 4 maart 2010, AR C.08.0032.N, AC 2010, nr. 147.
  (2) Zie V. sagaerT, “De overdracht van onderneming in het gerechtelijk akkoord : 

naar een veralgemeende hypothecaire zuivering bij samenloopprocedures ?”, Noot onder 
Cass. 13 mei 2005, RW 2005-2006, 1138, 1139.

  (3) E. DIrIx, “Gerechtelijk akkoord – Juridische en conceptuele knelpunten”, in 
M. TIsoN (ed.), Financiële regulering. Op zoek naar financiële evenwichten, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 478, nr. 5.

  (4) Artikel 41 van de Wet Gerechtelijk Akkoord.
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verzet doen tegen het vonnis dat de overdracht heeft goedgekeurd, 
ofwel vragen om bijkomende of vervangende zekerheden.

4. In de rechtsleer ontstond betwisting over de positie van de schuld-
eisers van wie het zekerheidsrecht met een volgrecht is uitgerust, 
zoals een hypothecaire schuldeiser. Een deel van de rechtsleer was van 
oordeel dat bij de overdracht van een onderneming in het raam van een 
gerechtelijk akkoord geen hypothecaire zuivering optreedt nu dit niet 
uitdrukkelijk in de wet was voorzien  (1).

5. Uw Hof heeft aan deze controverse een einde gesteld met zijn arrest 
van 13 mei 2005. Uw Hof preciseerde in dat arrest dat uit de artikelen 41 
en 43 van de Wet Gerechtelijk Akkoord voortvloeit dat de wetgever met 
het oog op het saneren van de financiële toestand van een onderne-
ming, de mogelijkheid biedt voor de overdracht van de onderneming of 
een gedeelte daarvan, dat de overdracht moet bijdragen tot de betaling 
van de schuldeisers, dat de overnameprijs wordt aangewend tot voldoe-
ning van deze schuldeisers, dat op de commissaris de verplichting rust 
om te waken over de belangen van de schuldeisers, en dat de over-
dracht onderworpen is aan de goedkeuring van de rechtbank. Uit die 
wetsbepalingen vloeit verder voort dat, wanneer aan die voorwaarden 
is voldaan, de overdracht niet kan worden ongedaan gemaakt door een 
later faillissement. Uw Hof oordeelde vervolgens : “Dat uit de aard en 
de strekking van voormelde wettelijke bepalingen moet worden afge-
leid dat de rechten van de schuldeisers geacht worden over te gaan 
op de overnameprijs, de overdracht een zuiverende werking heeft en 
de ter zake van de onroerende goederen aangezochte notaris handelt 
overeenkomstig artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek.”  (2).

Uw Hof heeft aldus duidelijk als principe vooropgesteld dat wanneer 
aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 41 en 43 Wet Gerechtelijk 
Akkoord is voldaan, de rechten van de schuldeisers geacht worden over 
te gaan op de overnameprijs, de overdracht een zuiverende werking 
heeft en de ter zake van de onroerende goederen aangezochte notaris 
handelt overeenkomstig artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Uw Hof heeft daarbij geen enkel onderscheid gemaakt tussen een 
overdracht van de hele onderneming en de overdracht van slechts een 
gedeelte daarvan, noch tussen een overdracht in het raam van het 
herstelplan en een overdracht buiten het herstelplan.

Zoals verweerster stelt in haar memorie van antwoord, vindt er 
aldus een zuivering van rechtswege plaats, ook tegen de wil van de 
hypothecaire schuldeisers in : de goedkeuring die de rechtbank van 
koophandel aan de overdracht verleent, werkt dan als het ware als een 
gerechtelijke zuivering, als een vorm van gerechtelijke doorhaling. De 
hypothecaire schuldeiser verliest aldus bij een verkoop in het raam 
van een gerechtelijk akkoord zijn volgrecht. 

6. Artikel 41 Wet Gerechtelijk Akkoord bepaalt dat de commissaris 
inzake opschorting ervoor zorgt dat de nodige publiciteit wordt gegeven 
aan het besluit tot vervreemding van een activiteit en hij de overna-

  (1) Zie V. sagaerT, o.c., 1140 en de aldaar geciteerde rechtsleer.
  (2) Cass. 13 mei 2005, AR C.03.0332.N, AC 2005, nr. 281.
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mevoorstellen die worden gedaan in het licht van het behoud van de 
economische activiteit en de weerslag op de mogelijkheden tot terug-
betaling aan de schuldeisers dient te onderzoeken. Hij bespreekt de 
ingediende voorstellen en waakt hierbij over de rechtmatige belangen 
van de schuldeisers.

Anders dan eiser aanvoert voorziet deze wet geenszins dat in geval van 
overdracht van slechts een gedeelte van de onderneming, de hypothe-
caire schuldeiser dient te worden opgeroepen en gehoord. Artikel 1193 
ter, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar eiser verwijst 
in zijn middel, is immers niet van toepassing in het raam van een over-
dracht van onderneming overeenkomstig artikel 41 Wet Gerechtelijk 
Akkoord  (1).

7. In zoverre het middel ervan uitgaat dat bij een verkoop van een 
gedeelte van de onderneming overeenkomstig artikel 41 Wet Gerech-
telijk Akkoord dergelijke verkoop slechts zuiverende werking heeft 
ten aanzien van de ingeschreven hypothecaire schuldeiser op voor-
waarde dat die hypothecaire schuldeiser overeenkomstig artikel 1193 
ter, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, tijdens de procedure 
van machtiging in het kader van artikel 41 Wet Gerechtelijk Akkoord 
werd opgeroepen en gehoord, faalt het naar recht. 

Dergelijke oproeping en hoorplicht is immers in de Wet Gerechtelijk 
Akkoord niet voorzien in geval het gaat om de verkoop van slechts een 
gedeelte van de onderneming. Een dergelijke overdracht heeft zuive-
rende werking zodra aan de voorwaarden bepaald in artikel 41 Wet 
Gerechtelijk Akkoord is voldaan.

8. Zoals verweerder opwerpt kan er dan ook geen sprake zijn van een 
toepassing van artikel 1193ter Gerechtelijk Wetboek per analogie. De 
wetgever heeft immers met artikel 41 en volgende van de Wet Gerech-
telijk Akkoord voorzien in een eigen sui generis systeem van zuivering 
met het oog op de sanering van de financiële toestand van een onder-
neming onder de voorwaarden bepaald in voormelde wet. 

9. Artikel 63, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende 
de Continuïteit van de Ondernemingen bepaalt thans uitdrukkelijk 
dat in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht 
onder gerechtelijk gezag, in geval van een verkoop die betrekking 
heeft op een onroerend goed, alle personen moeten worden gehoord die 
beschikken over een inschrijving of een kantmelding op het betrokken 
onroerend goed en dat wanneer die voorwaarde is vervuld, de over-
dracht een zuiverende werking heeft. 

  (1) De verkoop, welke plaatsvindt in het raam van een overdracht van onderneming, 
zoals bedoeld in artikel 41 Wet Gerechtelijk Akkoord, is immers noch een openbare 
verkoop, zoals bedoeld bij artikel 1190 van Gerechtelijk Wetboek, dat meer specifiek 
bepaalt dat de curator van het faillissement de onroerende goederen die tot een fail-
liete boedel behoren niet mag verkopen dan nadat hij aan de rechter-commissaris 
machtiging heeft gevraagd, verkoop die openbaar zal geschieden, noch een onderhandse 
verkoop, zoals bedoeld bij artikel 1193 ter van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt 
dat in het geval van artikel 1190 de curator aan de rechtbank van koophandel de mach-
tiging kan vragen om uit de hand te verkopen, in welk geval de verkoop geschiedt door 
tussenkomst van de notaris, die de prijs verdeelt overeenkomstig de artikelen 1639 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
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Een dergelijke voorwaarde was evenwel niet voorzien in de Wet 
Gerechtelijk Akkoord en kan dus evenmin retroactief worden toege-
past. Het feit dat de wetgever de noodzaak heeft aangevoeld om dit 
thans uitdrukkelijk op te nemen in de nieuwe WCO-wet houdt meteen 
de bevestiging in dat ook de wetgever van oordeel is dat artikel 1193ter, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet per analogie van toepas-
sing was  (1).

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

BesLUIT : Verwerping.

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 5 april 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 juni 2013 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeL

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

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling 

1. Volgens artikel 41 Wet Gerechtelijk Akkoord, kan de rechtbank, 
de commissaris inzake opschorting machtigen de overdracht van de 
onderneming of van een gedeelte ervan te verwezenlijken indien zulks 
bijdraagt tot de terugbetaling aan de schuldeisers en indien daardoor 
een economische activiteit en werkgelegenheid kan worden gehand-
haafd. Krachtens deze bepaling, dient de commissaris de voorstellen te 
onderzoeken in het licht van het behoud van de economische activiteit 
en de weerslag op de mogelijkheden tot terugbetaling aan de schuld-
eisers en dient hij verder bij de besprekingen met de indieners van de 
voorstellen te waken over de rechtmatige belangen van de schuldeisers 
en wordt de overdracht onderworpen aan de goedkeuring van de recht-
bank.

Volgens het vierde lid van deze bepaling kan, wanneer de overdracht 
het geheel van de onderneming betreft, de rechtbank deze overdracht 
slechts goedkeuren als meer dan de helft van de schuldeisers die 
aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering, die hebben deelge-
nomen aan de stemming en die in waarde meer dan de helft van de 
schuldvorderingen vertegenwoordigen, hiermee instemmen.

  (1) Memorie van antwoord, p. 5, in fine.
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2. De wetgever biedt aldus, met het oog op het saneren van de finan-
ciële toestand van de onderneming, de mogelijkheid van overdracht 
van de onderneming of een gedeelte ervan onder de voorwaarde dat 
de overdracht bijdraagt tot de betaling van de schuldeisers, de over-
nameprijs wordt aangewend tot voldoening van de schuldeisers, de 
commissaris waakt over hun belangen en de rechtbank de overdracht 
goedkeurt.

3. Uit de aard en de strekking van voormelde wettelijke bepalingen 
moet worden afgeleid dat de rechten van de schuldeisers geacht worden 
over te gaan op de overnameprijs, de overdracht een zuiverende werking 
heeft en de ter zake van de onroerende goederen aangezochte notaris 
handelt overeenkomstig artikel 1639 Gerechtelijk Wetboek.

4. Hieruit volgt eveneens dat wanneer de overdracht niet het geheel 
van de onderneming betreft, de goedkeuring ervan door de rechtbank 
een zuiverende werking heeft en de rechten van de schuldeisers doet 
overgaan op de overnameprijs, zonder dat vereist is dat een meerder-
heid van schuldeisers hiermee heeft ingestemd of dat de schuldei-
sers die op deze goederen over een zekerheidsrecht met een volgrecht 
beschikken worden gehoord.

5. De appelrechters oordelen dat :
— de goedkeuring door de rechtbank van koophandel van de over-

dracht van een onroerend goed in het kader van de artikelen 41 e.v. Wet 
Gerechtelijk Akkoord een zuiverende werking heeft ;

— de rechtbank van koophandel in het vonnis van 3 januari 2003, bij 
de goedkeuring van de te dezen voorgenomen overdracht, onderzocht 
of aan de toepassingsvoorwaarden was voldaan ;

— de rechtbank van koophandel inzonderheid uitdrukkelijk 
aanvaardde dat de voorgenomen overdracht bijdroeg tot de terugbeta-
ling van de schuldeisers en dat de economische activiteit en werkgele-
genheid door de overdracht kon worden gehandhaafd ;

— aangezien slechts een gedeelte van de onderneming werd over-
gedragen de instemming van de schuldeisers met de overdracht niet 
vereist was ;

— het de eiser als hypothecaire schuldeiser vrijstond derdenverzet 
aan te tekenen indien hij wou vermijden dat de overdracht ingevolge 
het toezicht en de goedkeuring door de rechtbank van koophandel zou 
gelden als hypothecaire zuivering, hetgeen hij naliet te doen.

6. De appelrechters die op die gronden de eiser veroordelen tot het 
verlenen van handlichting van de hypotheek op het onroerend goed 
waarvan de overdracht werd goedgekeurd door de rechtbank van koop-
handel, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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19 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deco-
ninck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en de 
heer Verbist.

N° 700

1o kamer — 20 december 2013
(F.12.0107.F)

CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VormeN. — Vorm eN 
TermIjN Voor memorIes eN sTUkkeN. — TermIjN. — aaNVULLeNDe memorIe. 
— oNTVaNkeLIjkheID.

De aanvullende memorie van de eiser die, gevoegd bij het op 20 juli 2012 ter 
griffie neergelegde cassatieverzoekschrift, op 2 augustus 2012 is betekend 
aan de verweerder is niet ontvankelijk. (Art. 1087 Gerechtelijk Wetboek)

(aNDré BerNarD B.V.B.a. T. BeLgIsche sTaaT mINIsTer VaN FINaNcIëN)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 10 februari 2012.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeLeN

In haar cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Betreffende de ontvankelijkheid van de memorie van toelichting

Krachtens artikel 1087 van het Gerechtelijk Wetboek kan de eiser, 
samen met zijn verzoekschrift, of, op straffe van verval, binnen vijf-
tien dagen na de betekening ervan, een memorie van toelichting over-
leggen, die vooraf aan de verweerder is betekend.

De memorie van de eiseres, die gevoegd is bij het op 20 juli 2012 op 
de griffie neergelegde verzoekschrift, werd op 2 augustus 2012 aan de 
verweerder betekend en is bijgevolg niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

20 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Stockis (bij de balie te Luik) en 
de heer T’Kint.

N° 701

1o kamer — 20 december 2013
(F.12.0136.F)

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — INVorDerINg. — 
DwaNgBeVeL. — VereeNVoUDIgD UITVoereND BesLag oNDer DerDeN. — VerzeT 
TegeN DwaNgBeVeL. — VerzoekschrIFT op TegeNspraak. — TIjDsTIp. — 
gemeeNrechTeLIjk UITVoereND BesLag oNDer DerDeN. — BewareNDe aarD. 
— weTTIgheID.

Het door de belastingplichtige gedane verzet tegen dwangbevel krijgt 
uitwerking op het tijdstip van de neerlegging van het verzoekschrift op 
tegenspraak op de griffie van de rechtbank  (1) ; op dat tijdstip verliest het 
voorheen door de belastingadministratie gelegde vereenvoudigd uitvoe-
rend beslag onder derden zijn bewarende aard en wordt die administratie 
door de wet belet om naderhand een gemeenrechtelijk uitvoerend beslag 
onder derden te leggen, zelfs om de bewarende aard te verzekeren (2). 
(Artt. 85bis, § 3, en 89 Btw-wetboek ; artt. 1385decies en 1034quinquies 
Gerechtelijk Wetboek)

(BeLgIsche sTaaT mINIsTer VaN FINaNcIëN T. m.)

arresT (vertaling).

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

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

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 29 november 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. cassaTIemIDDeLeN

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 32, 2o, en 53bis Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 89 Btw-wetboek.

  (1), (2) Zie andersluidende concl. OM in Pas. 2013, nr. 701.
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest overweegt : “Aangezien [de verweerder], door de neer-
legging van zijn verzoekschrift op 15 juli 2010, verzet heeft gedaan tegen het 
dwangbevel dat hem op 2 juni 2010 ter kennis werd gebracht, werd het [de eiser] 
verboden betaling van zijn schuldvordering te verkrijgen via gedwongen tenuit-
voerlegging, aangezien de stuiting van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
effect sorteerde zodra het verzoekschrift ter griffie was neergelegd. Enkel die 
neerlegging maakt het verzet tegen dwangbevel bij de rechtbank aanhangig, 
en niet zoals [de eiser] ten onrechte staande houdt, de kennisgeving van het 
verzoekschrift die slechts geldt als oproeping tot de inleidende terechtzitting. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daaruit volgt dat de datum van de expeditie of van de neerlegging ter griffie 
in aanmerking moet worden genomen wanneer het gaat om de belangen van de 
[verweerder], zoals hier het geval is, daar het gaat om de stuitende werking van 
de neerlegging van het verzoekschrift van verzet tegen dwangbevel. 

De kennisgeving van dat verzoekschrift doet ten aanzien [van de eiser] geen 
enkele specifieke consecutieve termijn ingaan in het kader van de procedure 
tot invordering van de belasting zodat hij niet kan steunen op de ontvangst-
theorie, die in dit geval niet van toepassing is.”

Grieven

Hoewel volgens artikel 89, tweede lid, [Btw-wetboek] “de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel (…) slechts (kan) worden gestuit door een vordering in 
rechte”, kan die tenuitvoerlegging slechts worden gestuit indien die rechtsvor-
dering bekend is.

Artikel 1385decies Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vordering wordt 
ingesteld door een verzoekschrift op tegenspraak.

Anders dan de betekening die, volgens artikel 32, 1o, Gerechtelijk Wetboek 
bestaat in “de afgifte van een afschrift van de akte ; zij geschiedt bij gerechts-
deurwaardersexploot”, is de kennisgeving, luidens artikel 32, 2o, Gerechte-
lijk Wetboek “de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of 
in afschrift ; zij geschiedt langs de postdiensten, of, in de gevallen die de wet 
bepaalt, in de vormen die de wet voorschrijft”.

Uit dat onderscheid volgt dat, in het geval een gerechtsdeurwaardersakte, 
de partij aan wie zij wordt betekend terstond kennis ervan kan hebben terwijl, 
wanneer die akte hem ter kennis wordt gebracht, die kennisneming later gebeurt.

De wetgever heeft bij de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen 
betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure 
van collectieve schuldregeling, in het Gerechtelijk Wetboek een artikel 53bis 
ingevoegd dat luidt als volgt : 

 “Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden 
de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren 
drager berekend :

1o wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post 
aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze 
waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in 
voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats ;

2o wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone 
brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdien-
sten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.”

De parlementaire voorbereiding vermeldt : “Wanneer een akte per post ter 
kennis wordt gebracht van de geadresseerde, is er altijd ten minste één dag 

ARREST-2013-12.indb   2838 09/09/14   17:28



N° 701 - 20.12.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2839

verschil tussen de dag van verzending en de dag van ontvangst. Er bestaat dus 
rechtsonzekerheid over het exacte moment waarop een termijn die begint te lopen 
na een kennisgeving, ingaat” (Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 2005-2006, 1309/001, p. 6).

Bij de redactie van de wet beoogde de wetgever “dat één enkele algemene 
oplossing moet worden gevonden voor het vaststellen van de datum waarop de 
termijn ingaat die begint te lopen na een kennisgeving. Het optreden van de 
wetgever is des te meer verantwoord gelet op de uiteenlopende rechtspraak van 
het Hof van Cassatie en van het Arbitragehof, waardoor grote rechtsonzeker-
heid ontstaat.

Het bereiken van een dergelijke oplossing is juist de doelstelling van de 
besproken bepaling, op grond waarvan een artikel 53bis in het Gerechtelijk 
Wetboek wordt ingevoegd” (Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 2005-2006, 1309/001, p. 6).

De wetgever vermeldde echter in het bijzonder : “De theorie van de zoge-
naamde dubbele datum (G. De LeVaL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, 
nr. 60, blz. 86) wordt zo niet opnieuw ter discussie gesteld.” (Gedr. St. Kamer, 
gew. zitt. 2005-2006, 1309/001, p. 8).

Inzake de belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel niet alleen 
de taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan 
spontane en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, maar 
de akte die geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van de 
belastingschuld (zie in die zin Cass., 9 maart 2006, C.04.0284.N).

Het verzet tegen dwangbevel doet een termijn ingaan waarbinnen de tenuit-
voerlegging van het dwangbevel door de met de invordering belaste ambte-
naar, tot op het ogenblik waarop een definitieve gerechtelijk beslissing valt, 
(artikel 92bis [Btw-wetboek]), wordt gestuit (artikel 89 [Btw-wetboek]). 

Bijgevolg doet de kennisgeving van het verzet tegen dwangbevel een speci-
fieke termijn ingaan ten aanzien van de eiser in het kader van de procedure 
van de invordering van de belasting aangezien hij niet langer maatregelen van 
tenuitvoerlegging kan nemen.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest de ratio legis de artikel 53bis van het 
Gerechtelijk Wetboek miskent en de in het middel weergegeven bepalingen 
schendt, enerzijds, wanneer het de gevolgtrekking maakt volgens welke “de 
datum van de expeditie of van de neerlegging ter griffie in aanmerking moet 
worden genomen wanneer het gaat om de belangen van de [verweerder], zoals 
hier het geval is, daar het gaat om de stuitende werking van de neerlegging van 
het verzoekschrift van verzet tegen dwangbevel” en anderzijds dat “de kennisge-
ving van dat verzoekschrift (…) ten aanzien [van de eiser] geen enkele specifieke 
consecutieve termijn (doet) ingaan in het kader van de procedure tot invorde-
ring van de belasting zodat hij niet kan steunen op de ontvangsttheorie, die in 
dit geval niet van toepassing is”, zonder na te gaan of de eiser wel degelijk op de 
hoogte kan zijn van de stuiting van tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 85bis en 89 van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde.

Aangevochten beslissingen

Het hof van beroep stelt vast dat “artikel 85bis, § 3, [Btw-wetboek], op straffe 
van verval van het bewarend effect van het vereenvoudigde derdenbeslag, de 
belastingadministratie oplegt een deurwaardersexploot aan te wenden op 
de wijze bepaald in de artikelen 1539 tot 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, 
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wanneer de derde-beslagene haar heeft gemeld dat de schuldenaar zich verzet 
tegen dat vereenvoudigde derdenbeslag, wat [de verweerder] heeft gedaan bij 
brief van 18 juni 2010”, en beslist vervolgens, enerzijds, dat “[de eiser] door de 
betekening van het deurwaardersexploot [aan de verweerder] op 19 juli 2010, de 
gedwongen tenuitvoerlegging ten aanzien [van de verweerder] wilde bewerk-
stelligen, wat hem wettelijk werd belet door de eerdere neerlegging, op 15 juli 
2010, van het verzoekschrift tot verzet tegen dwangbevel” en, anderzijds, bijge-
volg, dat “[de eiser] zich derhalve niet kan beroepen op het, in artikel 85bis, 
§ 3, [Btw-wetboek] bedoelde bewarend effect van het op 17 juni 2010 ter kennis 
gebrachte vereenvoudigde derdenbeslag, wegens de onwettigheid van het op 
19 juli 2010 betekende gemeenrechtelijk uitvoerend beslag onder derden”.

 Het hof van beroep bevestigt bijgevolg het beroepen vonnis dat de opheffing 
beveelt van de derdenbeslagen die werden gelegd volgens de aangetekende brief 
van 17 juni 2010 en volgens het exploot van 19 juli 2010.

Grieven

Artikel 89, tweede lid, [Btw-wetboek] bepaalt : “De tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel kan slechts worden gestuit door een vordering in rechte”.

Artikel 85bis, § 3, [Btw-wetboek] luidt als volgt :
 “Het uitvoerend beslag onder derden moet geschieden door middel van een 

deurwaardersexploot op de wijze bepaald in de artikelen 1539 tot 1544 van het 
Gerechtelijk Wetboek, wanneer blijkt uit de verklaring waartoe de derde-
beslagene gehouden is na het beslag gedaan bij een ter post aangetekende brief 
overeenkomstig § 1 :

1o dat de beslagen schuldenaar zich verzet tegen het uitvoerend beslag onder 
derden ;

2o dat de derde-beslagene zijn schuld tegenover de beslagen schuldenaar 
betwist ;

3o dat vóór het beslag door de rekenplichtige een andere schuldeiser zich heeft 
verzet tegen de afgifte door de derde-beslagene van de door deze verschuldigde 
sommen.

In deze gevallen blijft het door de rekenplichtige bij een ter post aangete-
kende brief gelegd beslag zijn bewarend effect behouden wanneer een uitvoe-
rend beslag onder derden bij deurwaardersexploot wordt gelegd als bepaald bij 
artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, binnen een maand na de afgifte ter 
post van de verklaring van de derde-beslagene”.

De btw-ontvanger heeft gehandeld op grond van artikel 85bis [Btw-wetboek], 
dat een specifieke fiscale bepaling is.

De eiser was niet van plan het vóór het verzet tegen dwangbevel gelegde 
vereenvoudigde uitvoerend beslag onder derden te bewerkstelligen, maar wel 
het te bevestigen, met toepassing van artikel 85bis, § 3, [Btw-wetboek].

Een fiscaal beroep inzake belasting over de toegevoegde waarde stuit evenwel 
de tenuitvoerlegging van het dwangbevel zodat de maatregelen van tenuitvoer-
legging van vóór het verzet tegen dwangbevel hun bewarend effect behouden.

De eiser meent dienaangaande te kunnen verwijzen naar de beslissingen van 
de bodemrechters, zoals ze hierboven werden vermeld onder de rubriek “Vooraf-
gaande opmerkingen over de formulering van de cassatiemiddelen”.

De uitlegging van het hof van beroep zou alle ingelichte schuldenaars bij 
wie een vereenvoudigd derdenbeslag wordt gelegd, de mogelijkheid bieden om 
onmiddellijk verzet tegen dwangbevel te doen, waardoor die invorderingsmaat-
regel totaal ondoeltreffend zou worden, zodat artikel 85bis [Btw-wetboek] in de 
praktijk volledig onwerkzaam zou worden, aangezien de eiser onmogelijk het 
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eerder betwiste vereenvoudigde beslag via gerechtsdeurwaarder zou kunnen 
doen bevestigen.

Die uitlegging is des te erger, daar er in het [Btw-wetboek] geen voorafbe-
paalde termijn bestaat waarbinnen het verzet moet worden ingesteld. 

Per slot van zaken zal de met de invordering belaste ambtenaar niet langer 
gebruik maken van die maatregel die onder meer “een beperking van de 
gerechtskosten beoogt” (Gedr. St., Kamer,. zitt. 1979-1980, nr. 323/47, p. 89) en zal 
hij onmiddellijk een tenuitvoerlegging via gerechtsdeurwaarder hanteren op 
gevaar af dat de gevolgen van de beslagen worden gestuit met toepassing van 
artikel 89 [Btw-wetboek].

Behalve indien men artikel 85bis [Btw-wetboek] elke betekenis wil ontnemen, 
moet integendeel noodzakelijkerwijs worden aangenomen dat de geldigheid 
van een dergelijke procedure beoordeeld wordt op het tijdstip van de uitvoe-
ring van het vereenvoudigde derdenbeslag en dat het er uiteindelijk weinig 
toe doet dat de eventuele door artikel 85bis, § 3, [Btw-wetboek] voorgeschreven 
validering ervan volgens de gemeenrechtelijke vormen tussenkomt voor of na 
het beroep ten gronde van de schuldenaar, aangezien het hier niet gaat om een 
nieuw beslag, maar om een loutere door de belastingwet voorgeschreven beves-
tiging van het oorspronkelijke vereenvoudigde beslag.

Wanneer de ontvanger, op grond van artikel 85bis, § 3, [Btw-wetboek], via een 
gerechtsdeurwaarder beslag doet leggen, beoogt hij daarmee enkel dat het vereen-
voudigde derdenbelsag “zijn bewarend effect blijft behouden” volgens de bewoor-
dingen van het tweede lid van die bepaling, terwijl artikel 89 [Btw-wetboek] 
enkel doelt op de stuiting van “de tenuitvoerlegging van het dwangbevel”.

Die bedoeling strookt overigens met artikel 89 [Btw-wetboek], luidens 
hetwelk de tenuitvoerlegging van het dwangbevel slechts kan worden gestuit 
door een vordering in rechte.

Door die uitspraak, holt het arrest de essentie uit van het verloop van de in 
artikel 85bis [Btw-wetboek] bepaalde procedure, in het kader waarvan, in de in 
paragraaf 3 vermelde gevallen, het bij deurwaardersexploot gelegde beslag op 
de wijze bepaald in de artikelen 1539 tot 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, en 
het vereenvoudigde derdenbeslag één en dezelfde procedure vormen.

Voor het overige schendt het arrest, op zijn minst, artikel 89, tweede lid, 
[Btw-wetboek], aangezien uit die bepaling volgt dat het instellen van een 
fiscaal beroep niet leidt tot nietigheid van de procedure van tenuitvoerlegging, 
maar enkel het bewerkstelligen ervan stuit.

Aangezien het bestreden arrest aanneemt dat de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel, met toepassing van artikel 89 [Btw-wetboek], wordt gestuit door 
het op 15 juli 2010 ter griffie neergelegde verzet, schendt het op zijn minst dat 
artikel en miskent het de stuitende werking van het verzet van 15 juli 2010, 
wanneer het zijn beslissing bevestigt tot opheffing van het eerder, namelijk op 
17 juni 2010, gelegde vereenvoudigde derdenbeslag.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens de artikelen 89 Btw-wetboek en 1385decies Gerechtelijk 
Wetboek wordt de tenuitvoerlegging van het door de administratie 
uitgevaardigde dwangbevel met het oog op de invordering van de belas-
ting over de toegevoegde waarde gestuit door een bij verzoekschrift op 
tegenspraak ingestelde vordering in rechte.
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Artikel 1034quinquies Gerechtelijk Wetboek, waarnaar voornoemd 
artikel 1385decies verwijst, bepaalt dat het verzoekschrift met zijn 
bijlage, bij aangetekende brief gezonden wordt aan de griffier van het 
gerecht of ter griffie neergelegd.

Het arrest dat vaststelt dat de verweerder op 15 juli 2010, datum van 
neerlegging van zijn verzoekschrift op tegenspraak, op de griffie van 
de rechtbank verzet heeft gedaan tegen het dwangbevel, beslist naar 
recht dat de eiser op 19 juli 2010 niet kon doen overgaan tot het litigi-
euze uitvoerend beslag onder derden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Krachtens artikel 85bis, § 3, Btw-wetboek, blijft het vereenvoudigde 
uitvoerend beslag onder derden, wanneer uit de verklaring van de 
derde-beslagene blijkt dat de schuldenaar zich tegen genoemd beslag 
verzet, slechts zijn bewarend effect behouden wanneer een gemeenrech-
telijk uitvoerend beslag onder derden wordt gelegd binnen een maand 
na de afgifte ter post van zijn verklaring.

Die bepaling onderstelt dat het gemeenrechtelijk uitvoerend beslag 
onder derden op wettelijke wijze gebeurt.

Krachtens artikel 89, tweede lid, van dat wetboek kan de tenuitvoer-
legging van het dwangbevel slechts worden gestuit door een vordering 
in rechte. Hieruit volgt dat de administratie niet langer maatregelen 
voor de tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan nemen nadat de 
belastingschuldige daartegen verzet heeft gedaan.

Het arrest stelt vast dat de eiser op 17 juni 2010 een vereenvoudigd 
uitvoerend beslag onder derden heeft doen leggen, dat de verweerder 
bij een op 15 juli 2010 ter griffie neergelegd verzoekschrift verzet tegen 
het dwangbevel heeft gedaan en dat de eiser op 19 juli 2010 een gemeen-
rechtelijk uitvoerend beslag onder derden heeft doen leggen.

Het overweegt dat de eiser op laatstgenoemde datum wettelijk 
verhinderd was de gedwongen tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
tegen de verweerder te bewerkstelligen omdat er voordien een verzoek-
schrift tot verzet was neergelegd, zodat genoemd beslag onwettig is.

Met die vermeldingen verantwoordt het naar recht zijn beslissing 
dat het vereenvoudigde uitvoerend beslag van 17 juni 2010 zijn bewa-
rend effect verloren heeft.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

20 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Steffens. — Andersluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.
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N° 702

1o kamer — 20 december 2013
(H.13.0001.F)

1o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT ToT BeschermINg VaN De ecoNomIsche 
meDeDINgINg. — raaD Voor De meDeDINgINg. — aDmINIsTraTIeF rechTscoL-
Lege. — resTrIcTIeVe meDeDINgINgsprakTIjkeN. — BesLIssINg VaN rechT-
sprekeNDe aarD.

2o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT ToT BeschermINg VaN De ecoNomIsche 
meDeDINgINg. — raaD Voor De meDeDINgINg. — aaNhaNgIgmakINg. — omVaNg. 
— meT reDeNeN omkLeeD VersLag VaN De aUDITeUr.

3o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT ToT BeschermINg VaN De ecoNomIsche 
meDeDINgINg. — raaD Voor De meDeDINgINg. — eINDBesLIssINg. — Beroep 
Voor heT hoF VaN Beroep Te BrUsseL. — VoLheID VaN rechTsmachT. — BegrIp.

4o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT ToT BeschermINg VaN De ecoNomIsche 
meDeDINgINg. — raaD Voor De meDeDINgINg. — eINDBesLIssINg. — Beroep 
Voor heT hoF VaN Beroep Te BrUsseL. — gerechTeLIjke BeroepsINsTaNTIe. 
— opDrachT.

5o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT ToT BeschermINg VaN De ecoNomIsche 
meDeDINgINg. — raaD Voor De meDeDINgINg. — eINDBesLIssINg. — Beroep 
Voor heT hoF VaN Beroep Te BrUsseL. — arTIkeL 1068, eersTe LID, gerechTe-
LIjk weTBoek. — ToepassINg. — rechTsmachT. — omVaNg.

6o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT ToT BeschermINg VaN De ecoNomIsche 
meDeDINgINg. — raaD Voor De meDeDINgINg. — eINDBesLIssINg. — Beroep 
Voor heT hoF VaN Beroep Te BrUsseL. — VoLheID VaN rechTsmachT. — omVaNg.

7o HANDELSPRAKTIJKEN. — weT ToT BeschermINg VaN De ecoNomIsche 
meDeDINgINg. — raaD Voor De meDeDINgINg. — eINDBesLIssINg. — Beroep 
Voor heT hoF VaN Beroep Te BrUsseL. — VoLheID VaN rechTsmachT. — omVaNg. 
— prakTIjkeN meT eeN eUropese DImeNsIe.

1o De Raad voor de Mededinging is een administratief rechtscollege met 
beslissingsbevoegdheid en andere bevoegdheden die hem door deze wet 
worden toegekend, en die op organiek vlak, zijn rechtsprekende bevoegd-
heid in alle autonomie uitoefent ; zijn beslissingen inzake restrictieve 
mededingingspraktijken zijn van rechtsprekende aard  (1). (Art. 11, § 1, 
Wet Economische Mededinging 2006)

2o De Raad voor de Mededinging kan slechts uitspraak doen over bezwaren 
die in aanmerking zijn genomen in het met redenen omkleed verslag 
van de auditeur en enkel op grond van de gegevens die in dat verslag in 
aanmerking zijn genomen (2). (Artt. 45, § 4, en 48, § 4, Wet Economische 
Mededinging 2006)

3o De parlementaire voorbereiding van artikel 75 van de wet tot bescher-
ming van de economische mededinging preciseert dat het hof van beroep, 
op het in die bepaling vastgelegde beroep, zijn eigen beslissing in de plaats 

  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 702.
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kan stellen van de beslissing van de Raad voor de Mededinging en dat het 
niet alleen de beslissing waartegen beroep werd ingesteld volledig kan 
annuleren, maar deze ook kan hervormen en een beslissing nemen die de 
aangevochten beslissing vervangt ; de volheid van rechtsmacht van het 
hof van beroep impliceert dat het, krachtens de devolutieve werking van 
het hoger beroep in de zin van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, in de mate waarin de zaak bij dat hof aanhangig is gemaakt, 
uitspraak doet over alle rechts- en feitelijke vragen van de zaak zoals 
zij door de Raad voor de Mededinging werd onderzocht  (1). (Art. 75 Wet 
Economische Mededinging 2006)

4o Het hof van beroep heeft niet de hoedanigheid van een mededingings-
autoriteit ; het is een gerechtelijke beroepsinstantie die moet nagaan of 
de door de auditeur in aanmerking genomen gegevens een restrictieve 
mededingingspraktijk uitmaken en of de door hem verwoorde bezwaren 
bewezen zijn (2). (Art. 75 Wet Economische Mededinging 2006)

5o Artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische mededinging 
moet aldus worden uitgelegd dat artikel 1068, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek van toepassing is op een beroep tegen een eindbeslissing van 
de Raad voor de Mededinging en dat het hof van beroep, op verzoek van 
de partijen, uitspraak moet doen over alle feiten van de zaak en zeggen 
of ze restrictieve praktijken uitmaken, maar slechts in zoverre de Raad 
voor de Mededinging uitspraak heeft gedaan en enkel in het kader van de 
bezwaren en gegevens die door de auditeur in zijn met redenen omkleed 
verslag in aanmerking zijn genomen en door die Raad zijn onderzocht (3). 
(Art. 75 Wet Economische Mededinging 2006)

6o De volheid van rechtsmacht van het hof van beroep moet in die zin 
worden begrepen dat het geen uitspraak kan doen over bezwaren en 
gegevens die door de auditeur in zijn met redenen omkleed verslag en 
eventueel in zijn aanvullend verslag niet in aanmerking zijn genomen (4). 
(Art. 75 Wet Economische Mededinging 2006)

7o De volheid van rechtsmacht van het hof van beroep moet in die zin 
worden begrepen dat genoemd hof, in de regel, uitspraak kan doen over 
een bezwaar dat de auditeur in aanmerking heeft genomen maar dat de 
Raad voor de Mededinging heeft verworpen, zonder dat het daarbij voor-
afgaandelijk de in het kader van een objectief beroep bestreden beslissing 
hoeft te vernietigen, ook al vereist de nieuwe beslissing een beoordelings-
marge, maar dat het hof van beroep, zodra de vermeende praktijk een 
Europese dimensie krijgt, met betrekking tot een beslissing van de Raad 
voor de Mededinging die een inbreuk op de artikelen 101 of 102 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afwijst, slechts 
een bevoegdheid tot nietigverklaring heeft (5). (Art. 75 Wet Economische 
Mededinging 2006) 

(BeLgacom pUBLIekrechTeLIjke N.V. e.a.)

  (1) tot (5) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 702.
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arresT (vertaling).

I. FeITeN eN saIsINe VaN heT hoF

1. De Raad voor de Mededinging heeft na een klacht van de naamloze 
vennootschap Base, in zijn beslissing van 26 mei 2009 vastgesteld dat 
Belgacom de artikelen 3 van de gecoördineerde wet van 15 september 
2006 tot bescherming van de economische mededinging, en 82 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, thans artikel 102 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft 
geschonden. De Raad heeft beslist dat Belgacom misbruik heeft 
gemaakt van haar dominante positie in het segment van de mobiele 
telefoonmarkt van professionele klanten met bijzondere vereisten, en 
heeft haar een geldboete van 66.300.000 euro opgelegd.

2. Belgacom, Base en Mobistar hebben alle drie voor het hof van 
beroep te Brussel een hoofdberoep tegen die beslissing ingesteld. Base 
en Belgacom hebben tevens tussenberoepen ingesteld. Mobistar is 
tussengekomen in de beroepen van de overige operatoren. 

Bij een arrest van 15 september 2009 werden de zaken gevoegd. 
Base en Mobistar vragen dat het hof van beroep de beslissing van 

de Raad voor de Mededinging wijzigt in zoverre zij sommige door de 
auditeur in aanmerking genomen bezwaren niet-gegrond acht en geen 
uitspraak doet over overige bezwaren van Base en Mobistar tegen 
Belgacom die door de auditeur niet in aanmerking zijn genomen.

3. Base en Mobistar hebben in het kader van die samengevoegde 
procedures inzage gevraagd van de dossiers van het onderzoek en van 
de rechtspleging voor de Raad voor de Mededinging.

4. Het hof van beroep heeft in een arrest van 6 mei 2010 over die vorde-
ringen uitspraak gedaan en aan elk van de eiseressen een eerste inzage 
verleend van bepaalde documenten waarop hun vorderingen betrek-
king hadden, op grond dat die inzage kon bijdragen tot de doeltref-
fendheid van de besluitvorming van het hof van beroep. Het heeft de 
uitspraak aangehouden over de overige documenten waarvan de inzage 
was gevorderd en de partijen verzocht om hun vorderingen nader toe te 
lichten of om eventuele nieuwe vorderingen tot inzage in te stellen op 
basis van de in het arrest gestelde beginselen.

5. Base en Mobistar hebben, op die grond, bij op 18 en 28 september 2012 
ter griffie voor het hof van beroep neergelegde conclusies, een ruimere 
inzage gevorderd van de dossiers van het onderzoek en van de rechtsple-
ging voor de Raad voor de Mededinging, alsook van nieuwe niet-vertrou-
welijke versies van het verslag van de auditeur en van de beslissing van 
de Raad voor de Mededinging die inzage van de vertrouwelijke gegevens 
belet, conform de beschikkingen van het arrest van het hof van beroep 
van 6 mei 2010. Voorts hebben de eiseressen, die het bestaan van nieuwe 
gegevens aanvoeren, de inzage van andere stukken gevorderd.

6. Het hof van beroep heeft in zijn arrest van 28 juni 2013 eraan herin-
nerd dat de partijen, als zij inzage willen krijgen van sommige stukken 
van de dossiers van het onderzoek en van de rechtspleging, moeten 
aantonen dat een dergelijke vordering zou bijdragen tot de doeltref-
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fendheid van de besluitvorming van het hof. Het heeft het bijgevolg 
onontbeerlijk geacht om de omvang van zijn rechtsprekende bevoegd-
heid nauwkeurig af te bakenen. Het hof van beroep heeft erop gewezen 
dat, indien het niet bevoegd is om uitspraak te doen over sommige 
bezwaren die niet in aanmerking werden genomen, hetzij door de audi-
teur, hetzij door de Raad voor de Mededinging, de stukken van het 
dossier betreffende die bezwaren, per definitie, niet zullen kunnen 
bijdragen tot de doeltreffendheid van de besluitvorming, en de inzage 
ervan bijgevolg zal worden geweigerd.

Het hof van beroep beslist de uitspraak aan te houden over de vorde-
ring tot inzage van de dossiers van het onderzoek en van de rechtsple-
ging en de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof :

 “Moet artikel 75 van de wet van 15 september 2006 tot bescherming 
van de economische mededinging in die zin worden uitgelegd dat 
artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek zonder enige 
beperking van toepassing is op het beroep tegen een beslissing van de 
Raad voor de Mededinging en dat het hof van beroep te Brussel bijge-
volg, op verzoek van de appellanten, uitspraak moet doen over alle 
feiten van de zaak en zeggen of ze al dan niet restrictieve mededin-
gingspraktijken uitmaken ?

Moet, bij een ontkennend antwoord, de volheid van rechtsmacht van 
het hof van beroep te Brussel in die zin worden uitgelegd dat :

a) betreffende de bezwaren of gegevens die de auditeur niet in zijn 
eindverslag in aanmerking heeft genomen :

— het hof van beroep te Brussel daarover geen uitspraak kan doen, 
aangezien het geen ruimere bevoegdheid heeft dan die welke aan de 
Raad voor de Mededinging is toegekend door artikel 45, § 4, van de 
wet tot bescherming van de economische mededinging dat mutatis 
mutandis van toepassing is in hoger beroep ? 

ofwel :
— het hof van beroep te Brussel daarover slechts uitspraak kan doen 

mits het voorafgaandelijk heeft vastgesteld dat de beslissing van de 
auditeur op een kennelijke beoordelingsfout berust ?

b) betreffende de bezwaren of gegevens die de auditeur in aanmerking 
heeft genomen maar de Raad voor de Mededinging heeft verworpen : 

— het hof van beroep te Brussel daarover geen uitspraak kan doen en 
slechts een nieuwe beslissing kan nemen op voorwaarde dat het voor-
afgaandelijk de in het kader van een objectief beroep bestreden beslis-
sing heeft vernietigd ? 

ofwel :
— het hof van beroep te Brussel daarover slechts uitspraak kan doen 

mits het voorafgaandelijk de in het kader van een objectief beroep 
bestreden beslissing heeft vernietigd en indien de nieuwe beslissing 
geen enkele beoordelingsmarge vereist ?”

II. rechTspLegINg Voor heT hoF

7. Overeenkomstig artikel 73, § 2, van de wet tot bescherming van de 
economische mededinging heeft de griffie van het Hof, bij kennisge-
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vingen van 30 augustus 2013, Belgacom, Base, Mobistar, de minister 
van Economie en de Europese Commissie van de prejudiciële vragen in 
kennis gesteld. Zij heeft ook de voorzitter van de Raad voor de Mede-
dinging en de auditeur-generaal bij de Raad daarover ingelicht.

Met die kennisgevingen werden Belgacom, Base, Mobistar, de 
minister van Economie en de Europese Commissie uitgenodigd om, 
desgevallend, hun schriftelijke opmerkingen binnen een maand te 
bezorgen, werd hen gemeld dat zij het dossier van de rechtspleging 
op de griffie konden raadplegen, en dat zij, op hun verzoek, gehoord 
konden worden op de terechtzitting van 25 oktober 2013.

8. Schriftelijke opmerkingen werden op 30 september 2013 door 
Belgacom en Mobistar en op 2 oktober 2013 door Base neergelegd.

Belgacom, Mobistar en Base hebben gevraagd om gehoord te worden.
9. De raadslieden van Belgacom, Base en Mobistar werden op 

25 oktober 2013 in hun pleidooien gehoord.
10. Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 14 november 

2013 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
11. Schriftelijke opmerkingen over die conclusie werden op 

27 november 2013 door Base en Mobistar en op 28 november 2013 door 
Belgacom neergelegd.

III. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Over de eerste vraag

12. Het hof van beroep wil met de eerste vraag achterhalen of 
artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische mededin-
ging in die zin moet worden uitgelegd dat artikel 1068, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek zonder enige beperking van toepassing is op 
het beroep tegen een beslissing van de Raad voor de Mededinging en 
of het hof van beroep te Brussel, bijgevolg, op verzoek van de partijen, 
uitspraak moet doen over alle feiten van de zaak en zeggen of ze al dan 
niet restrictieve mededingingspraktijken uitmaken.

13. Luidens artikel 75, eerste lid, van de wet tot bescherming 
van de economische mededinging kan tegen de beslissingen van 
de Raad voor de Mededinging en van de voorzitter, alsmede tegen 
stilzwijgende beslissingen tot toelating van concentraties door het 
verstrijken van de in de artikelen 58 en 59 bepaalde termijnen beroep 
worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel, behalve wanneer 
de Raad voor de Mededinging een beslissing neemt met toepassing 
van artikel 79.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat het hof van beroep 
uitspraak doet met volle rechtsmacht inzake de vermeende restric-
tieve praktijken en desgevallend inzake de opgelegde sancties evenals 
inzake de toelaatbaarheid van concentraties en dat het de ontwikke-
lingen die zich hebben voorgedaan sedert de aangevochten beslissing 
van de Raad in overweging kan nemen. 
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Krachtens het derde lid kan het hof van beroep geldboetes en dwang-
sommen opleggen volgens de bepalingen zoals bedoeld in Afdeling 8 
van Hoofdstuk IV.

14. Volgens artikel 11, § 1, van de wet tot bescherming van de econo-
mische mededinging is de Raad voor de Mededinging een administra-
tief rechtscollege dat de bevoegdheid van beslissing heeft, alsmede de 
andere bevoegdheden die hem door die wet worden toegekend. 

Op organiek vlak oefent hij zijn rechtsprekende bevoegdheid in alle 
onafhankelijkheid uit.

Zijn beslissingen inzake restrictieve mededingingspraktijken zijn 
van rechtsprekende aard.

15. De parlementaire voorbereiding van artikel 75 van de wet tot 
bescherming van de economische mededinging preciseert dat het hof 
van beroep, op het in die bepaling vastgelegde beroep, zijn beoordeling 
volledig in de plaats kan stellen van deze van de Raad voor de Mededin-
ging en dat het niet alleen de beslissing waartegen beroep werd inge-
steld kan annuleren, maar deze ook kan hervormen en een beslissing 
kan nemen die de aangevochten beslissing vervangt.

De volheid van rechtsmacht impliceert dat het hof van beroep, in de 
mate waarin het gevat is krachtens de devolutieve werking van het 
hoger beroep in de zin van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, uitspraak doet over alle rechts- en feitelijke vragen van de 
zaak zoals zij door de Raad voor de Mededinging werd onderzocht. 

16. De saisine van het hof van beroep is beperkt tot de bezwaren of 
gegevens die door de auditeur in zijn met redenen omkleed verslag in 
aanmerking zijn genomen en die door de Raad voor de Mededinging 
zijn onderzocht.

Krachtens de artikelen 45, § 4, en 48, § 4, van de wet tot bescher-
ming van de economische mededinging kan de Raad voor de Mede-
dinging slechts uitspraak doen over de bezwaren die in aanmerking 
zijn genomen in het met redenen omkleed verslag van de auditeur en 
enkel op grond van de gegevens die in dat verslag in aanmerking zijn 
genomen. 

Het hof van beroep heeft niet de hoedanigheid van een mededingings-
autoriteit. Het is een gerechtelijke beroepsinstantie die moet nagaan 
of de door de auditeur in aanmerking genomen gegevens een restric-
tieve mededingingspraktijk uitmaken en of de door hem verwoorde 
bezwaren bewezen zijn.

Het kan bijgevolg geen uitspraak doen over de bezwaren of gegevens 
waarover de Raad voor de Mededinging geen uitspraak heeft gedaan.

De ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sedert de aange-
vochten beslissing van de Raad voor de Mededinging, die het hof van 
beroep volgens voornoemd artikel 75, tweede lid, in aanmerking kan 
nemen, dienen uitsluitend ter verduidelijking van de bezwaren en gege-
vens waarover de Raad voor de Mededinging uitspraak heeft gedaan.

17. Artikel 76, § 2, achtste lid, van de wet tot bescherming van de 
economische mededinging bepaalt dat het hof van beroep het audito-
raat bij de Raad voor de Mededinging kan verzoeken om een onderzoek 

ARREST-2013-12.indb   2848 09/09/14   17:28



N° 702 - 20.12.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 2849

in te stellen en hem zijn verslag mee te delen en dat het auditoraat, in 
dat geval, beschikt over de onderzoeksbevoegdheden zoals bepaald bij 
Afdeling 1 van Hoofdstuk IV. 

Nochtans volgt uit de opzet van de wet tot bescherming van de econo-
mische mededinging dat het verslag dat in dat geval door het audito-
raat wordt opgesteld, niet gelijkstaat met een aanvullend verslag in 
de zin van artikel 48, § 4 en 6, en geen nieuwe bezwaren mag bevatten.

Krachtens artikel 45, § 4, eerste lid, van de wet tot bescherming van 
de economische mededinging wordt een met redenen omkleed verslag 
neergelegd bij de Raad voor de Mededinging en omvat dat verslag het 
onderzoeksverslag, de punten van bezwaar en een voorstel tot beslis-
sing.

Krachtens voornoemd artikel 76, § 2, achtste lid, krijgt het hof van 
beroep daarentegen enkel mededeling van een onderzoeksverslag. 

Bovendien verwijst artikel 76, § 2, achtste lid, niet naar artikel 48, 
§ 4.

Daaruit volgt dat het hof van beroep aan het auditoraat geen onder-
zoek naar nieuwe bezwaren of gegevens kan vragen.

18. Op de eerste vraag dient geantwoord te worden dat artikel 75 van 
de wet tot bescherming van de economische mededinging aldus moet 
worden uitgelegd dat artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek 
van toepassing is op een beroep tegen een eindbeslissing van de Raad 
voor de Mededinging en dat het hof van beroep, op verzoek van de 
partijen, uitspraak moet doen over alle feiten van de zaak en zeggen of 
ze restrictieve praktijken uitmaken, maar slechts in zoverre de Raad 
voor de Mededinging uitspraak heeft gedaan en enkel in het kader 
van de bezwaren en gegevens die door de auditeur in zijn met redenen 
omkleed verslag in aanmerking zijn genomen en door de Raad zijn 
onderzocht.

Over de tweede vraag

19. Ingeval de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, wenst het 
hof van beroep te achterhalen of zijn volheid van rechtsmacht in die 
zin moet worden uitgelegd dat het geen uitspraak kan doen over de 
bezwaren of gegevens die door de auditeur niet in zijn eindverslag in 
aanmerking zijn genomen, dan wel of het daarover slechts uitspraak 
kan doen mits het voorafgaandelijk heeft vastgesteld dat de beslissing 
van de auditeur berust op een kennelijke beoordelingsfout.

20. Gelet op het antwoord op de eerste vraag, dient op de tweede 
vraag te worden geantwoord dat de volheid van rechtsmacht van het 
hof van beroep in die zin moet worden begrepen dat het geen uitspraak 
kan doen over bezwaren of gegevens die door de auditeur in zijn met 
redenen omkleed verslag en eventueel in zijn aanvullend verslag niet 
in aanmerking zijn genomen.

Over de derde vraag

21. Ingeval de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, wenst het 
hof van beroep te achterhalen of zijn volheid van rechtsmacht in die 
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zin moet worden begrepen dat het over de bezwaren die door de audi-
teur in aanmerking zijn genomen, maar door de Raad voor de Mededin-
ging zijn verworpen slechts uitspraak kan doen mits het voorafgaan-
delijk de in het kader van een objectief beroep bestreden beslissing 
heeft vernietigd en voor zover de nieuwe beslissing geen enkele beoor-
delingsmarge vereist.

22. Artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, is in de mate zoals 
gepreciseerd in het antwoord op de eerste vraag, van toepassing op een 
beroep tegen een eindbeslissing van de Raad voor de Mededinging. 

Daaruit volgt dat het hof van beroep, in de regel, uitspraak kan 
doen over een bezwaar dat de auditeur in aanmerking heeft genomen, 
maar door de Raad voor de Mededinging werd verworpen, zonder dat 
het daarbij voorafgaandelijk de in het kader van een objectief beroep 
bestreden beslissing hoeft te vernietigen, ook al vereist de nieuwe 
beslissing een beoordelingsmarge.

23. Zodra echter het door de Raad voor de Mededinging verworpen 
bezwaar een restrictieve mededingingspraktijk beoogt vast te stellen 
die een Europese dimensie heeft, moeten de bepalingen van de verorde-
ning (EG) nr. 1/2003 van de Raad betreffende de uitvoering van de mede-
dingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap, thans de artikelen 101 en 102 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in aanmerking 
worden genomen.

Krachtens artikel 35 van die verordening wijzen de lidstaten de mede-
dingingsautoriteit of -autoriteiten die bevoegd zijn de artikelen 101 en 
102 van het Verdrag toe te passen, zodanig dat de bepalingen van die 
verordening daadwerkelijk worden nageleefd.

Het hof van beroep is geen mededingingsautoriteit in de zin van 
artikel 35 van de verordening nr. 1/2003. 

Het kan dus niet zelf een restrictieve praktijk sanctioneren die 
strijdig is met de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op basis van een bezwaar dat door de 
Raad voor de Mededinging is verworpen. Met betrekking tot een beslis-
sing van de Raad voor de Mededinging die een restrictieve mededin-
gingspraktijk in de zin van artikelen 101 of 102 van voornoemd Verdrag 
afwijst, heeft het slechts een bevoegdheid tot nietigverklaring.

24. Op de derde vraag dient dus te worden geantwoord dat de volheid 
van rechtsmacht van het hof van beroep in die zin moet worden begrepen 
dat genoemd hof, in de regel, uitspraak kan doen over een bezwaar dat 
de auditeur in aanmerking heeft genomen, maar door de Raad voor 
de Mededinging werd verworpen, zonder dat het daarbij voorafgaan-
delijk de in het kader van een objectief beroep bestreden beslissing 
hoeft te vernietigen, ook al vereist de nieuwe beslissing een beoorde-
lingsmarge, maar dat het hof van beroep, zodra de vermeende praktijk 
een Europese dimensie heeft, met betrekking tot een beslissing van 
de Raad voor de Mededinging die een inbreuk op de artikelen 101 of 102 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afwijst, 
slechts een bevoegdheid tot nietigverklaring heeft.
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Betreffende de kosten

25. De rechtspleging leidt niet tot kosten voor het Hof.

Dictum
Het Hof,
Zegt voor recht dat

Betreffende de eerste vraag

Artikel 75 van de wet tot bescherming van de economische mededin-
ging moet aldus worden uitgelegd dat artikel 1068, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op een beroep tegen een eind-
beslissing van de Raad voor de Mededinging en dat het hof van beroep, 
op verzoek van de partijen, uitspraak moet doen over alle feiten van de 
zaak en zeggen of ze restrictieve praktijken uitmaken, maar slechts in 
zoverre de Raad voor de Mededinging uitspraak heeft gedaan en enkel 
in het kader van de bezwaren en gegevens die door de auditeur in zijn 
met redenen omkleed verslag in aanmerking zijn genomen en door de 
Raad zijn onderzocht ;

Betreffende de tweede vraag 

De volheid van rechtsmacht van het hof van beroep moet in die zin 
worden begrepen dat het geen uitspraak kan doen over bezwaren of 
gegevens die door de auditeur in zijn met redenen omkleed verslag en 
eventueel in zijn aanvullend verslag niet in aanmerking zijn genomen ;

Betreffende de derde vraag

De volheid van rechtsmacht van het hof van beroep moet in die zin 
worden begrepen dat genoemd hof, in de regel, uitspraak kan doen over 
een bezwaar dat de auditeur in aanmerking heeft genomen, maar door 
de Raad voor de Mededinging werd verworpen, zonder dat het daarbij 
voorafgaandelijk de in het kader van een objectief beroep bestreden 
beslissing hoeft te vernietigen, ook al vereist de nieuwe beslissing een 
beoordelingsmarge, maar dat het hof van beroep, zodra de vermeende 
praktijk een Europese dimensie heeft, met betrekking tot een beslis-
sing van de Raad voor de Mededinging die een inbreuk op de arti-
kelen 101 of 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Euro-
pese Unie afwijst, slechts een bevoegdheid tot nietigverklaring heeft.

20 december 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Liedekerke (bij de balie 
te Brussel), de heer Platteau (bij de balie te Brussel), de heer Gilliams 
(bij de balie te Brussel), de heer Baumé (bij de balie te Brussel), de heer 
Verheyden (bij de balie te Brussel), de heer Derijcke (bij de balie te 
Brussel), de heer Stas (bij de balie te Brussel), de heer Van Gerven (bij 
de balie te Brussel) en mevr. Vallery (bij de balie te Brussel).
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N° 703

2o kamer — 31 december 2013
(P.13.1988.N)

1o UITLeVerINg. — UITLeVerINgsweT. — arTIkeL 2bis. — weIgerINgsgroND. 
— erNsTIge rIsIco’s op FLagraNTe rechTsweIgerINg. — BegrIp.

2o UITLeVerINg. — UITLeVerINg geVraagD aaN BeLgIë. — oNDerzoeksge-
rechTeN. — BUITeNLaNDs BeVeL ToT aaNhoUDINg. — exeqUaTUr. — weIge-
rINgsgroND. — erNsTIge rIsIco’s op FLagraNTe rechTsweIgerINg. — Beoor-
DeLINg. — aarD. — DraagwIjDTe.

3o oNDerzoeksgerechTeN. — UITLeVerINg geVraagD aaN BeLgIë. — 
BUITeNLaNDs BeVeL ToT aaNhoUDINg. — exeqUaTUr. — weIgerINgsgroND. — 
erNsTIge rIsIco’s op FLagraNTe rechTsweIgerINg –BeoorDeLINg. — aarD. — 
DraagwIjDTe.

4o oNaaNTasTBare BeoorDeLINg Door De FeITeNrechTer. — 
UITLeVerINg geVraagD aaN BeLgIë. — oNDerzoeksgerechTeN. — BUITeN-
LaNDs BeVeL ToT aaNhoUDINg. — exeqUaTUr. — weIgerINgsgroND. — erNsTIge 
rIsIco’s op FLagraNTe rechTsweIgerINg.

5o cassaTIe. — BeVoegDheID VaN heT hoF. — aLLerLeI. — sTraF-
zakeN. — UITLeVerINg geVraagD aaN BeLgIë. — oNDerzoeksgerechTeN. — 
BUITeNLaNDs BeVeL ToT aaNhoUDINg. — exeqUaTUr. — weIgerINgsgroND. 
— erNsTIge rIsIco’s op FLagraNTe rechTsweIgerINg. — oNaaNTasTBare 
BeoorDeLINg Door De FeITeNrechTer. — ToezIchT Door heT hoF.

1o Het bestaan van ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering als 
bedoeld in artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874, ingevoegd bij 
artikel 4 van de wet van 15 mei 2007, houdt in dat de uitgeleverde persoon 
in de verzoekende Staat met enige graad van waarschijnlijkheid het voor-
werp zal uitmaken van de meest ernstige schendingen van de artikelen 5 
en 6 EVRM, dit rekening houdend met de evoluerende rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

2o, 3o, 4o en 5o Het staat aan het onderzoeksgerecht de in artikel 2bis, 
tweede lid, Uitleveringswet 1874 opgelegde algemene weigeringsvoor-
waarde te onderzoeken en te dien einde, op grond van een onaantast-
bare beoordeling in feite, na te gaan of er geen ernstige en duidelijke 
reden bestaat waaruit blijkt dat het onmogelijk is aan die voorwaarde te 
voldoen ; het Hof gaat enkel na of dat gerecht uit de feiten die het vast-
stelt geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden aangenomen  (1).

(procUreUr-geNeraaL BIj heT hoF  
VaN Beroep Te aNTwerpeN T. e.)

  (1) Zie : Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0680.F, AC 2008, nr. 327 ; Cass. 24 juni 2009, AR 
P.09.0355.F, AC 2009, nr. 436.
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arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 november 
2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Middel 

1. Het middel voert schending aan van artikel 2bis, tweede lid, Uitle-
veringswet 1874 : het arrest kan uit de vaststelling dat de redelijke 
termijn van verweerders voorlopige hechtenis ruimschoots werd over-
schreden, niet afleiden dat ook na zijn uitlevering de redelijke termijn 
zal worden overschreden en dat hij geen aanspraak meer zal kunnen 
maken op een eerlijk proces, zodat er een ernstig risico op flagrante 
rechtsweigering bestaat ; het begrip flagrante rechtsweigering heeft 
een beperkte draagwijdte en viseert enkel de meest ernstige schen-
dingen van de artikelen 5 en 6 EVRM ; het arrest houdt geen reke-
ning met de omstandigheden dat het uitleveringsverzoek waarborgen 
verstrekt die een mogelijke flagrante rechtsweigering na uitlevering 
neutraliseren, dat de rechter die nog zal oordelen over de gegrondheid 
van de strafvordering rekening kan houden met de overschrijding van 
de redelijke termijn en dat de eiser in Turkije geen levenslange opslui-
ting riskeert.

2. Krachtens artikel 2bis, tweede lid, Uitleveringswet 1874, ingevoegd 
bij artikel 4 van de wet van 15 mei 2007, kan geen uitlevering worden 
toegestaan wanneer ernstige risico’s bestaan dat de persoon, indien 
hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen 
aan een flagrante rechtsweigering of aan foltering of onmenselijke en 
onterende behandeling.

 3. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 mei 2007 blijkt 
dat het bestaan van ernstige risico’s op flagrante rechtsweigering 
inhoudt dat de uitgeleverde persoon in de verzoekende Staat met enige 
graad van waarschijnlijkheid het voorwerp zal uitmaken van de meest 
ernstige schendingen van de artikelen 5 en 6 EVRM, dit rekening 
houdend met de evoluerende rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens.

4. Het staat aan het onderzoeksgerecht de door de vermelde bepaling 
opgelegde algemene weigeringsvoorwaarde te onderzoeken en te dien 
einde, op grond van een onaantastbare beoordeling in feite, na te gaan 
of er geen ernstige en duidelijke reden is waaruit blijkt dat het onmo-
gelijk is aan die voorwaarde te voldoen. Het Hof gaat enkel na of dat 
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gerecht uit de feiten die het vaststelt geen gevolgen trekt die daarmee 
geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aange-
nomen.

5. De appelrechters oordelen dat bij uitlevering aan Turkije, waar 
de eiser een levenslange opsluiting onder verzwaard regime riskeert, 
er ernstige risico’s bestaan dat hij wordt onderworpen aan flagrante 
rechtsweigering omdat :

— hij in Turkije werd aangehouden op 28 mei 2001 en aangehouden 
bleef tot hij door het hof van assisen op 31 december 2009 werd veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van tien jaar, vonnis dat op 26 januari 
2011 door het Turkse Hof van Cassatie werd vernietigd ;

— het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij arrest van 11 juli 
2006 met betrekking tot het overlijden in de gevangenis van een mede-
betrokkene in dezelfde zaak, heeft vastgesteld dat Turkije artikel 13 
EVRM heeft geschonden ;

— ingevolge zijn verzoekschrift van 25 september 2007 op grond van 
artikel 5.3 EVRM, het vermelde Hof op 21 juni 2011 akte verleende van 
de minnelijke schikking, waarbij de Turkse regering zich verbonden 
heeft hem in dat verband een schadevergoeding van 10.000 euro te 
betalen.

6. Uit de omstandigheid dat een procedure werd verbroken en aanlei-
ding gaf tot schadeloosstelling van de persoon waarvan de voorlopige 
hechtenis te lang heeft geduurd volgens de bepaling van artikel 5.3 
EVRM, volgt niet dat het, op het grondgebied van de Staat waar deze 
onregelmatigheid plaatsvond, niet meer mogelijk is deze persoon een 
eerlijk proces te waarborgen met herstel van de geleden schade. 

7. Op grond van enkel de vaststellingen die het bevat en waaruit 
niet blijkt dat de aangeklaagde onregelmatigheden een onherstelbaar 
nadeel hebben veroorzaakt, kan het arrest niet het bestaan afleiden 
van een ernstig risico op flagrante rechtsweigering.

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.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

31 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Andersluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Jespers (bij de balie te Antwerpen).
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N° 704

2o kamer — 31 december 2013 

(P.13.2062.N)

VoorLopIge hechTeNIs. — VoorLopIge INVrIjheIDsTeLLINg. — 
VerzoekschrIFT ToT VoorLopIge INVrIjheIDsTeLLINg. — NeerLeggINg Ter 
grIFFIe VaN heT gerechT DaT UITspraak moeT DoeN. — BegrIp.

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat het verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling als bedoeld in artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet, 
dat moet neergelegd worden ter griffie van het gerecht dat uitspraak moet 
doen, niet per aangetekende brief aan de griffie kan worden gezonden.

(s.)

arresT.

I. rechTspLegINg Voor heT hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 17 december 2013.

In een memorie waarvan een afschrift aan dit arrest is gevoegd, 
vraagt de eiser “de wederrechtelijke hechtenis te doen ophouden” en 
voert hij drie middelen aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BesLIssINg VaN heT hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het verzoek tot invrijheidstelling
1. Het Hof is niet bevoegd om uitspraak te doen over de vraag om de 

hechtenis te doen ophouden.
Het verzoek is niet ontvankelijk.

Derde middel

2. Het middel voert aan dat het arrest ten onrechte eisers verzoek-
schrift dat door hem was ondertekend, onontvankelijk verklaart.

3. Artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet bepaalt : “Het verzoek-
schrift wordt neergelegd op de griffie van het gerecht dat uitspraak 
moet doen en het wordt er ingeschreven in het register vermeld in 
artikel 21, § 2.”

4. De wet bepaalt dat het verzoekschrift wordt neergelegd op de 
griffie en daar wordt ingeschreven in een register. Uit geen enkele 
wetsbepaling volgt dat dit verzoekschrift niet per aangetekende brief 
aan de griffie kan worden gezonden.

5. Het arrest oordeelt dat het verzoekschrift overeenkomstig 
artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet, dat met een aangetekende 
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brief aan de griffie wordt gezonden voor neerlegging, niet ontvanke-
lijk is.

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond. 

Overige middelen

6. De overige middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, behoeven geen antwoord.

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

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

kamer, anders samengesteld, zetelend in raadkamer.

31 december 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal.
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Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Oorzaak. 
— Begrip. Beoordeling door 
de rechter. — Oorzakelijk 
verband tussen de fout 
en de schade zoals ze zich 
heeft voorgedaan. — Voor-
waarde. 2640

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Oorzaak. — Be-
grip. Beoordeling door de 
rechter. — Oorzakelijk ver-
band. — Bewijslast. 2640

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Oorzaak. — Be-
grip. Beoordeling door de 
rechter. — Oorzakelijk ver-
band. — Oorzakelijk ver-
band tussen de fout en de 
schade zoals ze zich heeft 
voorgedaan. — Geen ver-
band. — Oorzakelijk ver-
band tussen de fout en het 
verlies van een kans om de 
schade, zoals ze heeft voor-
gedaan, te voorkomen. 2640

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Be-
grip. Vormen. — Begrip. — 
Schade zoals ze zich heeft 
voorgedaan. — Verlies van 
een kans om de schade, zo-
als ze heeft voorgedaan, te 
voorkomen. — Onverenig-
baarheid. 2640

Advocaat. — Strafzaken. — 
Voorlopige Hechtenis. — 
Bevel tot aanhouding. — 
Ondervraging vooraf door 
de onderzoeksrechter. — 
Bijstand van de advocaat. — 
Geen advocaat beschikbaar. 
— Overmacht. — Afstand 
van het recht op bijstand 
door een advocaat. — Ge-
volg. 2739

Afstand van recht. — Afstand 
van verjaring. — Uitdruk-
kelijke of stilzwijgende af-
stand. — Verkregen verja-
ring. 2762

Arbeidsongeval. — Verzeke-
ring. — Regresvordering 
van de verzekeraar. — 
Grenzen. 2627

Arbeidsvoorziening. — Ar-
beidsbemiddeling. — Privé-
tewerkstellingsagentschap. 
— Geen erkenning. — Ge-
volg. 2654

Arbeidsvoorziening. — Ar-
beidsbemiddeling. — Privé-
tewerkstellingsagentschap. 
— Geen erkenning. — Straf-
rechtelijke sancties. — Ge-
volg. 2654

Arbitrage. — Koop. — Prijs. 
— Arbitrage door een 
derde. 2759

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Invordering. — 
Dwangbevel. — Vereenvou-
digd uitvoerend beslag on-
der derden. — Verzet tegen 
dwangbevel. — Verzoek-
schrift op tegenspraak. — 
Tijdstip. — Gemeenrechte-
lijk uitvoerend beslag onder 
derden. — Bewarende aard. 
— Wettigheid. 2837

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Teruggave van de 
belasting. — Uitreiking van 
de factuur. — Beëindiging 
van de overeenkomst. — Ge-
volgen. 2819

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Verschuldigdheid 
van de belasting. — Tijd-
stip. — Uitreiking van de 
factuur. 2819

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Verschuldigdheid 
van de belasting. — Uitrei-
king van de factuur. — Be-
eindiging van de overeen-
komst. — Gevolgen. 2819

Belasting. — Fiscaal Recht. — 
Toepasselijke Regels. — Ge-
meen Recht.  2743

Belasting. — Oppervlakte-
waterenwet. — Waterver-
ontreiniging. — Heffing. 
— Gedwongen Invordering. 
— Dwangbevel.  2743

Belasting. — Oppervlakte-
waterenwet. — Waterver-
ontreiniging. — Heffing. 
— Gedwongen Invordering. 
— Verzetsprocedure. — Ge-
volg.  2743

Belasting. — Oppervlaktewa-
terenwet. — Waterveront-
reiniging. — Oppervlaktewa-
terenheffing. — Verjaring. 
— Schorsing. — Toepasse-
lijke Regels. 2743

Bescherming van de maatschap-
pij. — Commissie tot bescher-
ming van de maatschappij. — 
Algemeen. — Beslissingen. 
— Aard. — Gevolg. — Arti-
kel 149 Grondwet. — Toepas-
selijkheid. 2719

Bescherming van de maatschap-
pij. — Commissie tot bescher-
ming van de maatschappij. — 
Algemeen. — Opdracht.  2720

Bescherming van de maatschap-
pij. — Commissie tot bescher-
ming van de maatschappij. 
— Bevoegdheid. — Aan de 
geestesziekte van de geïn-
terneerde aangepaste in-
stelling. — Onaantastbare 
beoordeling. 2720

Bescherming van de maatschap-
pij. — Commissie tot bescher-
ming van de maatschappij. 
— Rechtspleging. — Tegen-
sprekelijk debat. — Gevolg. 
— Motiveringsplicht. — 
Draagwijdte. 2719

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — 
Aan de geestesziekte van de 
geïnterneerde aangepaste 
instelling. — Onaantastbare 
beoordeling.  2720

INHOUDSOPGAVE
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Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — Be-
slissing tot weigering van 
overbrenging van een geïn-
terneerde naar een andere 
inrichting. — Aard. — Ge-
volg. 2719

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — Be-
slissing tot weigering van 
overbrenging van een geïn-
terneerde naar een andere in-
richting. — Cassatieberoep. 
— Ontvankelijkheid.  2719

Bescherming van de maat-
schappij. — Hoge commis-
sie. — Beslissingen. — Aard. 
— Gevolg. — Artikel 149 
Grondwet. — Toepasselijk-
heid. 2719

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — Op-
dracht 2720

Bescherming van de maat-
schappij. — Hoge commissie. 
— Rechtspleging. — Tegen-
sprekelijk debat. — Gevolg. 
— Motiveringsplicht. — 
Draagwijdte. 2720

Bescherming van de maat-
schappij. — Hoge commissie. 
— Verweer van de geïnter-
neerde dat de instelling niet 
aangepast is aan zijn gees-
tesziekte. — Verweer met 
verwijzing naar concrete 
feitelijke gegevens. — Mo-
tiveringsplicht. — Draag-
wijdte.  2720

Beslag. — Algemeen. — Be-
slag inzake namaak. — 
Beschikking op eenzijdig 
verzoekschrift waarbij be-
schrijvende maatregelen of 
beslagmaatregelen worden 
toegekend. — Beschikking 
op derdenverzet. — Vernie-
tiging. — Gevolg. 2814

Bevoegdheid en aanleg. — 
Strafzaken. — Bevoegdheid. 
— Bevoegdheidsregel. — Re-
gel van openbare orde. — 
Gevolg. 2728

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Bewijslast. Beoorde-
lingsvrijheid. — Bewijs-
last. — Aansprakelijkheid 

buiten overeenkomst. — 
Oorzaak. — Oorzakelijk 
verband. 2640

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Geschriften. — Allerlei. 
— Erfdienstbaarheid. — Ves-
tiging. — Wijze. — Authen-
tieke akte. — Noodzaak. — 
Toepassingsgebied.  2758

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
lerlei. — Videobeelden. — 
Video opgenomen door een 
niet-geïdentificeerde ama-
teur. — Bewijsmiddel ver-
enigbaar met het recht van 
verdediging. 2729

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
lerlei. — Wegverkeerswet. 
— Snelheidsovertreding. — 
Vaststelling door een auto-
matisch werkend toestel. 
— Bijzondere bewijswaarde. 
— Twijfel. — Gevolg. 2672

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
lerlei. — Wegverkeerswet. 
— Snelheidsovertreding. — 
Vaststelling door een auto-
matisch werkend toestel. 
— Bijzondere bewijswaarde. 
— Weerlegging. — Voor-
waarde. 2672

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelingsvrij-
heid. — Heling. — Witwassen 
van vermogensvoordelen. — 
Illegale herkomst. 2791

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Afluister-
maatregel. — Met redenen 
omklede beschikking. — Bij-
zondere motiveringsvereis-
ten. — Redengeving. 2797

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onderzoeks-
rechter. — Afluistermaat-
regel. — Aanwijzingen en 
concrete feiten die de maat-
regel wettigen. — Begrip. — 
Beschikking gegrond op 
anonieme inlichting. — Gel-
digheid. 2797

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onderzoeks-
rechter. — Opsporen van 
telefoongesprekken. — Mo-
tivering van de beschik-

king. — Beoordeling door de 
rechter. 2797

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
schriften. — Bewijswaarde. 
— Wegverkeer. — Proces-
verbaal levert bewijs op tot 
bewijs van het tegendeel. 
— Bijzondere bewijswaarde. 
— Voorwaarde. — Woor-
denwisseling tussen de be-
klaagde en de verbalisant. 
— Verweermiddel voert het 
gebrek aan objectiviteit van 
de verbalisant aan. — Ver-
plichting hierop te antwoor-
den. 2738

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
tuigen. — Artikel 3 Verdrag 
Rechten van de Mens. — Re-
eel gevaar dat de verkla-
ringen zijn verkregen met 
behandelingen in strijd met 
artikel 3. — Onderzoek. — 
Verplichting van de feiten-
rechter. — Omvang. 2733

Cassatie. — Algemeen. Op-
dracht en bestaansreden van 
het hof. aard van het cassatie-
geding. — Cassatieberoep. — 
Strafzaken. — Behandeling 
ter zitting. — Eiser ver-
klaart de taal van de rechts-
pleging niet te kennen. — 
Bijstand van een tolk. 2728

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Allerlei. — Au-
thentieke akte. — Vaststel-
ling van een verschrijving. 
— Verbetering. — Voor-
waarde. 2676

Cassatie. — Bevoegdheid 
van het hof. — Allerlei. 
— Strafzaken. — Uitleve-
ring gevraagd aan België. 
— Onderzoeksgerechten. 
— Buitenlands bevel tot 
aanhouding. — Exequatur. 
— Weigeringsgrond. — Ern-
stige risico’s op flagrante 
rechtsweigering. — Onaan-
tastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Toezicht 
door het Hof. 2852

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Allerlei. — Straf-
zaken. — Witwasmisdrijf. — 
Bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Vermogensvoordeel 
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verkregen uit het witwas-
misdrijf. — Onaantastbare 
beoordeling door de feiten-
rechter. — Toezicht van het 
Hof.  2791

Cassatie. — Bindendverklaring. 
— Vernietiging van een be-
slissing. — Tegenstelbaar 
karakter. — Relatieve wer-
king. 2659

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Burgerlijke zaken. 
— Vernietiging van een be-
slissing. — Tegenstelbaar 
karakter. — Relatieve wer-
king. 2659

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Burgerlijke zaken. 
— Vernietiging van een be-
slissing. — Uitbreiding van 
de vernietiging. — Tegen-
stelbaar karakter. — Rela-
tieve werking. — Uitzonde-
ring. 2659

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Strafzaken. — Straf-
vordering. — Andere partijen. 
— Omvang. — Internering. 
— Verzoek tot invrijheid-
stelling. — Hoge commis-
sie tot bescherming van de 
maatschappij. — Afwijzing 
van het verzoek tot invrij-
heidstelling en tot over-
brenging naar een andere 
instelling. — Vernietiging 
van de beslissing over de in-
vrijheidstelling. — Gevolg. 
— Reden. 2720

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Strafzaken. — Straf-
vordering. — Openbaar 
Ministerie en vervolgende 
partij. — Vernietiging van 
een beslissing van vrijspraak 
wegens bepaalde telastleg-
gingen. — Veroordelende 
beslissing lastens een be-
klaagde wegens feiten van 
andere telastleggingen. — 
Opschorting van uitspraak 
van een andere beklaagde we-
gens feiten van andere telast-
leggingen. — Mogelijkheid 
dat de verwijzingsrechter zal 
oordelen dat alle feiten met 
hetzelfde opzet zijn gepleegd. 
— Gevolg. 2788

Cassatieberoep. — Algemeen. 
— Stukken van de rechts-
pleging. — Origineel van 
de cassatieakte. — Voeging 
aan het dossier. — Verplich-
ting. 2672

Cassatieberoep. — Burger-
lijke zaken. — Algemeen. 
— Beslag inzake namaak. 
— Beschikking op eenzijdig 
verzoekschrift waarbij be-
schrijvende maatregelen of 
beslagmaatregelen worden 
toegekend. — Beschikking 
op derdenverzet. — Vernie-
tiging. — Gevolg. 2814

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Personen door of 
tegen wie cassatieberoep 
kan of moet worden inge-
steld. — Eisers en verweer-
ders. — Vernietiging van 
een beslissing. — Tegenstel-
baar karakter. — Relatieve 
werking. 2659

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Vormen. — Vorm 
en termijn voor memories 
en stukken. — Termijn. — 
Aanvullende memorie. — 
Ontvankelijkheid. 2836

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Allerlei. — Be-
slissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatiebe-
roep. — Internering. — Hoge 
commissie tot bescherming 
van de maatschappij. — Be-
slissing tot weigering van 
overbrenging van een geïn-
terneerde naar een andere 
inrichting. — Aard. — Ge-
volg.  2719

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Beslis-
sing tot verlenging van de 
intrekking van het rijbe-
wijs. — Art. 55bis Wegver-
keerswet. — Aard. — Ge-
volg. 2670

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Algemeen. — 

Grief die een tegenstrijdig-
heid in de redenen van de 
beslissing en tussen de re-
denen en het dictum ervan 
aanvoert. — Ontvankelijk-
heid. 2654

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Allerlei. — 
Beslissing van de rechter 
op verwijzing stemt overeen 
met het cassatiearrest. — 
Enig middel. — Ontvanke-
lijkheid. 2663

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Belang. — 
Twee onderscheiden juri-
dische grondslagen die de 
beslissing afdoend schragen. 
— Vergeefs bekritiseerde 
juridische grondslag. — Kri-
tiek op de andere juridische 
grondslag. — Ontvankelijk-
heid. 2654

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Algemeen. — Indie-
nen van een memorie. — 
Verzoekschrift door de eiser 
ingediend ter griffie van het 
gerecht dat de bestreden 
beslissing heeft gewezen. — 
Indiening na het verstrijken 
van de bij artikel 422 Wet-
boek van Strafvordering 
bedoelde termijn. — Ver-
zoekschrift met het dossier 
overgezonden aan het Hof 
binnen de termijn van arti-
kel 420bis, tweede lid, Wet-
boek van Strafvordering. — 
Ontvankelijkheid. 2788

Derdenverzet. — Beslag inzake 
namaak. — Beschikking 
op eenzijdig verzoekschrift 
waarbij beschrijvende 
maatregelen of beslagmaat-
regelen worden toegekend. 
— Beschikking op derden-
verzet. — Vernietiging. — 
Gevolg. 2814

Deskundigenonderzoek. — Be-
slag inzake namaak. — 
Beschikking op eenzijdig 
verzoekschrift waarbij be-
schrijvende maatregelen of 
beslagmaatregelen worden 
toegekend. — Beschikking 
op derdenverzet. — Vernie-
tiging. — Gevolg. 2815
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Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — Vonnis 
waarbij een deskundigen-
onderzoek wordt bevolen. — 
Beslissing alvorens recht te 
doen. — Gezag van gewijsde. 
— Deskundige blijft in ge-
breke. — Vonnis negeert het 
verzuim van de deskundige. 
— Wettigheid. 2804

Douane en accijnzen. — Dou-
ane. — Douaneschulde-
naar. — Vervolging wegens 
douane-inbreuken. — Vrij-
spraak. — In beslag geno-
men goederen. — Teruggave 
onmogelijk. — Recht op 
schadevergoeding. — Om-
vang.  2817

Erfdienstbaarheid. — Vesti-
ging. — Wijze. — Authen-
tieke akte. — Noodzaak. — 
Toepassingsgebied.  2758

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gerechtelijk ak-
koord. — Overdracht van de 
onderneming of een gedeelte 
ervan. — Gevolgen. 2830

Gemeente-provincie- en plaatse-
lijke belastingen. — Gemeen-
tebelastingen. — Brussels 
Gewest. — Belasting op niet-
bebouwde gronden. — Gron-
den waarop niet kan worden 
gebouwd. — Begrip. 2825

Geneeskunde. — Algemeen. — 
Rechten van de patiënt. — 
Recht om vrij toe te stem-
men in iedere tussenkomst 
van de beroepsbeoefenaar. 
— Verplichte inenting tegen 
poliomyelitis. — Tegenstrij-
digheid. 2807

Geneeskunde. — Geneesmid-
delen (verdovende middelen 
inbegrepen). — Artikel 6bis 
Drugswet. — Huiszoeking in 
lokalen. — Voorwaarde. 2625

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Steden-
bouwkundig inspecteur. 
— Herstelvordering. — Af-
wijzing. — Gevolg. — Rechts-
plegingsvergoeding.  2741

Grondwet. — Grondwet (art. 
100 tot einde). — Artikel 149. 
— Grief die een tegenstrij-
digheid in de redenen van de 
beslissing en tussen de re-
denen en het dictum ervan 
aanvoert. — Ontvankelijk-
heid. 2654

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 10. 
— Gelijkheid van de Belgen 
voor de wet. — Begrip. — 
Categorie van personen. — 
Wezenlijk verschillende toe-
standen. 2608

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 10. 
— Gelijkheid van de Belgen 
voor de wet. — Mindervali-
den. — Tegemoetkomingen. 
— Rechtspleging. — Beslis-
sing tot ambtshalve herzie-
ning. — Datum van inwer-
kingtreding. — Grondwet. 
— Gelijkvormigheid. 2608

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99).— Artikel 11. 
— Niet discriminatie in 
het genot van de rechten 
en vrijheden van de Belgen. 
— Begrip. — Categorie van 
personen. — Wezenlijk ver-
schillende toestanden. 2608

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 11. 
— Niet discriminatie in het 
genot van de rechten en 
vrijheden van de Belgen. 
— Mindervaliden. — Tege-
moetkomingen. — Rechts-
pleging. — Beslissing tot 
ambtshalve herziening. — 
Datum van inwerkingtre-
ding. — Grondwet. — Gelijk-
vormigheid. 2608

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 22. 
— Artikel 22bis. — Recht 
van het kind op de eerbie-
ding van zijn fysieke inte-
griteit. — Verplichte inen-
ting tegen poliomyelitis. 
— Gevolg. 2807

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 149. — Beslissing com-
missie en hoge commissie 
tot bescherming van de 

maatschappij. — Toepasse-
lijkheid. 2719

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 149. — Onderzoeksge-
rechten. — Regeling van 
de rechtspleging. — Geen 
uitspraak over de gegrond-
heid van de strafvordering. 
— Toepasselijkheid. 2676

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 149. — Redenen van de 
vonnissen en arresten. — 
Strafzaken. — Tegenstrij-
digheid. — Begrip. 2804

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 59. 
— Parlementaire onschend-
baarheid. — Op heterdaad 
ontdekt misdrijf. — Draag-
wijdte. 2621

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 120. — Parlementaire 
onschendbaarheid. — Lid 
van gemeenschaps-of ge-
westraad. — Op heterdaad 
ontdekt misdrijf. — Draag-
wijdte. 2621

Grondwettelijk hof. — Pre-
judiciële vraag. — Hof van 
Cassatie. — Vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. — Ver-
plichting. — Grenzen. — 
Personen in een verschil-
lende rechtstoestand. 2663

Handelspraktijken. — Wet 
Marktpraktijken. — Re-
clame voor consumenten. — 
Aan te duiden prijs. — Voor-
waarden. 2632

Handelspraktijken. — Wet tot 
bescherming van de eco-
nomische mededinging. 
— Raad voor de Mededin-
ging. — Aanhangigmaking. 
— Omvang. — Met redenen 
omkleed verslag van de au-
diteur. 2843

Handelspraktijken. — Wet tot 
bescherming van de eco-
nomische mededinging. — 
Raad voor de Mededinging. 
— Administratief rechtscol-
lege. — Restrictieve mede-
dingingspraktijken. — Be-
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slissing van rechtsprekende 
aard. 2843

Handelspraktijken. — Wet tot 
bescherming van de econo-
mische mededinging. — Raad 
voor de Mededinging. — Eind-
beslissing. — Beroep voor het 
hof van beroep te Brussel. 
— Artikel 1068, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek. — 
Toepassing. — Rechtsmacht. 
— Omvang. 2843

Handelspraktijken. — Wet tot 
bescherming van de eco-
nomische mededinging. — 
Raad voor de Mededinging. 
— Eindbeslissing. — Beroep 
voor het hof van beroep te 
Brussel. — Gerechtelijke 
beroepsinstantie. — Op-
dracht. 2843

Handelspraktijken. — Wet tot 
bescherming van de eco-
nomische mededinging. — 
Raad voor de Mededinging. 
— Eindbeslissing. — Beroep 
voor het hof van beroep 
te Brussel. — Volheid van 
rechtsmacht. — Begrip. 2843

Handelspraktijken. — Wet tot 
bescherming van de eco-
nomische mededinging. — 
Raad voor de Mededinging. 
— Eindbeslissing. — Beroep 
voor het hof van beroep 
te Brussel. — Volheid van 
rechtsmacht. — Omvang. 
— Praktijken met een Euro-
pese dimensie. 2843

Handelspraktijken. — Wet tot 
bescherming van de econo-
mische mededinging. — Raad 
voor de Mededinging. — Eind-
beslissing. — Beroep voor het 
hof van beroep te Brussel. — 
Volheid van rechtsmacht. — 
Omvang. 2843

Heling. — Witwassen van 
vermogensvoordelen. — Il-
legale herkomst. — Bewijs. 
— Geen bijzonder bewijs-
middel. — Beoordeling door 
de rechter.  2791

Heling. — Witwassen. — Schul-
digverklaring en veroorde-
ling. — Voorwaarden.  2791

Heling. — Witwassen. — Ver-
mogensvoordeel verkregen 
uit het witwasmisdrijf. — Be-
oordeling door de rechter. — 
Aard. — Draagwijdte. 2791

Heropening van de rechtsple-
ging. — Arrest Europees 
Hof voor de Rechten van de 
Mens. — Schending van het 
Verdrag. — Heropening van 
de rechtspleging op de straf-
vordering. — Voorwaarden. 
— Zeer ernstige nadelige ge-
volgen die slechts door een 
heropening kunnen worden 
hersteld. — Begrip. 2732

Heropening van de rechtsple-
ging. — Arrest Europees 
Hof voor de Rechten van 
de Mens. — Schending van 
het Verdrag. — Heropening 
van de rechtspleging op de 
strafvordering. — Voor-
waarden. 2732

Heropening van de rechtsple-
ging. — Arrest Europees 
Hof voor de Rechten van 
de Mens. — Schending van 
het Verdrag. — Verzoek tot 
heropening van de rechts-
pleging. — Ontvankelijk-
heid. — Eiser veroordeeld 
in eerste aanleg heeft geen 
rechtsmiddelen ingesteld. — 
Gevolg. 2732

Heropening van de rechtsple-
ging. — Arrest Europees 
Hof voor de Rechten van de 
Mens. — Schending van het 
Verdrag. — Verzoek tot her-
opening van de rechtsple-
ging. — Ontvankelijkheid. 
— Eiser voor het Hof Men-
senrechten. — Andere ver-
oordeelde persoon. — Ver-
oordeeld wegens hetzelfde 
feit en op grond van dezelfde 
bewijsmiddelen. 2732

Huisvesting. — Vlaamse 
Wooncode. — Door de recht-
bank bevolen werken. — 
Ambtshalve uitvoering door 
de overheid. — Schuldvorde-
ring. — Waarborg. — Wette-
lijke hypotheek. — Inschrij-
ving. — Tijdstip. 2751

Huwelijksvermogensstelsels. 
— Algemeen. — Huwelijks-

vermogensstelsel met ge-
meenschap van goederen. — 
Ontbinding. — Gevolg. 2633

Huwelijksvermogensstelsels. 
— Algemeen. — Huwelijks-
vermogensstelsel met ge-
meenschap van goederen. 
— Ontbinding. — Verdeling. 
— Waardebepaling. — Tijd-
stip. 2633

Immuniteit. — Parlementaire 
onschendbaarheid. — Op he-
terdaad ontdekt misdrijf. — 
Draagwijdte. 2621

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Wijziging 
door de administratie van 
een aangifte. — Bericht van 
wijziging. — Motiverings-
vereiste. — Taak van de fei-
tenrechter. — Toetsing door 
het Hof. 2820

Inkomstenbelastingen. — Per-
sonenbelasting. — Beroeps-
inkomsten. — Beroepskos-
ten. — Persoonlijke sociale 
bijdragen. — Aftrekbaar-
heid. 2820

Koop. — Prijs. — Arbitrage 
door een derde. — Arbi-
trage. 2759

Kort geding. — Beslag inzake 
namaak. — Beschikking 
op eenzijdig verzoekschrift 
waarbij beschrijvende 
maatregelen of beslagmaat-
regelen worden toegekend. 
— Beschikking op derden-
verzet. — Vernietiging. — 
Gevolg. 2815

Maatschappelijk welzijn (open- 
bare centra voor). — Asiel-
aanvrager. — Opvangstruc-
turen. — Fedasil. — 
Hulp. — Aard. — Materiële 
hulp. 2779

Maatschappelijk welzijn (open - 
bare centra voor). — Maat-
schappelijke dienstverle-
ning. — Materiële hulp. — 
Fedasil. — Beslissing tot 
weigering. — Hoger beroep 
van de asielzoeker. — Verja-
ring. — Termijn. — Handvest 
van de sociaal verzekerde. — 
Toepassing. 2779
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Machten. — Wetgevende macht. 
— Parlementaire onschend-
baarheid. — Op heterdaad 
ontdekt misdrijf. — Draag-
wijdte. 2621

Milieurecht. — Oppervlakte-
waterenwet. — Waterver-
ontreiniging. — Heffing. 
— Gedwongen Invordering. 
— Dwangbevel.  2743

Milieurecht. — Oppervlakte-
waterenwet. — Waterver-
ontreiniging. — Heffing. 
— Gedwongen Invordering. 
— Verzetsprocedure. — Ge-
volg.  2743

Milieurecht. — Oppervlakte-
waterenwet. — Waterveront-
reiniging. — Oppervlaktewa-
terenheffing. — Verjaring. 
— Schorsing. — Toepasse-
lijke Regels.  2743

Mindervaliden. — Inko-
mensvervangende tege-
moetkoming en inter-
gratietegemoetkoming. 
— Bedrag. — Berekenings-
wijze. — Nieuwe gezinssitu-
atie. — Referentieperiode. 
— In aanmerking te nemen 
inkomens. 2771

Mindervaliden. — Tegemoet-
komingen. — Integratiete-
gemoetkoming. — Gedeelte-
lijk gevrijwaarde inkomens. 
— Beslissing. — Uitwerking. 
— Ambtshalve herziening. 
— Beslissing. — Uitwer-
king. 2607

Mindervaliden. — Tegemoet-
komingen. — Rechtspleging. 
— Ambtshalve herziening. 
— Datum van inwerkingtre-
ding. — Grondwet. — Gelijk-
vormigheid. 2608

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. Eenheid van opzet. — 
Eenheid van opzet. — On-
aantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. 2676

Misdrijf. — Deelneming. — 
Verlenen van hulp of bij-
stand tot de uitvoering. — 
Wijze. 2616

Misdrijf. — Deelneming. — 
Verstrekte hulp of bijstand. 
— Beoordeling. 2616

Misdrijf. — Soorten. — Aller-
lei. — Op heterdaad ontdekt 
misdrijf. — Begrip. 2621

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Heling. — 
Witwassen. — Vermogens-
voordeel verkregen uit het 
witwasmisdrijf.  2791

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — In-
ternering. — Commissie en 
hoge commissie tot bescher-
ming van de maatschappij. 
— Aan de geestesziekte van 
de geïnterneerde aangepaste 
instelling. 2720

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Misdrijven. 
— Eenheid van opzet. 2676

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Uit-
levering gevraagd aan Bel-
gië. — Onderzoeksgerech-
ten. — Buitenlands bevel tot 
aanhouding. — Exequatur. 
— Weigeringsgrond. — Ern-
stige risico’s op flagrante 
rechtsweigering. 2852

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Wit-
wassen van vermogensvoor-
delen. — Illegale herkomst. 
— Bewijs. — Geen bijzonder 
bewijsmiddel. 2791

Onderzoek in strafzaken. — Be-
wijsvoering -Opsporen van 
telefoongesprekken. — Mo-
tivering van de beschikking. 
— Regelmatigheid. 2797

Onderzoek in strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Afluister-
maatregel. — Aanwijzingen 
en concrete feiten die de 
maatregel wettigen. — Be-
grip. — Beschikking ge-
grond op anonieme inlich-
ting. — Geldigheid. 2797

Onderzoek in strafzaken. 
— Bewijsvoering. — Af-
luistermaatregel. — Com-
municatie- of telecom-
municatiemiddel dat het 

voorwerp is van de bewa-
king. — Vermelding in 
het motiverend als in het 
beschikkend gedeelte. — 
 Vereiste. 2797

Onderzoek in strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Afluister-
maatregel. — Met redenen 
omklede beschikking. — Bij-
zondere motiveringsvereis-
ten. — Redengeving.  2797

Onderzoek in strafzaken. — 
Bewijsvoering. — Opspo-
ren van telecommunica-
tie. — Lokaliseren van de 
oorsprong of bestemming 
van telecommunicatie. — 
Beslissing strekkende tot 
identificatie van correspon-
denten van telefoonnum-
mers. — Beginselen van 
proportionaliteit en subsi-
diariteit. — Motivering. — 
Wijze. — Gevolg. 2797

Onderzoek in strafzaken. — 
Gerechtelijk onderzoek. 
— Onderzoekshandelingen. 
— Door de onderzoeksrech-
ter persoonlijk uitgevoerde 
huiszoeking. — Regelma-
tigheid. — Voorwaarde. — 
Wijze waarop het voldoen 
aan de voorwaarden kan 
aangetoond worden. 2675

Onderzoek in strafzaken. — 
Gerechtelijk onderzoek. — 
Onderzoeksverrichtingen. 
— Huiszoeking. — Beoorde-
ling van de regelmatigheid. 
— Gegevens ter beoorde-
ling. 2676

Onderzoek in strafzaken. — Ge-
rechtelijk onderzoek. — Al-
lerlei. — Onderzoeksrech-
ter. — Beschikking op een 
verzoek om inzage in het 
strafdossier. — Aard. — Ver-
jaring van de strafvorde-
ring. — Gevolg. 2675

Onderzoek in strafzaken. 
— Huiszoeking. — Arti-
kel 6bis Drugswet. — Voor-
waarde. 2625

Onderzoek in strafzaken. — On-
derzoek. — Bijzondere opspo-
ringsmethoden. — Infiltratie. 
— Gevolgen. — Arrestatie en 
vervolging. 2619
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Onderzoek in strafzaken. — Op-
sporingsonderzoek. — Mini-
onderzoek. — Maatregel 
gevorderd door het open-
baar ministerie. — Door de 
onderzoeksrechter bevolen 
verdergaande maatregel. 
— Onpartijdigheid en on-
afhankelijkheid van de on-
derzoeksrechter. — Recht 
op een eerlijk proces. — Be-
staanbaarheid. 2717

Onderzoek in strafzaken. — Ver-
jaring van de strafvordering. 
— Stuiting. — Daad van on-
derzoek. — Begrip. 2675

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Beslissing die een einde 
stelt aan de strafvordering. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Motiveringsplicht. 2714

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Gebruik van valse stukken. 
— Duur van het gebruik van 
valse stukken. — Beoorde-
ling. — Draagwijdte. — Ge-
volg. 2675

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Gebruik van valse stukken. 
— Duur van het gebruik van 
valse stukken. — Betwis-
ting van de duur. — Motive-
ringsplicht. — Draagwijdte. 
— Grens. 2675

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Geen uitspraak over de 
gegrondheid van de straf-
vordering. — Artikel 149 
Grondwet. — Toepasselijk-
heid 2676

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Inverdenkinggestelde. — 
Verweer met betrekking tot 
het lange tijdsverloop sinds 
de feiten. — Verweer dat een 
behoorlijke verdediging niet 
meer mogelijk is. — Beslis-
sing dat het eerlijk proces 
niet in het gedrang komt. — 
Motiveringsplicht. — Draag-
wijdte. — Grenzen. 2675

Onderzoeksgerechten. — Uit-
levering gevraagd aan Bel-
gië. — Buitenlands bevel tot 
aanhouding. — Exequatur. 
— Weigeringsgrond. — Ern-
stige risico’s op flagrante 
rechtsweigering –Beoor-
deling. — Aard. — Draag-
wijdte. 2852

Onderzoeksrechter. — Afluis-
termaatregel. — Aanwij-
zingen en concrete feiten 
die de maatregel wettigen. 
— Begrip. — Beschikking 
gegrond op anonieme inlich-
ting. — Geldigheid. 2797

Onderzoeksrechter. — Be-
schikking op een verzoek 
om inzage in het strafdos-
sier. — Aard. — Verjaring 
van de strafvordering. — Ge-
volg. 2675

Onderzoeksrechter. — Bewijs-
voering. — Afluistermaat-
regel. — Communicatie- of 
telecommunicatiemiddel 
dat het voorwerp is van de 
bewaking. — Vermelding in 
het motiverend als in het 
beschikkend gedeelte. — 
Vereiste. 2797

Onderzoeksrechter. — Bewijs-
voering. — Afluistermaatre-
gel. — Met redenen omklede 
beschikking. — Bijzondere 
motiveringsvereisten. — 
Redengeving. 2797

Onderzoeksrechter. — Door 
de onderzoeksrechter per-
soonlijk uitgevoerde huis-
zoeking. — Regelmatigheid. 
— Voorwaarde. — Wijze 
waarop het voldoen aan de 
voorwaarden kan aange-
toond worden. 2675

Onderzoeksrechter. — Mini-
onderzoek. — Maatregel 
gevorderd door het open-
baar ministerie. — Door de 
onderzoeksrechter bevolen 
verdergaande maatregel. 
— Onpartijdigheid en on-
afhankelijkheid van de on-
derzoeksrechter. — Recht 
op een eerlijk proces. — Be-
staanbaarheid. 2717

Onderzoeksrechter. — Opspo-
ren van telefoongesprek-

ken. — Motivering van de 
beschikking. — Regelmatig-
heid. 2797

Openbaar ministerie. — Substi-
tuut-procureur des Konings. 
— Bevoegdheid en opdracht. 
— Uitoefening van de prero-
gatieven van de procureur 
des Konings. — Gevolg. — 
Ondertekening van de akten 
van de rechtspleging. 2672

Openbaar ministerie. — Ver-
moeden van onschuld. — 
Miskenning door een lid van 
het openbaar ministerie. — 
Gevolg. 2788

Overeenkomst. — Verbindende 
kracht (niet-uitvoering). — 
Contractuele aansprakelijk-
heid. — Aanvaarding van een 
dading. — Foutieve voorlich-
ting. — Oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade 
zoals ze zich heeft voorge-
daan. — Geen verband. — 
Oorzakelijk verband tussen 
de fout en het verlies van 
een kans om de schade, zoals 
ze zich heeft voorgedaan, te 
voorkomen. 2644

Overeenkomst. — Verbindende 
kracht (niet-uitvoering). — 
Contractuele aansprakelijk-
heid. — Oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade 
zoals ze zich heeft voorge-
daan. — Voorwaarde. 2644

Overeenkomst. — Verbindende 
kracht (niet-uitvoering). — 
Contractuele aansprake-
lijkheid. — Voorwaarde. 
— Oorzakelijk verband. — 
Bewijslast. 2644

Prejudicieel geschil. — Pre-
judiciële vraag. — Hof van 
Cassatie. — Vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. — Ver-
plichting. — Grenzen. — 
Personen in een verschil-
lende rechtstoestand. 2663

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Beklaagden. — Op 
conclusie. — Weren van de 
als laattijdig beschouwde 
conclusie. — Arrest ant-
woordt niettemin op de mid-
delen van de beklaagden. — 
Gevolgen. 2807
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Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Bewijs. — 
Videobeelden. — Video 
opgenomen door een niet-
geïdentificeerde amateur. — 
Bewijsmiddel verenigbaar 
met het recht van verdedi-
ging. 2729

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Op aan tegenspraak 
onderworpen inlichtingen 
gegronde overtuiging van de 
rechter. — Miskenning. 2676

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Stuk-
ken. — Conclusie. — Ter-
mijn. 2759

Rechten van de mens. — Inter-
nationaal verdrag economi-
sche, sociale en culturele rech-
ten. — Artikel 12. — Recht op 
de grootst mogelijke mate 
van lichamelijke en gees-
telijke gezondheid. — Ver-
plichte inenting tegen polio-
myelitis. — Gevolg. 2807

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Algemeen. — Arrest 
Hof Mensenrechten. — 
Schending van het Ver-
drag. — Heropening van de 
rechtspleging op de straf-
vordering. — Voorwaarden. 
— Zeer ernstige nadelige ge-
volgen die slechts door een 
heropening kunnen worden 
hersteld. — Begrip. 2732

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Algemeen. — Arrest Hof 
Mensenrechten. — Schen-
ding van het Verdrag. — 
Heropening van de rechts-
pleging op de strafvordering. 
— Voorwaarden. 2732

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Algemeen. — Arrest Hof 
Mensenrechten. — Schen-
ding van het Verdrag. — Her-
opening van de rechtsple-
ging. — Ontvankelijkheid. 
— Eiser Hof Mensenrechten. 
— Andere veroordeelde per-
soon. — Veroordeeld wegens 
hetzelfde feit en op grond 

van dezelfde bewijsmidde-
len. 2732

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Algemeen. — Arrest 
Hof Mensenrechten. — 
Schending van het Ver-
drag. — Heropening van de 
rechtspleging. — Ontvan-
kelijkheid. — Eiser veroor-
deeld in eerste aanleg heeft 
geen rechtsmiddelen inge-
steld. — Gevolg. 2732

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 13. — Recht op een 
daadwerkelijk rechtsmiddel. 
— Internering. — Recht op 
persoonlijke vrijheid. — Be-
scherming van de geïnter-
neerde. — Nationale instan-
tie. — Commissie en hoge 
commissie tot bescherming 
van de maatschappij. 2720

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 3. — Artikel 6. — 
Reëel gevaar dat de verkla-
ringen zijn verkregen met 
behandelingen in strijd 
met artikel 3. — Onder-
zoek. — Verplichting van 
de feitenrechter. — Om-
vang. 2733

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 3. — Verbod op marteling 
en onmenselijke en vernede-
rende behandeling. — Ver-
plichte inenting tegen polio-
myelitis. — Gevolg. 2807

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 5. — Artikel 5.1. 
— Recht op persoonlijke 
vrijheid. — Bescherming 
van de geïnterneerde. — Na-
tionale instantie. — Com-
missie en hoge commissie 
tot bescherming van de 
maatschappij. 2720

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Onderzoeksgerecht. — Re-
geling van de rechtspleging. 
— Redelijke termijn. — Over-
schrijding. — Rechtsherstel. 

— Loutere vaststelling van 
de overschrijding van de re-
delijke termijn. 2676

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Onpartijdige en onafhan-
kelijke rechterlijke instan-
tie. — Onderzoeksrechter. 
— Mini-onderzoek. — Maat-
regel gevorderd door het 
openbaar ministerie. — Door 
de onderzoeksrechter bevo-
len verdergaande maatregel. 
— Bestaanbaarheid. 2717

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Recht op een eerlijk proces. 
— Onderzoeksrechter. — 
Mini-onderzoek. — Maatre-
gel gevorderd door het open-
baar ministerie. — Door de 
onderzoeksrechter bevolen 
verdergaande maatregel. — 
Bestaanbaarheid. 2717

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Strafzaken. — Onderzoeks-
gerechten. — Regeling van 
de rechtspleging. — Beslis-
sing die een einde stelt aan 
de strafvordering. — Moti-
veringsplicht. 2714

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Strafzaken. — Recht om te 
antwoorden op de conclusie 
van de tegenpartij. — Gren-
zen. 2806

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Strafzaken. — Verzoek 
om een nieuwe onderzoeks-
maatregel te doen bevelen. 
— Met redenen omklede af-
wijzing. — Schending. 2804

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
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— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — On-
derzoeksgerecht. — Regeling 
van de rechtspleging. — In-
verdenkinggestelde. — Ver-
weer met betrekking tot het 
lange tijdsverloop sinds de 
feiten. — Verweer dat een 
behoorlijke verdediging niet 
meer mogelijk is. — Beslis-
sing dat het eerlijk proces 
niet in het gedrang komt. — 
Motiveringsplicht. — Draag-
wijdte. — Grenzen. 2676

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Rechts-
herstel. — Strafverminde-
ring. — Begrip. 2786

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Reëel 
gevaar dat de verklaringen 
zijn verkregen met behande-
lingen in strijd met artikel 3. 
— Onderzoek. — Verplich-
ting van de feitenrechter. — 
Omvang. 2733

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.2. 
— Vermoeden van onschuld. 
— Miskenning door een 
lid van het openbaar minis-
terie. — Gevolg. 2788

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 8. — Recht op 
eerbiediging van het privé-, 
familie- en gezinsleven. — 
Verplichte inenting tegen 
poliomyelitis. — Geoor-
loofde beperking. 2807

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Strafzaken. 
— Beslissing alvorens recht 
te doen. — Vonnis waarbij 
een deskundigenonderzoek 
wordt bevolen. — Deskun-
dige blijft in gebreke. — 
Vonnis negeert het verzuim 
van de deskundige. — Wet-
tigheid. 2804

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Fraus omnia corrumpit. — 

Strafzaken. — Toepassing 
op de strafvordering. 2807

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Strafzaken. — Tegenstrij-
digheid. — Begrip. 2804

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Allerlei. — Commissie en 
hoge commissie tot bescher-
ming van de maatschappij. 
— Rechtspleging. — Tegen-
sprekelijk debat. — Gevolg. 
— Motiveringsplicht. — 
Draagwijdte. 2720

Redenen van de vonnissen en ar-
resten. — Op conclusie. — Al-
lerlei. — Hoge commissie tot 
bescherming van de maat-
schappij. — Verweer van de 
geïnterneerde dat de instel-
ling niet aangepast is aan 
zijn geestesziekte. — Ver-
weer met verwijzing naar 
concrete feitelijke gege-
vens. — Motiveringsplicht. 
— Draagwijdte.  2720

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. 
— Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Grief die 
een tegenstrijdigheid in de 
redenen van de beslissing 
en tussen de redenen en het 
dictum ervan aanvoert. — 
Ontvankelijkheid. 2654

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (Geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Beklaagden. 
— Op conclusie. — Weren 
van de als laattijdig be-
schouwde conclusie. — Ar-
rest antwoordt niettemin op 
de middelen van de beklaag-
den. — Recht van verdedi-
ging. — Gevolgen. 2807

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerecht. — Regeling van de 
rechtspleging. — Gebruik 
van valse stukken. — Duur 
van het gebruik van valse 

stukken. — Betwisting van 
de duur. — Motiverings-
plicht. — Draagwijdte. — 
Grens. 2675

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerecht. — Regeling van de 
rechtspleging. — Inverden-
kinggestelde. — Verweer 
met betrekking tot het 
lange tijdsverloop sinds de 
feiten. — Verweer dat een 
behoorlijke verdediging niet 
meer mogelijk is. — Beslis-
sing dat het eerlijk proces 
niet in het gedrang komt. — 
Motiveringsplicht. — Draag-
wijdte. — Grenzen. 2675

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerechten. — Regeling van 
de rechtspleging. — Beslis-
sing die een einde stelt aan 
de strafvordering. — Recht 
op een eerlijke behandeling 
van de zaak. — Motiverings-
plicht. 2714

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Verval van 
het recht tot het besturen 
van een motorvoertuig. — 
Uitvoering in het weekend of 
op feestdagen. — Beantwoor-
ding van het verzoek. 2726

Schuldvergelijking. — Gerech-
telijke schuldvergelijking. 
— Compensatie. — Voor-
waarde. — Instellen van een 
rechtsvordering. 2762

Schuldvergelijking. — Ge-
rechtelijke schuldvergelij-
king.- Wettelijke schuld-
vergelijking. — Verschil. 
— Compensatie. — Verja-
ring van de tegenvordering. 
— Gevolg. 2762

Sociale zekerheid. — Zelfstan-
digen. — Arbeidsongeschikt-
heid. — Primaire arbeidson-
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geschiktheid. — Erkenning. 
— Beslissing. — Adviserend 
geneesheer. — Verzeke-
ringsinstelling. 2766

Sociale zekerheid.- algemeen. 
— Handvest van de sociaal 
verzekerde. — Maatschap-
pelijke dienstverlening. 
— Materiële hulp. — Feda-
sil. — Beslissing tot weige-
ring. — Hoger beroep van de 
asielzoeker. — Verjaring. — 
Termijn. 2779

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstel van plaats in de 
vorige staat. — Stedenbouw-
kundig inspecteur. — Her-
stelvordering. — Afwijzing. 
— Gevolg. — Rechtsple-
gingsvergoeding. 2741

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — Al-
gemeen. — Redelijke ter-
mijn. — Overschrijding. 
— Rechtsherstel. — Strafver-
mindering. — Begrip. 2786

Straf. — Andere straffen. — 
Verbeurdverklaring. — Wit-
wasmisdrijf. — Vermogens-
voordeel verkregen uit het 
witwasmisdrijf. — Beoor-
deling door de rechter. — 
Aard.  2791

Strafvordering. — Openbaar 
Ministerie. — Vermoeden 
van onschuld. — Misken-
ning door een lid van het 
openbaar ministerie. — Ge-
volg. 2788

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935). — In cas-
satie. — Strafzaken. — Be-
handeling ter zitting. — Ei-
ser verklaart de taal van de 
rechtspleging niet te ken-
nen. — Bijstand van een 
tolk. 2728

Uitlevering. — Uitlevering ge-
vraagd aan België. — Onder-
zoeksgerechten. — Buiten-
lands bevel tot aanhouding. 
— Exequatur. — Weigerings-
grond. — Ernstige risico’s op 
flagrante rechtsweigering. 
— Beoordeling. — Aard. — 
Draagwijdte. 2852

Uitlevering. — Uitleverings-
wet. — Artikel 2bis. — Wei-
geringsgrond. — Ernstige 
risico’s op flagrante rechts-
weigering. — Begrip. 2852

Uitvindingsoctrooi. — Natio-
naal octrooi. — Daad van na-
maak. — Mededader. — Be-
grip. 2648

Uitvindingsoctrooi. — Natio-
naal octrooi. — Daad van na-
maak. — Schade. — Herstel. 
— Schadevergoeding. — Ra-
ming. — In aanmerking te 
nemen elementen. 2648

Uitvindingsoctrooi. — Natio-
naal octrooi. — Daad van na-
maak. — Straf. — Toepasse-
lijke wet. 2648

Uitvindingsoctrooi. — Natio-
naal octrooi. — Daad van na-
maak. — Voorwaarde. 2648

Uitvindingsoctrooi. — Nati-
onaal octrooi. — Splitsing 
van een naamloze vennoot-
schap. — Oprichting van 
twee naamloze vennoot-
schappen. — Inbreng, in 
een vennootschap, van de 
octrooien en licenties en 
van de rechten en verbinte-
nissen m.b.t. de ingebrachte 
goederen van de ontbonden 
vennootschap. — Tegenstel-
baarheid van de overdracht 
van schuldvordering. — 
Vormvereisten. 2648

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Gebruik van 
valse stukken. — Regeling 
van de rechtspleging. — On-
derzoeksgerecht. — Duur 
van het gebruik van valse 
stukken. — Beoordeling. — 
Draagwijdte. — Gevolg. 2674

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Gebruik van 
valse stukken. — Regeling 
van de rechtspleging. — On-
derzoeksgerecht. — Duur 
van het gebruik van valse 
stukken. — Betwisting van 
de duur. — Motiverings-
plicht. — Draagwijdte. — 
Grens. 2674

Vennootschappen. — Algemeen. 
Gemeenschappelijke regels. 

— Gemeenschappelijke re-
gels. — Jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarreke-
ningen. — Transparantie-
verplichting. — Richtlijn 
2006/43/EG. — K.B. 25 april 
2007. — Doel. 2676

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Alge-
meen. — Splitsing van een 
naamloze vennootschap. — 
Oprichting van twee naam-
loze vennootschappen. 
— Inbreng, in een vennoot-
schap, van de octrooien en 
licenties en van de rechten 
en verbintenissen m.b.t. 
de ingebrachte goederen 
van de ontbonden vennoot-
schap. — Tegenstelbaar-
heid van de overdracht van 
schuldvordering. — Vorm-
vereisten. 2648

Verbintenis. — Splitsing van 
een naamloze vennoot-
schap. — Oprichting van 
twee naamloze vennoot-
schappen. — Inbreng, in een 
vennootschap, van de oc-
trooien en licenties en van 
de rechten en verbintenis-
sen m.b.t. de ingebrachte 
goederen van de ontbonden 
vennootschap. — Tegenstel-
baarheid van de overdracht 
van schuldvordering. — 
Vormvereisten.  2648

Verjaring. — Belastingzaken. 
— Schorsing. — Toepasse-
lijke Regels. — Oppervlak-
tewaterenheffing.  2743

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Algemeen. — Afstand 
van recht. — Afstand van 
verjaring. — Stilzwijgende 
afstand. — Verkregen verja-
ring. 2762

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Goederenvervoer. — Land-
vervoer . Wegvervoer. — Re-
gresvordering. — Termijn. 
— Voorwaarde. 2636

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Stuiting. 
— Daden van onderzoek. — 
Begrip. 2675
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Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Stuiting. 
— Onderzoeksrechter. — Be-
schikking op een verzoek om 
inzage in het strafdossier. — 
Aard. — Gevolg. 2675

Vervoer. — Goederenvervoer. 
— Landvervoer . Wegver-
voer. — Regresvordering. — 
Termijn. 2636

Verzekering. — Landverze-
kering. — Niet-verplichte 
burgerlijke aansprakelijk-
heidsverzekering. — Geding 
tegen de verzekerde voor 
de strafrechter. — Recht-
streeks vorderingsrecht van 
de benadeelde. — Tussenko-
mende verzekeraar. — Ex-
cepties die de benadeelde 
kunnen worden tegengewor-
pen. — Toepassing. 2627

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Overeenkomst. — 
Verzekeraar. — Uitsluitings-
beding. — Grenzen. 2627

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Allerlei. 
— Stukken. — Conclusie. — 
Termijn. 2759

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Op heterdaad 
ontdekt misdrijf. — Ge-
volg. 2622

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Ondervra-
ging vooraf door de onder-
zoeksrechter. — Bijstand 
van de advocaat. — Geen ad-
vocaat beschikbaar. — Over-
macht. — Afstand van het 
recht op bijstand door een 
advocaat. — Gevolg. 2739

Voorlopige hechtenis. — Voor-
lopige invrijheidstelling. 
— Verzoekschrift tot voor-
lopige invrijheidstelling. — 
Neerlegging ter griffie van 
het gerecht dat uitspraak 
moet doen. — Begrip. 2855

Voorrechten en hypotheken. 
— Hypotheken. — Huisves-
ting. — Vlaamse Wooncode. 
— Door de rechtbank bevo-
len werken. — Ambtshalve 
uitvoering door de over-

heid. — Schuldvordering. 
— Waarborg. — Wettelijke 
hypotheek. — Inschrijving. 
— Tijdstip. 2751

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 28. — Niet openbare 
terreinen die voor een zeker 
aantal personen toeganke-
lijk zijn. — Begrip. 2724

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 28. — Openbare 
plaats. — Beoordeling. 2724

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. 
— Artikel 28. — Openbare 
plaats. — Openbare weg. — 
Begrip. 2724

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 28. — Terreinen toe-
gankelijk voor het publiek. 
— Begrip. 2726

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 38. — Artikel 38, 
§ 2bis. — Verval van het 
recht tot het besturen van 
een motorvoertuig. — Uit-
voering in het weekend of 
op feestdagen. — Beant-
woording van het verzoek 
door de rechter. 2726

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 55. — Artikel 55bis. 
— Beslissing tot verlenging 
van de intrekking van het 
rijbewijs. — Aard. — Cassa-
tieberoep. — Ontvankelijk-
heid.  2670

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 62. — Artikel 62.1. 
— Proces-verbaal levert be-
wijs op tot bewijs van het 
tegendeel. — Bijzondere be-
wijswaarde. — Woordenwis-
seling tussen de beklaagde 
en de verbalisant. — Ver-
weermiddel voert het gebrek 
aan objectiviteit van de ver-
balisant aan. — Verplichting 
hierop te antwoorden. 2738

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 62. — Vaststelling 
door een automatisch wer-
kend toestel. — Bijzondere 
bewijswaarde. — Twijfel. — 
Gevolg. 2672

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 62. — Vaststelling 
door een automatisch wer-
kend toestel. — Bijzondere 
bewijswaarde. — Weerleg-
ging. — Voorwaarde. 2672

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Uitlegging. 
— Strafwet. — Restrictieve 
uitlegging door de rechter. 
— Voorwaarde. 2807

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking in 
de tijd en in de ruimte. — Wer-
king in de tijd. — Strafrecht. 
— Gewijzigde wetsbepaling. 
— Retroactieve toepassing 
van het gunstiger regime 
van de nieuwe regeling. — 
Voorwaarde. 2676

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Wettigheid 
van besluiten en verordenin-
gen. — Koninklijk besluit 
26 oktober 1966 waarbij de 
inenting tegen poliomyeli-
tis verplicht gesteld wordt. 
— Wettigheid. 2807

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Wettigheid 
van besluiten en verordenin-
gen. — Wet van 22 augustus 
2002 betreffende de rechten 
van de patiënt. — Recht om 
vrij toe te stemmen in ie-
dere tussenkomst van de be-
roepsbeoefenaar. — Konink-
lijk besluit van 26 oktober 
1966 waarbij de inenting te-
gen poliomyelitis verplicht 
gesteld wordt. — Tegenstrij-
digheid. 2807

Ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring. — Algemeen. — Zelf-
standigen. — Arbeidson-
geschiktheid. — Primaire 
arbeidsongeschiktheid. — 
Erkenning. — Beslissing. 
— Adviserend geneesheer. — 
Verzekeringsinstelling.  2766

ARREST-2013-12.indb   11 09/09/14   17:28



ARREST-2013-12.indb   12 09/09/14   17:28


